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UN PRIETEN ADEVĂRAT
ILEANA M IRONESCU-SANDU
(Geneva)

Era pe la începutul anilor '50 când, într-o bună zi, Ştefan Todiraşcu, prieten
de cuget şi simţire al tatălui meu, ne-a anunţat că vrea să ne prezinte un om de
excepţie, şi anume, pe un fost student al său de la Facultatea de Drept din
Bucureşti, care se trăgea, ca şi el, din părţile Vrancei. Trebuie să adaug că Ştefan
Todiraşcu îşi făcuse o datorie, în acei an i, să descopere tineri îndrăzneţi pentru a-i
introduce în lumea intelectuală autentică, pusă la index de proletcultismul oficial.
Când ne vorbea de aceşti tineri, le acorda întotdeauna epitetul „deosebit" sau
„remarcabil". De data aceasta a folosit însă cal ificativul „om de excepţie", ceea ce
era neobişnuit şi, pe mine cel puţin, m-a surprins, aşa că am întrebat dacă nu cumva
exagerează. La obiecţia mea, tata a replicat atunci că Ştefan Todiraşcu nu face
afirmaţii decât după o matură chibzuinţă şi a conchis: „Când Ştefan spune ceva este
casaţie".
Cu toate acestea, mi se părea că afirmaţia lui Ştefan Todiraşcu nu putea fi
uşor acceptată. Ştiam ce înseamnă oameni cu destine şi realizări de excepţie, pentru
că trăiam alături de ei.
Î n primul rând era tatăl meu, Alexandru Mironescu, doctor în ştiinţe fizico
ch imice la Universitatea Sorbona din Paris şi doctor în fi lozofie al Un iversităţii din
Bucureşti, filozof, epistemolog, romancier, jurnalist, profesor universitar de chimie
organ ică. Erau apoi prietenii tatei, care ne frecventau casa: Părintele Benedict
Ghiuş, monah ortodox cu studii postuniversitare de teologie catol ică la
Universitatea din Strasbourg; poetul Sandu Tudor, mare polemist şi poet mistic,
care renunţase la viaţa lumească şi se călugărise, cunoscut fiind sub numele de
Ieroschimonahul Daniil; Paul Sterian, economist de renume, poet fecund şi
original, pictor şi violonist; Vasile Voiculescu, medic fără arginţi şi poet de trăire
profundă ortodoxă; Mihai Avramescu, scriitor modern ist, convertit la ortodoxie şi
devenit poet cu har; Valeriu Anania, monah cu studii înalte de teologie, medicină şi
muzică, poet şi autor dramatic de vibrantă inspiraţie; Andrei Scrima, erudit
poliglot, discipol al fi lozofu lui şi logicianului Anton Dumitriu, şi însuşi Ştefan
Todiraşcu. Acesta din urmă, om de întinsă cultură şi de o integritate morală
exemplară, era descendent al răzeşilor vrânceni, ostaşi ai lui Ştefan cel Mare în
luptele împotriva turcilor. Datorită inteligenţei şi puterii sale de muncă Todiraşcu
urcase, ca şef de promoţie, toate etapele formaţiei universitare, aj ungând profesor
la Facultatea de Drept din Bucureşti, unde a predat până la nefasta reformă şcolară
din 1 948.
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Deci nu puteam să accept cu uşurinţă că, în afara prietenilor tatei ar putea să
mai existe şi alţi oamen i, mai ales tineri, care să merite calificativul elogios de „om
de excepţie". Şi totuşi - nu pentru că mă contraria -, două persoane, care se aflau
în casă în acel moment, s-au raliat opin iei lui Ştefan Todiraşcu: mătuşa mea,
Eufrosina Constantin şi I leana Teohari . Ambele fuseseră colege la Facultatea de
Drept din Bucureşti cu Virgil Cândea şi îl cunoşteau de mult şi foarte bine. Pentru
că el era „omul de excepţie" de care ne vorbea Ştefan Todiraşcu. Sina Constantin
ne-a evocat pregătirea lui intelectuală enciclopedică, iar Ileana, cu felul ei
prec ipitat de a vorbi, ca român ii macedoneni, şi-a lăudat colegul pentru ţinuta lui
exemplară din anii de studii.
N u m u lt timp de la această întâmplare, am făcut cunoştinţă cu Virgil Cândea
la Mănăstirea Antim care exercita o atracţie misterioasă asupra intelectualilor
creştini din acea epocă. Ea era centrul universului nostru spiritual, ca Delfi pentru
grec ii antic i. Acolo, în lăcaşul închinat Tuturor Sfinţilor de ctitorul ei Antim
Ivireanul. mitropolitul cărturar săvârşit cu moarte de mucenic, era locul de
predilecţie al rugăciuni lor noastre.
Acolo citea tata Apostolul la Liturghie, acolo Sandu Tudor şi Andrei Scrima
îmbrăcaseră rasa călugărească, acolo Paul Sterian lucrase gravurile sale în lemn, de
inspiraţie creştină, acolo Părintele Sofian pictase, pe unul din pereţii de la intrarea
în Parac lisul mănăstirii, chipurile principalilor protagonişti ai cercului Rugul
Aprins. inc lusiv al tatălui său .
Pe Virgil C ândea îl vedeam ori de câte ori mergeam la sluj bele de la Antim
sau de la Schitul Maici lor, unde slujea Părintele Mihai Avramescu. Î l mai
întâl neam uneori şi la expuneri le şi dezbateri le grupu lui Rugul Aprins. Şi treptat
treptat am început să-l cunosc, iar rezerva mea faţă de elogi ile aduse se risipea, iar
personalitatea lui prindea contur în mintea mea.
Am fost impresionată de la bun început de prezenţa sa fizică ce se încadra
amb ianţei de la Antim. Era un bărbat care părea mai înalt decât era în realitate,
datorită corpu lui subţire, oval ului prelung al feţei, cu obraj i i subţiri şi cu o privire
sc lip itoare de inteligenţă, privire care trecea prin ochelari fără pic de aroganţă, pe
deasupra capetelor celor ce îl înconj u rau, părând că se caută pe sine. Î nfăţişarea sa
"
- dar poate şi faptul că aflasem că urmase şi studii de teologie - mă făcea să-i
desl uşesc un profil de monah. Numai o meşă rebelă de păr atenua ascetismul
chipului său . Şi mai era ceva care îi dădea o notă personală şi anume, mai
întotdeauna, era însoţit la biserică de unul sau mai mulţi dintre prietenii săi de
atunc i: Alexandru Duţu, Petre Harnagea, Alexandru Târpa, Mihai Constantinescu
şi alţii. Apărea astfel în och ii mei drept un leader al unui grup de tineri intelectuali
atraşi de tradiţia ortodoxă. Surprinzătoare atitudine şi lăudabil curaj, într-o epocă în
care oamenii se fereau unii de alţii, se suspectau reciproc şi trăiau sub teama
denunţurilor, arestărilor şi persecuţiilor.
Când l-am auzit apoi vorbind la întrunirile cu tatăl meu şi cu prieten ii săi, am
fost câştigată de felul cultivat, informat şi conv ingător de a vorbi, de diversitatea
lecturi lor sale, de memoria lui bogată şi fidelă şi mai ales de naturaleţea şi logica
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expuneri lor sale. De una din întâmplări le cercului Rugul Aprins la care Virgi l
Cândea a luat parte, îm i am intesc cu precizie. Această întrun ire s-a ţinut acasă la
Pări ntele M ihail Avramescu. S-a vorbit despre Filocalie şi s-a desfăşurat astfel:
Părintele Dumitru Stăn iloaie, autor la acea dată al traducerii şi exegezei câtorva
vol ume din acel moment al literaturi i creştine, a făcut o expunere savantă,
completată de Andrei Scrima, de Părintele Avramescu şi de tatăl meu. Discuţi ile se
învârteau în juru l Patericului, al Spovedaniei Pelerinului rus şi al rugăciunii inimii,
subiecte ce nu-mi erau străine dar ele îmi păreau prea subti le pentru o tânără şi
vi sătoare muziciană cum eram atunc i, aşadar concentrarea îm i slăbise. A fost
sufic ient să aud numele Mănăstirii Neamţu lui, pe care o vizitasem recent, pentru ca
atenţia să-mi redevină trează.
Vorbea acum Virgil Cândea, despre tradiţia isi hastă în Moldova, despre
marele Stareţ Paisie Veliciocovski . Era o expunere clară, fără retorisme, bogată în
informaţi i, evenimente şi citate spuse din memorie, totul fără ezitări şi aproximaţi i .
Pentru mine erau date inedite, spuse într-o formă simplă şi atrăgătoare, care mă
readuceau la sol ul natal. Am fost interesată de cele auzite şi, părăsind casa
Părintelui Avramescu, i-am spus-o tatălui meu. Adm irativ, tata l-a definit pe Virgi l
Cândea ca fiind un adevărat cărturar creştin, iar Ştefan Todiraşcu, care era
împreună cu noi, l-a completat: „de anvergura lui Pico delia Mirandola", pentru că
- spunea e l -, asemenea renascentismului ital ian, era ataşat Biseric ii Creştine, bun
cunoscător al culturi i clasice europene, dar şi desch is spiritual ităţi i orientale.
Acum nu mai eram contrariată de elogi i le tatei şi ale lui Ştefan Todiraşcu. Mă
convinsesem că Virgi l Cândea, prin ţinuta şi cultura sa, depăşea obişnuitu l . Era,
într-adevăr, mult deasupra tineri lor pe care îi cunoşteam şi putea sta cu demn itate
alături de prietenii tatei, mult admiraţi de mine.
Povestind aceste două momente din viaţa mea, nu vreau să se creadă că au
fost singurele argumente care m-au făcut să ader complet la elogiu l de „om de
excepţie".
Acum, la 50 de an i de la trecerea acestor momente trăite, am intindu-mi de
nenumăratele sfaturi de jurist şi de prieten adevărat, pe care mi le-a dat mie şi
fami l iei mele în ani i dificili ce au unnat arestării tatălui meu, şi de implicarea sa
devotată la edificarea postumă a scrierilor tatălui meu, pot să îi acord cu toată
recunoştinţa calificativul „om de excepţie".
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IMAGINEA „CELUILALT"

CUGETĂRILE LUI OXENSTIERN
ADRIANA M ITU

U n adevăr, care-şi face tot mai mult loc în conşti inţa noastră, este acela că
sfârş itul secolului al XX-iea şi începutul noului mi leniu repetă, în mu lte privinţe,
sfârş itul secolului al XVIII-iea: ace leaşi răsturnări politice spectaculoase, aceleaşi
frământări în diferite straturi ale societăţii, aceleaşi confruntări aproape ireductibile
între pol i i opuşi : toleranţă şi fanatism, fraternitate şi xenofobie, strălucire şi
nuzene .
Î n aceste condiţi i, înclinaţia spre înţelepciunea concentrată, sub formă de
cugetare, de maximă sau aforism, devine o caracteristică generală. La român ii
secolu l ui al XVIII-iea, mersul în acelaşi pas cu Europa s-a concretizat, printre
altele, prin gustul , tot mai accentuat, pentru „cartea de înţelepciune", tălmăcită şi
răspândită în copi i manuscrise, arareori tipărită, decenii de-a rândul .
Una dintre acestea, cu largă circu laţie în epocă, este lucrarea cunoscută în
istoriografia literară sub titlul Cugetările lui Oxenstiern, prima traducere integrală a
unei scrieri din l imba franceză, făcută la noi, pe la 1 770, în Moldova. Este vorba
despre cartea contelui suedez Johan Oxenstiern, Pensees sur divers sujets, apărută
·
la Francfurt pe Main, în 1 736, în două volume .
Scriere barocă prin excelenţă, Cugetările ne apar ca o grandioasă „panoramă
a vanităţi lor lumi i'', j udecate prin propria experienţă de viaţă. Acest caleidoscop de
peste 300 de capitole, dispuse într-o dezordine tipic barocă, conţine teme dragi
literaturi i sapienţiale: omul, cu virtuţile şi viciile sale, viaţa şi moartea, asemănarea
lumii cu teatrul , critica societăţii contemporane autorului, a războiului, importanţa
educării tinerei generaţi i prin cultură, binefaceri le lecturii şi ale ştiinţelor şi, nu în
u ltimul rând, reflecţii pe seama guvernanţi lor şi a modului ideal de a guverna.
Scrise în l i mba franceză, sunt cugetările unui adevărat moral ist, demn urmaş al
predecesorilor săi francezi, presărate cu numeroase citate, în original, din filozofi
antici şi autori contemporan i, rod al bogatelor lecturi şi mărturie a erud iţiei sale.
Tabloul acestui caleidoscop tematic este fericit completat cu i maginea ţări lor
vizitate şi a popoarelor cunoscute în cei aproape 40 de ani petrecuţi de autor în
periplul său european.
Amănunte despre persoana autorului, geneza operei, situarea ei în barocul târziu european,
receptarea şi răspândirea ei în spaţiul românesc, influenţa exercitată asupra unor scriitori români de
mai târziu şi istoriografia literară a subiectului, în monografia noastră, Din vechile cărţi de
înţelepciune la români. Cugetările lui Oxenstiern (sec. XVIII), Bucureşti, Edit. Atos, 1 996.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

10

Adriana M itu

Oxenstiern, figură barocă el însuşi, nobil cultivat, aventurier, iubind viaţa cu
tot ce are mai plăcut în ea, străl ucind în saloane prin erudiţie, dar şi galanterie, a
fost mereu împins, în călători ile sale. de o nestăpânită sete de cunoaştere de noi
orizonturi şi noi oameni. Î ntreaga sa viaţă fi indu-i o perpetuă călătorie, nu e de
m i rare că face repetate referiri. în cugetări le sale, la folosul călătoriilor În ţări
străine: „Cei vechi au asemănat lumea aceasta cu o carte mare. Întru care omul.
ca re 11-au vă::ur fără numai pământul unde s-au născut. au cetit numai o filă.
Adevărat iaste că umbletul in ţări streine face pe om desăvârşit, când ştie să tragă
folosurile ce poate să a.fle ( . „) a invăţa limbile şi a le folosi. a pă=i lucrurile cele
rechi. palaturile şi bisericile. toate acestea să le sădească intru sine şi aşa. n-am
ce sâ mai adaog fiiră numai că străinul foarte să se păzească a judeca de toate
după arătările lor. a da credinţă la roate cele ce i să zic. a zice roate cele ce
gindeşte. a cumpăni roate acele ce are pentru căci, când călătoreşti fără a te
procopsi cu acest fel de înwiţătură, mai mult te faci vrednic de râs decât de
laudă"'.
Călătoru l. dublat de moralistul Oxenstiem, ne-a lăsat, în pagi n i le scrise la
bătrâneţe. spre folosul tineri lor, descrieri remarcabi le asupra ţări lor prin care a
trecut şi .. portrete'' ale neam uri lor cunoscute, adevărate „caractere", demne de pana
unui La Bruyere.
DESCRIEREA ŢĂR I LOR
În funcţie de i mpresia pe care i-au lăsat-o. ţări le prin care destinul i-a purcar
paşii sunt inegal prezentate. atât în bogăţia elementelor de descriere, cât şi în
atitudinea pe care o are faţă de cele văzute. vari ind de la admiraţie, ce abundă în
ep itete şi com paraţi i onorante, până la critică dublată de o fină ironie. Fiind scrise
târziu. în amurgu l vieţii, am intirile, fi ltrate de trecerea timpu lui, sunt când bogate,
cu referire la locurile vizitate, la opere de artă reprezentative văzute, dar şi la
elemente de c l imă, relief. aşezare geografică şi istorie, când lacunare, în care
autorul fixează numai ,.portretu)"' neamului respectiv.
Pentru prezentarea generală, găseşte mereu „formu le" care surprind
esenţialul: ,)talia iaste stăpâna sau dascălul firii. Ea au moştenit lafrumuseţe şi la
de�fătare raiul pămÎntesc. !aste cea mai de frunte podoabă a pământului şi
coroana Evropii . Î n descrierea cl imei, a bogăţi i lor şi „cetăţilor" Ital iei, foloseşte
superlative. dar şi comparaţi i cu elemente care au darul de a Ie scoate în rel ief:
„Clima ei iaste cea mai dulce şi mai veselă a lumii şi pământul ei, cel mai roditor
din roată creştinătatea. Vinul ei iaste nectar şi rodurile ei. odraslele Edenului.
Câmpii ei sunt CÎmpii !lisei şi râurile ei, cel mai curat cristal ce stăpâneşte
"

1 Citatele vor fi date. în continuare. din varianta românească a secolului al X V l l l-lea, din
man uscrisele B.A.R. 5954 (cartea I ) şi 3338 (cartea a l i -a) copiate, în 1 785, de Grigorie Hudeci, în
Episcopia Romanului.
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Poseidon. Cetăţile ei. eparhii întregi şi casăle, asemenea palaturilor. Păgână fiind.
au fost stăpâna lumii şi creştină acum, puterea ei să Întinde până la ceriu. Ea iaste
patria ştiinţelor şi muma celor mai mari bărbaţi. În sânul ei să naşte cinstea şi
dintr-însa, ceia/altă Evropă au dobândit socoteale . Despre Franţa, „crăia cea
mai bună a Evropii , spune că este „locul unde învăţăturile au zăbava lor, unde
epistemiile locuesc. unde Aris ţine academia sa. unde credinţa catolicească iaste în
lucrul său, unde politica iaste ca o firească. unde omenia Înfloreşte, unde
dreptatea lucrează, unde îndurarea îşi dă razele sale. unde firea şi-a vărsat ale
sale eftinătăţi, unde norodul îi răsplăteşte cu ale sale griji şi osteneale", încheind
cu o remarcă firească pentru „rătăcitorul" nobil suedez: ,Acest fericit pământ iaste
patria streinilor şi scăparea a mari domni ticăloşi". Î n aceiaşi termeni superlativi
ne vorbeşte şi despre Anglia, personificînd-o, spunând că: „Englitera iaste, întru
adevăr, Împărăteasa ostroavelor, crăiia şi arsănalul lui Posidon. faste, Într
această vreme, acel Peru al Evropei, împărăţia lui Bachos şi academia lui Epicur.
patria lui Aris, lăcaşul Athinii, sprijineala Olandii. apărătoarea Franţei.
curăţitoare de muncitorii leneşi a locului şi raiul celor În slobo:enie"
Î n descrierea unor ţări sau oraşe se foloseşte, uneori, de citate din alţi autori
care-i servesc de întărire sau negare a ceea are el de spus. Astfel, capitolul despre
Olanda începe cu : „Să zice că Olanda iaste un loc unde acele patru elementuri n-au
nici o putere şi unde Dumnezeul auru lui iaste încununat cu tiutiun şi şade pre un
scaon de brânză", şi continuă cu părerea sa: „Cu adevărat, iaste un pământ unde
meşteşugul Întrece firea şi hărnicia face să înflorească statul, unde isteciunea acea
prostatecă a cuvintelor ţine locul limbuţii şi grosimea năravurilor face alaiul unei
slobozenii care defaimă pre cele mai nevinovate cuviinţe, unde muierile sunt
stăpâne şi stăpâni sunt slugile, unde casăle, În loc să fie spălate. să văd ca nişte
odăi de fete, unde acea multă curqţenie nu iaste cu folos. În scurt. unde aleşveritul
să face în bere şi în brânză". In această descriere a Olandei. „locul unde„.".
Oxenstiern nu face decât să enumere, cu fină iron ie, caracteristici ale locuitori lor
acestei ţări . Aşa face şi în prezentarea altor ţări, în am intire rămânându-i, mai
degrabă, impresi i asupra oamenilor decât asupra locuri lor. Astfe l, despre Polonia.
„Oarecare au zis frumos că iaste o tară unde oamen ii sunt raşi ca căl ugări i,
închi ngati ca catârii şi sărepi ca cai i", la care Oxenstiern continuă: „N-aş putea
răbda a nu-i ajuta şi eu dintr-al mieu, că această crăie iaste unde Bachos să scaldă
în rachiu şi Afrodita să împodobeşte cu cepe, unde latinul iaste ieftin şi politica să
vinde pă grăunţe, unde ţăranii sunt mai rari decât cei de neam, şi cei de neam mai
săraci decât ţăranii, unde mîândria să acoperă cu păr şi prieteşugul să hrăneşte cu
vin din Ţara Ungurească, unde urşii dansează, unde peştele Înoată în aromate şi
apa de anason iaste nedespărţită de pâinea cea mirositoare".
Prezentarea Spaniei începe cu c itarea unei butade „ce să zice prea cu haz'',
referitoare Ia „Lenevirea norodului" cum că: „sunt câţiva ani de cind Adam s-au
Întors in lume şi, încongiurând toată Evropa, au aflat-o atâta de schimbată, cât,
după ce au umblat în Galia, Ghermania, Englitera, Olanda iproci, nu le-au
cunoscut, iar sosind aice, În Ispania, au strigat cu glas mare: ah! pământul acesta
"

"
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cunosc, pentru că nimica nu s-au schimbat de când m-am dus eu!" Ş i continuă cu
aprecierea sa: ,.Adevărat că lenevirea norodului intr-acest loc iaste afară din cale
şi cum că săracul, la cea mai de jos stare, mai dragu-i să calicească decât să
muncească sau să ostenească a lucra pământuf'. ,, În scurt trage el concluzia mai
jos - cei mai mulţi bărbaţi ce au meşteşug nu lucrează fără numai câteva ceasuri
din zi. mulţămindu-să a lucra numai atâta cât iaste trebuincios ca să petreacă zioa
aceea şi ceia/altă vreme nu o metaheriseşte fără numai a şedea supt un zid la
răcoare". Singurul loc în care face referire l a unele l ocuri vizitate în Spania este
capitolul consacrat Portugaliei. Plecând din Madrid (despre care, din păcate, nu ne
spune nimic) şi îndreptându-se către Lisabona, trece prin Escurial care „iaste, cu
adevărat. vrednic de a face cale cineva ca să-l văză'' fi i nd „acel loc numit pentru
cea mai frumoasă mănăstire ce ar putea fi in creştinătate şi unde craii lspanii,
pogorându-să de la casa Austrii. au mormânturile lor la înaltul Pantheon de care
să grăeşte atâtea laude În pământurile cele străine". A mai văzut, în trecere,
Estramandura şi ,,cetatea Merida". Aj uns în Portugalia se îndreaptă către
Lisabona „unde am intrat În caic ca să trec Tagul. Acest scaon al Portugalii are
despre partea aceea cea mai dulce vedere a lumii, fiind zidită pe stâlpi in marginea
Tagului care iaste un râu lat in partea aceea care să Împarte ca un amfiteatru, dar
nu iaste asemănea cind eşti În cetate. pentru că casăle sunt zidite, cele mai multe,
ca la more ii arapi şi uliţele foarte strâmte, cât trebuie, pe tot ceasul, a te sui şi a te
cobori. Aceasta iaste ce face pe această cetate neplăcută şi urâtă, adăugând şi
aceasta lafirea cea urâtă şi sălbatecă a neamului acestuia, care nu să impărtineşte
niciodată cu a streinilor, care face Lizbona să fie un lăcaş foarte urât la un strein
drumeţ". Cum a trăit mai m u lţi ani în Ţara Nemţească, este firesc ca amintirile
sale despre acele ţinuturi să fie mai bogate: ,,Alimania iaste o ţară largă, care
cuprinde În sine locuri a multor prinţipi. Acolo să află o mulţime de mari şi
.fiwnoase cetăţi. din care multe sunt foarte Întărite bine. Firea au fost foarte eftină
pentru dânsa. cât să poate socoti cel mai bi/şugar din toate celelalte pământuri
a(/e) lumii pentru cele de trebuinţă vieţii, Încă nu-i lipseşte, in multe părţi, cele de
dezmierdare. faste foarte bi/şugară În pâine şi in tot felul de roduri. Ea scoate vin
bun şi tot felul de vânat. Acolo să află metalia de aur, de argint, de aramă, de
blumbu. de argint viu, Încă şi pietri scumpe. Lacurile ei, apele şi ruurile ei, din
care multe sunt de umblat cu curabia şi dau îndemână mare la aliverişul
megieşilor. fiind bogată la tot felul de peşti". Prezintă, în câteva cuvinte, şi
organ izarea pol itică: ,.Acolo sunt mulţi electori şi alţi mari prinţipi, nemaigrăind de
aceia a(i) Împeralorului, unde să află mari frumuseţi şi unde să află tot felul de
dezmierdări".
Roma, „cetatea eternă", în care autorul a petrecut trei an i, dar în care „aş iubi
mai bine să petrec viaţa mea şi să sfârşesc zilele mele", ch iar dacă o revede cu
ochii minţii după mulţi ani, impresiile lăsate sunt încă v i i, umplând câteva pagini,
într-un capitol separat consacrat. Autoru l mărturiseşte, încă de la început, că
„niciodată n-am fost mai voios decât, cind, Întâiaşi dată, am sosit la Roma ", cu
-
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toate că în primele zi le, în care nu a văzut decât periferii le, a fost puţin dezamăgit,
pentru că „imaginea" pe care şi-o construise, încă din copilărie, din lecturi şi
„povestirile a multor slăviţi dascăli" nu corespundea cu ce vedea cu proprii ochi.
Dezamăgirea îi va dispărea o dată ce va intra în centrul cetăţi i . Nu va face o
prezentare a cetăţi i cu toate minunăţi ile sale, pentru că „de acestea mulţi au
pomenit" ci se va opri, ca şi în celelalte „amintiri" la aspectele legate de modu l de
trai, şi de tot ce are mai preţios cetatea de oferit călătorului poposit pe meleagurile
sale : „Clima ei iaste minunată pentru bărbaţii cei de vrÎâstă, slobozenia iaste
oprire, cheltuiala după gustul fiştecăruia, mâncările sunt din destul, sunt roduri
alesă şi vinuri care nu mai are deopotrivă, priveliştile sunt alese şi pe toată zioa
poţi să vezi câte un lucru nou". Şi, iarăşi pe înţeleptul Oxenstiern îl interesează cu
precădere „factorul uman": Roma este cetatea în care „poţi să te de5fătezi cu
adunarea celor mai frumoase minţi şi cu Împreunarea celor mai luminaţi i areti a
Evropi", locul unde poţi întâln i ,,streini din cele patru unghiuri ale pământului,
pentru că Roma seamănă că iaste patria tuturor oamenilor" căci „ori de ce gust ar
fi omul, cu adevărat acolo poate să afle cu care să să poată mulţămi" . Astfel,
încheie morali stul, „nu să află nici un strein care, după ce au trăit acolo un an, şi
să mai aibă vreun gust pentru toate celelalte locuri". Regretă norocul „care nu m
au lăsat ca să sfârşesc acolo zilele mele" .
Dacă la Roma ar fi dorit să rămână pentru tot restul zilelor sale, nu acelaşi
lucru aflăm şi despre Paris. Este remarcabilă „imaginea-impresie" pe care i-a lăsat
o „oraşul-lumină" autorului la perioade distincte ale vieţi i : „la vârsta de
optsprezăci ani am mers Întâi şi am aflat Parizul un raiu; la vrâsta de 25 de ani,
m-am înturnat al doilea şi Parizul Îmi părea de măsură. La vrâsta de 36 de ani am
făcut al treilea drum şi mi-au părut anost. Iată-mă-s cu Întoarcerea la patruzăci şi
opt de ani şi mă aflu nemulţămit. Cred că, de m-am mai Întoarce după zece ani,
mi-ar părea nesuferit". Ş i explicaţia acestei percepţi i diferite ne-o oferă chiar
autorul : „Să pare că, după măsura vrâstei ce să pleacă omul, cetatea aceasta,
neasemănată la.frumuseţe, pierde strălucirile sale şi, asemenea fiind cu norocirea,
nu judecă fără numai tinereţile vrednice a le împărtăşi cu dezmierdările sale"
deoarece acea mare iscusănie a neamului, acea înghesuită mulţime a norodului,
sunetul cel mare al lepticilor, alergarea acelor ce merg şi vin şi acel necontenit
huet al atâţi meşteri osăbiţi, nu să întocmesc nicicacum cu liniştea şi cu odihna ce
cearcă un om în vârstă ". Pentru a încheia cu concluzia cuprinsă în dictonul latin:
Vremile să mută şi intr-insele ne mutăm şi noi (Tempore mutantur et nos mutamus
in illes ).
„

PORTRETE ALE POPOARELOR ÎNTÂLNITE
Am văzut, încă de la prezentarea ţărilor vizitate, că autorul a reţinut mai mult
„caracterel e" popoarelor întâlnite decât i maginea locurilor. Aceste „portrete" s-au
conturat şi sedimentat în mintea autorului de-a lungul celor 40 de ani de călătorii,
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pentru a ieşi, la bătrâneţe. din pana moral istului, creionate cu detaşarea distanţei
temporale şi a înţelepc iunii acumu late dintr-o bogată şi tumu ltuoasă experienţă.
Aj unge să surprindă esenţa poporu lui respectiv în formule succi nte, adevărate
,.caractere". schiţate cu siguranţa înaintaşi lor săi La Bruyere sau La Rochefoucauld.
Despre italian spune că „aceea ce iaste leul între dobitoace, vulturul între
păsări şi omul intre zidirile firii, iaste şi talianul intre ceilalţi oameni''. Ş i continuă
să-şi argumenteze reflecţia: „toate ce face sunt Întemeiere cu socoteală, toate ce
::.ice sunt mai multe nu (non plus ultra), piste acestea, mintea omenească şi
cugetele ei sunt cele adevărate rămăşiţuri cereşti". Iar „portretul " italianului este
pe măsură: .Apropierea lui iaste cinstită. chipurile lui politiceşti, grăirea lui
slăvită . Prieteşugu/ lui iaste ca bogăţia ce să dobândeşte cu grijă şi osteneală dar,
după ce odată au dobândit-o. au aflat o comoară nepreţuită. Nu vatămă pe
nimenea şi iaste simţi/or foarte la cea mai mică ruşine (. . .). Cel mai mare În Italia
nu face nicicacwn srrâmbătate celui mic şi cel mic nu lipseşte a face cinste celui
mare (. . .). Talianul nu să amestecă În trebile altuia şi înţălepciunea lui ii opreşte
de a-şi Încredinţa ale sale. În scurt. el trăieşte ca un lucru de frunte al firii şi
moare ca un om cu socoteală ce aşteaptă altă viaţă".
Î ntâlnim şi la Oxenstiem acele .,şabloane", acele „etichete" pe care le pune pe
fruntea unui popor pentru a-l caracteriza. Despre spaniol spune că „iaste păun"
referindu-se la uşoara îngâmfare a acestui neam . Desigur ,Jspania poate a să lăuda
că are boeri de treabă. cari ţin mărimea lor cu toate acele ce pot să o facă de
srrălucit. Evghenia, mintea şi bărbăţia sunt, cu adevărat, partea boerilor ispanioli
şi. măcar că aceea iaste împărtinită şi cu oarecare trufie, dar de măsură şi nu aflu
mândria lor atita de nesuferită după cum o socotesc celelalte neamuri". Apoi
rec unoaşte că .spaniolii vor să iasă înainte. dar după aceea îşi fac toată politica ce
să poare".
Napolitanul „iaste farfara'', despre el italien i i spunând că „iaste larg la gură
şi strâmt la mână", afară de aceasta. „iaste un neam foarte neodihnit, de carii
pururea trebuie să fi păzit". Ş i pentru a argumenta cele spuse, Oxenstiern trece în
revi stă unele aspecte din istoria acestui regat, încheind: ,, În scurt, Neapoli iaste
pământul călugărilor şi al curtezanelor, două feluri de dobitoace întocma şi de-a
pururea primejdioase pentru o adunare cu rânduială şi nu să văd nici cacum
streini. după ce puţină vreme au trăit acolo, aducându-şi aminte de punga deşartă,
de sinidisis Însărcinată şi de trup stricat". Concluzia: ,.Neapolis iaste vrednică de a
să vedea, dar a nu să ispiti cu mare iscodire".
Nici despre portughezi nu are o părere mai bună: „iaste un neam mai
mândru şi mai nesuferit decât spaniolii" şi apoi o remarcă nostimă din gura unui
fost: „cheval ier galant" din saloanele tuturor doamnelor: „aici nu să văd nicicacum
femei şi acelea, care să arată, fac să piarză streinii iscodirea să mai vadă pe
celelalte". Mărturiseşte că „pentru mine, ca să grăesc mai slobod, n-am văzut
nimică acolo ca să-mi placă" şi după c inci săptămân i de şedere în Portugal ia, „am
aflat la Întoarcerea mea pe ls.pania prea mai de plăcere decât când am venit întâi
din Franţa" .
.
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Englezii, sub lupa moral istu lui, au cal ităţi remarcabi le dar şi defecte pe

măsură: „Muierile sîunt frumoase, dar frumuseţea iaste împreunată, nu ştiu cum,
cu oarecare sluţenie". „ Vitejia iaste ca o firească la bărbaţi, dar să suie până la
sălbăticie. Darurile minţii sunt atâta de mari. cât poate fi şi mai mult decât În toate
alte părţi. dar nasc oarecare prepusuri, care micşorează mult vrednicia şi să poate
zice că norocul le împărtăşeşte darurile sale din destul, dar aceşti ostroveni nu ştiu
meşteşugul să le metaherisească şi pentru alţii, fără pentru dânşii numai". Şi, în
final, spune că „iaste un norod căruia nimică nu-i lipseşte ca să poată fi norocit şi
să ştie a să bucura cu norocirea sa, dar neodihna lor cea firească şi pizma cea
mare ce are pentru îndreptările lor şi a lor slobozenie, i-au încleştat adesăori În
groaznice războaie între dânşii care i-au adus de două degete la pieire. " Î n altă
parte, îşi- aminteşte că a văzut „la Londra muieri care puteau la o cină să mănânce
atâta carne cât ar fi putut sătura şase măgari din Madrid", trăgând concluzia că,
„dintre toate neamurile Evropii, englezii sunt cei mai miâncăcioşi" .
Referirile l a francezi sunt cele mai lapidare, dar laudative : „bărbaţii acolo
gândesc, grăesc şi urmează după cuviinţă, muerile strigă, joacă şi să plimbă cu o
grăbire de mătură, vinul cel bun aduce cântece, mâncarea cea bună, iaste
întovărăşită cu frumoase cuvinte, statornicia nu iaste după obiceiu, nici obiceiul
statornic, norocirea umflă şi nenorocirea deznădăjduieşte".
Un portret mai bine conturat este cel al neamţului, ce se încadrează şi el într
un tipar general cunoscut: „neamul acesta întru sine, in toată vremea, s-au socotit
foarte războinic pentru vitejia lor, iar, de când nemţii au Început a să împrimbla în
locuri streine, bunătatea lor cea veche au dobândit mare greşală". Continuă mai
jos cu ironie fină: „oamenii cei marifoarte iubesc cheltuiala şi norodul cel de obşte
bute icile care, la începutul unei mese leagă intre dânşii o dragoste frăţească, iar la
sfârşitul bucatelor le slujescu adesăori in loc de arme vătămătoare". Dă, la sfârşit,
şi o defin iţie a neamţului: „iaste o zidire care bea mai mult decât poate să ţie, o
bute care ţine mai mult deciât să poate şi un om ce ştie mai mult cât să nu poată
grăi", dar pe care, totuşi, el îl socoteşte „om de cinste şi de laudă".
Interesante sunt etichetările făcute principalelor ţări din apusul Europei,
evident tot referitoare la specificul preocupări lor de căpătâi ale fiecărui popor:
,.Alemania au fost patria a multe abrază mari şi slăvite pentru sabie şi condeiu,
mai vârtos pentru mehanica, întru care Ghermania întrece atâta cât /spania în
theloghie, Franţa in judecăţi, Englitera la meşteşugul doftoriei şi Italia la
zugrăvitori, la săpături şi la muzică".
Le găseşte şi olandezilor o etichetă: „aceste furnici, din patru părţi ale lumii,
adună tot ceea ce rămăşiţa ceealaltă a pămintului o are mai bună, mai rară şi mai
scumpă. Pentru aceea, la dânşii cealaltă Europă merge de caută ce-i lipseşte.
Ştiinţa lor s-au suit la atâta de înaltă spiţă cât Olanda poate să fie altă emblemă
punga Evropii". După ce mai enumeră calităţi ale olandezi lor a căror alianţă este
căutată de celelalte puteri europene, încheie cu o definire a olandezi lor, în aceeşi
cheie ironică: „olandezii nu s-au făcut fără numai pentru a bea ceai, să mănânce
salată, să răgăiască, să basă şi să adune galbeni".
-

-
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Din pana unui anume Caton, ce se afla la Atena, la consu latul Asiei, şi care-i
scria fiului său „Marcul Margel" la Roma, aflăm, în câteva rănduri, opinia
autorului asupra grecilor, opinie deloc favorabi lă, cu toate că le recunoaşte şi
meritele: „grăesc multe şi fac foarte puţine; număsc pe toată ziua celelalte neamuri
varvare şi vor să să aibă pe sine numai filosofi şi, aceea ce iaste mai nesuferit la
dânşii, iaste ipolipsis a să socoti că pot da sfat la toată lumea şi nu au trebuinţă de
nimică. Ştiu foarte bine a să ascunde de strâmbătăţile ce li să fac, dar iarăşi să ştie
că nu le iartă niciodată pentru că sunt foarte statornici la ţinerea de minte a răului
şi foarte schimbaţi la prieteşugul lor. Sunt foarte lesne a făgădui, dar foarte greu a
Împlini parole ce au dat. În scurt, sunt poruncitori şi volnici la ocârmuiri, dar
leneşi la supunere şi ascultare, iată ce învaţă pre noroade filosofii greci. "
După parcurgerea succintă a imaginii, pe care Oxenstiern a surprins-o în
Cugetările sale asupra „celuilalt", materializată în capitole speciale consacrate
ţări lor şi popoarelor cunoscute, se desprind câteva concluzi i: de la o primă privire,
se poate observa că „imaginea" este reflectată de ogl inda unui moralist, care
excelează în arta surprinderii unor„caractere"; chiar şi atunci când vorbeşte despre
o ţară, numai arareori se referă la aspectele geografice sau istorice, la peisaj e sau
opere arh itectonice şi de artă văzute. Abundă însă portretele morale, c u încercări de
si ntetizare, de schematizare, până la „etichetă". N u sunt impres i i l e de călătorie ale
tânăru lui nobil suedez, pelerin prin Europa, ci amintirile şi reflecţii le omu l u i ajuns
la vârsta senectuţi i. hotărât să-şi lase bogata cultură şi experienţă de viaţă
concentrată în învăţături morale spre folosul tineri lor. Timpul a pus şi el surdină pe
amintiri, estompându-le uneori . Î nţelepci unea vârstei a atenuat şi ea ascuţimea
penei. făcând loc toleranţei: primează aspectele pozitive, i ar cele negative sunt
surprinse cu o fină ironie, gol ită de răutate. Şi totul cu văd ită intenţie moralizatoare.
Receptarea unei astfel de scrieri, de către români i de la s fârşitul veacului al
XVI I I-iea, a făcut ca aceştia să poată cunoaşte informaţii despre „alţi i" nu numai
din scrieri autohtone 3 ci şi din scrieri le unor străini, care pătrundeau acum, fiind
tălmăcite. Numeroasele copi i manuscrise care se mai păstrează şi astăzi ale unor
„cărţi populare şi de înţelepciune", printre care şi Cugetările lui Oxenstiern (peste
20) atestă interesul de care s-au bucurat şi larga lor răspândire în med i u l românesc
al vrem i i . care făcea pri mii paşi spre modern izare în sens european.

3

Pentru o bogată bibliografie a subiectului, vezi Dan Horia Mazilu, Noi despre ceilalţi. Fals

tratat de imagologie, laşi, Edit. Pol irom, 1 999.
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DIMITRIE CANTEMIR ÎN CONTEXT CULTURAL
ROMÂNO-POLON
(DATE ŞI INTERPRETĂRI NOI)
M IHAI MITU

Asemeni altor străluciţi cărturari români - de la Neagoe Basarab la Mircea
Eliade -, şi Dimitrie Cantemir a cunoscut în u ltimele deceni i un adevărat
reviriment, atât în planul editării operei, cât şi al multiplelor şi variatelor exegeze.
Nu dăm n ume - l i sta autori lor acestui reviriment este destul de întinsă şi, ca atare,
riscul omisiunii l a fel de mare -, dar, evident, în fruntea ei se află cel mai de seamă
cantemirolog contemporan, academician u l V irgil Cândea. Ne asociem celor care îl
omagi ază astăzi, cu punctul de vedere al polonistului.
Ne-am obişnuit - şi pe bună dreptate - să includem în context româno-polon
nume ca Grigore Ureche, Dosoftei, Miron şi Nicolae Costin, Ion Neculce, care au
trăit (unii au şi studiat) în Polonia şi ştiau în bună măsură l imba polonă, l iteratura şi
istoria Poloniei, cu numeroase şi uşor detectabile „polonica" în opera lor l iterară şi
istorică. Dintre aceştia, M iron Costin - care a lăsat şi scrieri în l imba polonă aparţine şi l iteraturii polone (vezi Poeci polskiego Baroku, II, Warszawa, 1 965 ,
p.259-267) .
Dimitrie Cantemir nu a studi at în Polonia, ca Ureche sau cei doi Costini, nu
ştia l imba polonă ca aceştia, nu a scris opere în polonă şi, deci, în studi i le de până
acum, n u a fost asociat „contextul u i româno-polon". Coordonatele v ieţii şi operei
sale - aşa cum le cunoaştem cu toţii, îl impun categoric în sistemu l altor relaţii
culturale bilaterale, ca cel româno-oriental (româno-turc) sau româno-rus. Dar cel
româno-polon? Şi totuşi„.
Parcurgerea unei însemnate părţi a bibliografiei cantemiriene 1 ne oferă nu
puţine „prezenţe poloneze"; trecerea lor în revistă, cu comentariile de rigoare, s-ar
întinde pe multe pagini. De aceea, ne limităm, deocamdată, a le enunţa numai,
oprindu-ne mai pe îndelete doar asupra câtorva care prezintă, credem, elemente de
noutate.
1 Pentru operele lui Dimitrie Cantemir folosim următoarele sigle: VCC - Vita Constantini
Cantemiri; HMV - Historia Moldo-Vlahica; DM - Descriptio Moldaviae; DAHNM - De antiquis el
hodiernis nominibus Moldaviae; IDAO - lncrementorum et decrementorum Aulae Othomanicae.
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Limba polonă în cultura lingvistică a lui Cantemir

Cantemir avea mu lte cunoştinţe de limbă polonă - cel mai probabi l, cuvinte
expresii disparate pe care le-a putut avea de la tatăl său, Constantin Cantemir.
care luptase în tinereţe în armata polonă (vezi VCC), de la secretarul acestuia.
\\ argalowski. rămas în continuare în Mo ldova, cel ce. în anu l 1 700. în timpul
domniei lui Antioh. va transmite unui membru al soliei lui Rafal Leszczynski o
2
c o p ie a .. poemei polone" a lui Miron Costin . N u este exclus ca D. Cantemir însuşi
să fi cunoscut mai înainte acest manuscris costinian . Oricum, Cantem ir este lăudat
în j urnal ul sol iei poloneze nu pentru cunoştinţele sale de l imbă polonă, ci pentru
excelenta cunoaştere a l imbii latine (,.bărbat erudit, în limba latină, şi cu educaţie
al easă, ca şi cum ar fi fost educat în Polonia!" ' . Ne putem imagina cel m u lt că, în
afara latinei. ca limbă de conversaţie curentă cu membrii soliei poloneze. Cantem ir,
care impresionase şi prin abordarea altor subiecte (prietenia, de pildă), va fi
strecurat uneori şi câte un cuvânt sau expresie poloneză, ştiută încă din Moldova
sau învăţată de la polonezii d in lumea diplomatică întâln ită la Constantinopol " .
Nedepăşind stadiu l stăpânirii pasive a l imbii polone 5 , Cantem ir a făcut apel la
această limbă în mai mu lte situaţii, cele mai semnificative fi ind, credem,
următoare le:
I. Scrierea cu ortografie polonă a unor cuvinte româneşti sau turceşti în
textele sale redactate în limba latină (DM, HM V, DA HNM. VCC, fDAO); e l a
sesizat faptul că grafia poloneză era destu l de potrivită pemru redarea unor sunete
spec ifice l i mbilor română şi turcă. Pentru română, asemănător procedaseră În<lintea
lui Luca Stroici (cu acel Tatăl nostru în româneşte, din 1 597. transmis l ui S.
Sarnicki) sau Miron Costin, în scrierile sale în limba polonă: asemenea gr;\fii se
regăsesc şi în cron icile poloneze consu ltate de el (Dlugosz, Bielski, Orzechowski.
Sarnicki ş.a. ) ori de câte ori autorii polonezi pomenesc în textul lor l atinesc o
realitate onomastică românească. Câteva exemple la Cantemir:
a) nume de persoane româneşti : Buhusz, Czifescul ( VCC), Bantas::.estii.
C::.abaniestii ş.a. (DM); b) toponime româneşti: Budziak, Soczawa ( VCC), Brates::.,
C::.ahlow, C::.ara de D::.ios (DM), Amlasz, lsakcza (DAHNM); c) termen i româneşti
ş1

După opi ni a I lonei Czamariska. editoarea operei lui Miron Costin (Latopis =ic111i Moldawskie;
Poznar1. 1 998, p.53 ). acest membru al soliei poloneze putea fi secretarul
acc:stcia. Piotr Bronisz. ori neunul din membrii mai importanţi, Adam Naramowski sau .lcrz�
Stanislaw Dzieduszvcki.
1 P.P. Panait�scu. Călători poloni în Ţările Române. Bucureşti. 1 930. p. 1 1 5 (textul polon. la p.90)
� Este foarte posibil ca printul moldovean să-i fi pri mit pe unii diplomaţi - pri ntre care şi
polonezi la reşedin\a sa din Constantinopol. un palat destul de arătos. după cum se vede din propriul
�<iu Jcsen. reprodus în repetate rânduri. ultima oară şi în cartea lui J. Reychman. Zycie pols kie w
S1u111b11le 11· X\1111 u·iek11 (I 'iara poloneză la Stambul în secolul al XVIII-iea), Varşovia. 1 959. p.255:
aici. intre altele. şi in formatia că. după plecarea lui Cantemir în Moldova. palatul lui a fost folosit de
turci pentru găzduirea soli lor străini, printre care şi polonezul Stanistaw Chomentowski în anul 1 7 1 3 !
5 Părere împărtăşită şi de C. Poghire. Conceptions glottogoniques au debut du siecle des
Lwnieres. în „Dacoromania", Freiburg-Mi.inchen. 1 974, nr.2, p.257.
1

2

/1111" 11111·ory hiswrrczne.

-
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pentru dregătorii: ar mas::.. stolnik. sz.etrar, us::.a r (Dlv/); po s teln ik . C((Uss ( i'CCJ:
Wohvoda ( IDA O) : d) alte numeroase cuvinte româneşti: boierinas::.. credinco
nimeresk. pe cz.itori. sz. kiop . szugubina. symd ::.en e l e ( „Sânziene" ) . d::.io111Micr:f 1·
(,joimăriţe"). fannek. deskyntek etc. (Dlv/); e) expresii sau fraze întregi în !ir,1b<t
română: Constantine fud::.e bine. nicz.i ai casa nic::.i ma ssa. nic::.i draga dzupinir1so
(versurile satirice rostite de Jan Sobieski, l a adresa lui Constatin Cantemir. în VCC.
7 5): ,A lumii kyn t cu z.ele I Cumplita viacza I cum se rupe s::.i se taie I ka cum {/rfi
o at:.a" (în DM. p.IL cap.XIX. cunoscutele versuri din Viaţo lumii a lui Miron
Costin): f) numele unora dintre literele chirilice folosite de români: b11/.:i. ::.i1·erc.
c::.ervc. s::.ra <DM, p.lll, cap.V).
Ortografia polonă îl ajută pe Cantemir 5i peritru t11rcisme. fie redate c;, atare,
în turcă: chosz. gie ldin beg „bine ai venit. principe" sau ne chos::. „foarte bine" i în
DM). fie pentru redarea unor cuvinte româneşti de origine turcă: bach sz.isz. . lwrad::..
pis::.kies::.. sand::.ia k (pentru bacş iş , haracia, peşcheş. sangiac) ş.a. (lot în DM). În
IDAO ,,europenizarea'' numelor (termenilor) turceşti se face, de regulă tot cu
ajutorul grafiei polone: Cz.elehi. D::.engiz. Clwn . Padis::.ah. Othmandz.ik, etc. illl:lusi\·
fraze întregi, cum este, de pildă. epitaful lui Selim I (L p.145).
2 . Citarea unor cuvinte poloneze, în forma curentă uzuală, în această limbă.
in diferite situaţii cerute de context, de ex. s::.lak. („drum. cale bătută", în HM V, 70).
hermwz ( „supremus dux", în VCC, 136, 146 ) , :::mics:::enie i<:n:zika („amestecătură de
limbi". după Sarnicki. în HM V, 30, 3 2) ş.a.
'3. Comparaţia cu suntele limbii polone pentru explicarea unor sunete
specifice româneşti: „Rom. jur se pronunţă printr-un z. polonez (de fapt z) sau j
francez" (în DM, III, cap.IV).
4. În privinţa polonismelor limbii române, trebuie să se distingă la Cantemir,
alături de cele „tradiţionale'', intrate mai demult în limba română (uzuale încă din
actele de cancelarie sau l a marii cronicari de dinaintea lui), câteva folosite penrru
prima dată de Cantemir (comendă, herb, lascav, şicui, ţirulic) după cum a obsen'at
şi Elena Linţa (fV.vrazy polskiego pochodzenia w }<:_zyku rwnw1skim, Wrodaw
Warszawa-Krak6w. 1974, p.95). Ultimul dintre aceştia, ţirztlic este de altfel şi
singurui polonism înregistrat ca atare în Istoria ieroglifică (Scara o numere lor şi
cm·intelor streine tâlcuitoare), p.XIX: „ţirulic, leş. Vraciu carile tămăduiaşte
ranele, frânturile'·, şi în texc. p.456-457)6.
D. Camtmir e s te primul care recunoaşte originea polonă a unor
regionalisme, putfmd fi situat printre incepăto rii dialectologiei române , atunci când
recunoaşte că „cei care locuiesc pe Nistru amestecă în vorbire multe cuvinte polone
şi numesc mai multe vase care slujesc la trebuinţele casnice cu cuvinte poloneze"
(în DM, p.III, cap.IV).
Aportul lui O. Cantemir l a îmbogăţirea lexicului limbii române este un fapt
incontestabil, recunoscut unanim în lingvistica românească. Ş i în acest domeniu, �I
neologismelor limbii române, exemplul limbii polone i-a folosit, ca şi altora mai
6

D.

Cantemir, Opere complete, IV, Bucureşti, Editura Academiei,
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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târziu ( I . B udai-Deleanu, de pi ldă), pentru a justifica necesitatea „primenirii" l i mbii
române cu termen i internaţional i de origine greco-latină şi neoromanică. Încă în
Istoria ieroglifică ( 1 705), în încercarea de teoretizare a necesităţii neologizări i, care
precede Scara . . . , şi anume scurtul cuvânt Iarăşi cătră cititoriu, dă ca exemplu
termenul grecesc hypothesis, cunoscut şi înţeles în lat ină, polonă şi ital iană („ce va
să dzică ipothesis înţelege latinul, liahul, italul şi alţii, măcar că cuvântul acesta
si ngur a elinii numai ar fi"). Dacă în textul Istoriei ieroglifice neologismele de
origine grecească sunt majoritare (în Scara, peste 200 termeni au etimologie
„elinească"), mai târziu, după lectura multor altor texte istorice în latineşte sau în
polonă, pentru redactarea în româneşte a Hronicului, n umărul neologismelor de
origine latină va creşte considerabil. Emi l Petrovici expl ica acest fapt şi prin
„existenţa termen i lor de origine latină în sti l ul oficial rus al epoci i lui Petru 1"7, dar
trebuie adăugat că acest stil, şi în genere limba rusă a vremii a urmat în bună
măsură modelul polonez al neologizări i .
Î ncă d e pe vremea lui Feodor a l Ill-lea ( 1 676-1 682) şi a regentei Sofiei
Alekseevna ( I 682- 1 689), sora lui Petru I, „moda poloneză" la curtea ţarilor, în
societatea şi cultura rusă a vremi i devenise un fapt notoriu, manifestat nu numai în
maniere şi veşminte, ci şi în vorbire8• Era de bon ton să se vorbească polona în
sferele înalte şi, alături de latină sau franceză, chiar şi în lumea diplomaţilor (P.A.
Tolstoi, ambasadorul Rusiei la Constantinopol, ştia polona.). Opere de autori
polonezi s-au tradus în ruseşte la puţin după apariţie (Cronica lui Maciej
Stryjkowski, am intită şi de Cantemir în Hronic şi în HMV; d isertaţia lui Szymon
Starowol ski, Dw6r cesarstwa tureckiego, 1 646). O serie de scriitori ruşi, unii, clerici
(Lazar Baranovici , Ioan Galeatovski, Teofan Procopovici , S i lvestru Kosov, Varlaam
Jasinski ş.a.), au cunoscut şi ch iar au lăsat scrieri în l imba polonă (asemen i lui Petru
Movilă mai înainte). Limba rusă a acestora trădează o însemnată influenţă a limbii
polone, în fonetică, lexic şi frazeologie, calcuri semantice9; când scriu în latineşte
aceştia fac, uneori, apel la ortografia polonă, cum procedează profesorul de teologie
leron im Ghedeon Vişniovski, în lauda adresată lui Cantemir din fruntea ediţiei
ruseşti a Sistemului, unde semnează „Hieronymus Gedeon Wiszniowski". Aşa stând
l ucrurile, nu este deloc neobişnuit să se găsească elemente polone şi în scrierile în
l imba rusă aparţinând lui D.Cantemir (Sistemul religiei mahometane şi Scurtă
povestire despre stârpireafamiliilor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor), traduse de
Ivan llinski, cu participarea directă a autorului. În acest sens, trebuie să se facă două
categori i de delimitări, pe de o parte, polonisme curente în l imba rusă a epocii, care
apar şi la Cantemir-Ilinski, comparativ cu polonisme folosite pentru prima dată (sau
7 Limba lui Dimitrie Cantemir, în voi. colectiv De la Varlaam la Sadoveanu. Studii despre
limba şi stilul scriitorilor„ Bucureşti, 1 958, p. 1 32 ; vezi, pentru ansamblul problemei lexicului
operelor lui Cantemir, Ştefan Giosu, Dimitrie Cantemir. Studiu lingvistic, B ucureşti, 1 973 (despre
neologismele de origine latină, la p. 1 75- 1 76).
H E. Rostworowski , Historia powszechna (wiek XVIII), Warszawa, 1 977, p.352-35 3 .
9 Vezi A.Martei, La langue polonaise dans Les pays rutheles, Lille, 1 93 8 ; Z.Klemensiewicz,
Historiaj�zyka po/skiego, II, Warszawa, 1 965, p. 1 57- 1 59.
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care apar numai) în scrierile cantemiriene amintite; pe de altă parte, în interiorul
elementelor lexicale poloneze, cele „autohtone" (slave) şi cele care sunt în polonă, la
rândul lor, de altă origine (latino-romanică, germană). Contribuţia lui O.Cantemir la
dezvoltarea l imbi i ruse modeme - pusă în lumină prima dată de Anca Irina Ionescu este, desigur, „mai mare decât s-a crezut şi ea merită să fonneze obiectul unor
cercetări speciale" (cf.V.Cândea, Studiu introductiv la Sistemul, în O.Cantemir,
Opere complete, VIII, tom II, p.XXVIll). Pentru o corectă evidenţiere a caracterului
polonez (fonnă şi sens) al cuvintelor de origine străină din Sistemul lui Cantemir ne
pot fi de folos numeroasele lucrări din domeniul influenţei lexicale poloneze în limba
rusă modernă, apărute în ultimele decenii, iar dintre lucrările lexicografice propriu
zise, alături de cele citate şi folosite până acum (V. Cândea, Anca Irina Ionescu),
două mai importante şi anume: CJZoBapb pyccK020 Jl3b1Ka XVIIJ-020 BeKa (apare în
fascicole la S.Petersburg începând din 1 984) care foloseşte printre izvoare şi Sistemul
lui Cantemir, precum şi l ucrarea lui Wieslaw Witkowski, Slownik zapotycze11
polskich w j�zyku rosyjskim (Krak6w, 1 999). O confruntare a „indicelui - glosar de
neologisme" din ediţia academică a Sistemei (p.673-678, alcătuit de Anca Irina
Ionescu, care a îngrij it şi textul rusesc) cu polonismele din l imba rusă cuprinse în
cartea lui W. Witkowski ne-a dus la concluzia că din cei 580 de tenneni înregistraţi
în „indice" ca neologisme (fară o diferenţiere) 2 1 8 - adică peste 3 7% - sunt de fapt
„polonisme" (adică tenneni de origine greacă, latină, romanică, germană preluaţi în
ruseşte cu fonna şi sensul din polonă), în unele cazuri prima atestare fiind chiar din
cartea Lui Cantemir (oe<jJuHuiţua < pol. definicja ; KamezopUR < pol . kategoria ş.a.).
Unii termeni apar numai la Cantemir (a6eiţao;w < pol . abecadlo, „ abecedar ";
6aBeJZHa < pol . bawelna, „bumbac" ş.a.) sau şi la Cantemir (aneM6uK < pol . alembik;
apzyMeHm < pol . argument ş.a.). În alte cazuri, cele două lucrări amintite pot fi
completate cu atestări de la Cantemir ( aoawaHm < pol. adamant, „diamant";
anmeKapb < pol . aptekarz, „fannacist" ş.a.). Există la Cantemir şi polonisme
autohtone (nu neologisme) care nu apar în „Indicele-glosar" la ediţie (KommoBHblU <
pol . kosztowny, „costisitor"; JaKOHHUK < pol . zakonnik, „călugăr" ş.a.).
Ş i în cealaltă scriere cantem iriană în ruseşte, KpamKoe cKma11ue 06
UJKopeHe11uu EpaHKOBa110Boii u KaHmaKyJUHblX <jJa;wUJ1uii, se găsesc latinisme
polon izate. Din cei 1 7 termeni, consideraţi în studiul introductiv la ediţie (D.
Cantemir, Opere complete, VI, tom II, 1 996, p.22) ca fiind de origine latină, 1 5 se
regăsesc şi în polonă ca latinisme, iar unul, HOBUHa, raportat la lat. novitas, este, de
fapt, pol.nowina.
Oricum, comparaţia atentă a lexicului celor două scrieri ruseşti ale lui
Cantemir cu originalele lor latineşti este indispensabilă pentru a se putea stabili în
ce măsură s-a urmat textul initial. Extinzând cercetarea şi la lexicul scrierilor
ruseşti ale lui Antioh Cantemir 1 b, se poate ajunge la concluzia finală că, practic,
lexicul limbii ruse moderne nu poate fi apreciat aşa cum se cuvine fără contribuţia
esenţială a celor doi Cantemiri, Dimitrie şi Antioh.
10

Pentru polonisme există o cercetare specială a lui Czeslaw Lachur, Polonizmy w j<:_::yku
Kantemira, în „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Rosyjska", XIII, 1 976.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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Sursele de informare poloneze În opera cantemiriană
În perioada contantinopo l itană, când C ante m i r nu s-a manifestat ca i stori c,
s u rsele savante de sorginte poloneză sunt din dome n i u l fil oso fi co-re l i gios: Andrzej
\V i szowaty. Stim u li virtutwn fraena peccatorwn, Am sterdam. 1 6 8 2 . trad u s i"i ; 11
Divanul, sau l i ngvi st i c : Thesaurus li11guurum orientalium r u rcicae , arabic, •/,
{Jersicae . . . . 4 vo i . . V iena. 1680- 1687. al orientali s tu l ui francez Frans:ois Mesgn i e n
11
1 1 62 3- 1 69� ) . cu nosc u t sub n u me l e polonizat Men i 11ski , care în d icţionaru l s ă u d ă
pentru c u \ i m c k o r i e n ta le. i n tre alte l e ş i corespondente le pol oneze; Cante m i r va
i..: i ta de rnJ.i m u l te ori pe Me n i11ski î n l u crări le sale redactate în Rusia (în SRM de
două ori ş i î n !DA O de c i n c i ori ) .
S u rse l e poloneze - cele mai m u lte d i n opere istorice (în lat ină, dar ş i în
po l o n ă ) - sunt n u mero a s e : unele sunt uşor depistabi le datorită autoru l u i însuşi care
le semnal ează fie in text sau marginal, fie în ace l Catastih al istoricilor. .. , d i n
Hronic: e l e sunt menţionate ş i î n ediţi i le critice d e până acum sau î n monografi i l e
c o n sacra te l u i Cantemi r 1 � . L a cele spuse până acum (N. Iorga, I . M i nea, P . P.
Pana itescu ş . a . ). ne îngăd u i m a face câteva precizări ş i adaosuri. În afară de De
re rnlutio1 1ih11s orhiwn u e lest iw n ( 1 543) a l u i M i kofaj Kopernik. amintită în SRM
1 c �1p X X I . Despre rn i ). care nu este o lucrare istorică, în scrieri le istorice ale l u i
C a n 1 : m i r \ D1\ l-JNM. HM V. Hronic), sunt am intiţi numeroşi istoric i polonezi ( notaţi
în ( ·u tus1ih cu form u l a „i storic l iah" ): Marcio Bielski ( Kronika polska, în ediţia
1 1 1 t rc !,! i tă de fi u l său. Joac h i m B ielski, 1597, din care Cantem ir însuşi dec lară că
d c ! i 1 1 e'1 un exemp lar: , . B i lschie hron icari u l , în cartea carea noi o avem, l i st 23 9", în
Hm1 1 1 c . ) : Callimachus Experiens (Ph i l ippo B uonaccors i , ita lian stab i l it în
Pu l u n i a . cu Vita A ttilae seu de gestis Attilae, în Hronic şi în HMV; l i pseşte din
Caillstih ) : Maciej z Miechowa (numit şi Miechowita), pe care în Catastih îl trece
ca „ l\1eh o \' i i . i storic rus" ! (amintit în Hronic, la „leat 1061" sub numele de
„ M d10vie" ) . cu C h ron ica Polonorwn a lecho usque ad annum I 506 libri sex
( 1 5 1 9 J : Pawel Piasecki, Chronica gestorum in Europa singularium ( 1 645),
pome n i t în Hronic sub n ume le de „Piasenschie, episcopu l de Pre m i s l ia" 1 3, pentru
origi n ea latină a l i mbi i locu itori l or Moldovei; Maciej Stryjkowski, cu Kronika
pols/.:.a. lite11 ·ska. zmud:ka i ws:ystkiej Rusi ( 1 5 82), am intită de câteva ori (HMV,
Hronic ) în legătură cu presupusul amestec al l i mb ii polovţien i l or c u „cea
moldovenească şi cu cea leşească''14.
'

1 1

A

trăit

B . H aran o ws k i .

1 2 ani în Polonia în slujba regelui Jan Kazirnierz ca traducător de limbi orientale ( cf.

Mesgnien-Meninski et / 'e11seig11e111e111 des lw1gues orientales en Pologne vers la
X Vll-e111e siecle, în „ Rocz.nik orientalistycz.ny", XV. 1 949, p.63-71; Historia 11a11ki Po/skiej.
I "/, Wars:-mra, 1 9 74, p. 4 1 5.
12
Cea mai recentă. a Ecaterinei Ţarălungă. Dimitrie Cantemir. Contribuţii documentare la w1

111oitil; d11

portret.

Hucurcşti. Editura M inerva. 1 989. p.322-334 (cu unele greşeli în identificarea autorilor).
Lipseşte în Cataslili: nu apare nici în lista de surse de la Ţarălungă.
1 :\ u e st e exclus ca şi l u c ra re a lui Stryjkowski să şi-o fi procurat Cantemir. căci. datoril<i
s u h i c u t i l u i ei (în bună măsură. l eg at de istoria Rusiei), a avut o mare răspândire şi în Rusia (cf 1 .
1 '

·

B ;tnhL l i .

Kronika Macieja S1ryjkowskiego i jej roz.powsz.ech11ia11ie
LV I I , 1 967, p.326-336).

H i st 1 1 1 ycz ny··.
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Isto r i c u l polon pentru care Cante m i r a mani festat con stant cea mai mare
( 1 4 1 5- 1 480) 1 5 • D u pă cum am arătat mai dem u lt 1 6 ,

adm i raţie a fost Jan Dlugosz

d acă asu pra c u noaşteri i operei l u i Dlugosz de către rom â n i î n a i nte de Cantem i r se
pot fo rmu l a n u mai i poteze ( vezi I . M inea, Informaţiile româneşti În opera lui Jan

Vlugos�. i a ş i , i 926, ed . l i , 1 999; A . Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria

l fi l<!Î idei. B u c ureşti ,

1 972,

ed . l i,

1 993),

s i n gu r i i care îl a m i ntesc exp l icit în opera

l o r fi i n d M i ron C ost i n şi N i co l ae Cost i n , în sch i m b Dimitrie Cantemir este primul

român care a cunoscut şi folosit În opera sa nu numai prima ediţie (Dobro111il,
1 6 1 6 ; u cronicii lui D lugosz. ci şi ediţia integrală, publicatâ În douâ volume la
L t'Îp,�ig în 1 7 1 1 - 1 712. De l i m itarea aceasta o face însuşi Cante m i r prin form u l a ,,în
l i par i t 1 l ce l vec h i u'' ( pentru prima ediţie, care cuprinde n u mai primele şase „cărţ i'',

p<i n :1 la

anu l

1 240).

în a l te locuri tri m ite expres l a ed i ţ i a a l i -a.

\c i.:astă e d i ţie germană a i stori ei l u i D tugosz i-a ad u s l u i Cante m i r u n mare

�por de i n formaţi i . prin includerea în v o l u m u l l i , după „cartea a X I I I -a şi u l t i ma''

a

c ro n i c i i d l u gc ş ie ne, a a ltor cinci scrieri i storice, a l e l u i W i ncenty K adh1 be k ,
Stan i sfaw Orzechowski ş i Stan i slaw Sarm icki (vezi facs i m i l ele fo i lor de t i t l u ) .

d upă ed i ţ i i apă rute anterior l a C raco v i a ş i Dobrom i l . Orzech owski ş i Sarn icki sunt
frec\·ent ci taţi în HM V ş i Hronic, uneori în serie cu D1 ugosz; în referi ri l e la
Sarn ick i , tonu l l u i C ante m i r vari ază de la b lânda doj ană până la polem ică ardentă

( „Ba crede- mă, Sarn iţie, că nu i aste a ievea . . '', Hronic. p. l 00: „acest fel i d e i storie
.

i aste a babelor carele spun noaptea poveşti pentru ca să-şi adoarmă cop i i i , mai a l es

când sunt flămânzi", Hronic, p. l 03).
Pe Kadlubek, e p i scop de Cracov i a ( 1
cu

s upranumele

„maestrul

1 50- 1 223 ) ,

W incenty",

autor

al

rămas în i stori ografia po lo nă
unei

Polonorwn

Clzronica

(cupri nzând i stori a legendară a P o l o n i e i şi fapte i storice până la

1 202).

care a

circu lat în man uscris (cunoscută ş i fo l os ită de Dlugosz). Cantem i r n u - l a m i nteşte
expres, dar nu este excl us că de la acesta a putut lua totuşi unele i n formaţ i i (de e x . ,
c e a î n legătură cu „C rac, ce l d i ntâi al po l o n i lor d o m n , care au z i d i t cetatea pre
carea de pre n umele său a n u m it-o Cracov", în Hronic, la „l eat

700" ;

a ltele,

i n d i rect, prin a l ţi i storici precum C a l v i s i u s şi Petav i us, care „din i storia leşască"
cu leg şti rea că „la anul

55 1 ,

Leh sclavon u l locu r i l e Polon i i i , adecă a ţărâi leşeşt i , să

fie cuprin s " , în Hronic) .
Este mai presus de orice îndoială că, asemenea altor scrieri ( B i e l s k i . de
pi ldă), C ante m i r a avut în b i b l i oteca sa personală ambe le ediţi i a l e opere i l u i
Dlugosz. p e a doua (Leipzig,

1 7 1 1 - 1 7 I 2)

î n mod sigur. Aceasta i - a fost, poate.

ch i ar dăru ită de prieten u l său, german u l Heinrich von Huyssen, şi acesta, con si l i er
al l u i Petru I, ce l care, şti indu-i preocupări le de i storic, l-a recomandat ca membru
al Academi e i din B erl i n . Faptu l , pare-se, a scăpat atenţi e i cercetători lor care s-au
15

I ată uî <cva d i n formulele l audati ve: ,.Poloniae h i storicorum foc i k princeps" (DAHMN), „cel

m ai v..:stit i s to ri c al Poloniei"

(ibidem),

„cin stea istori cilor polonezi" ( H/v/\'). ··din istoricii leşeşt i . cel

mai de lruntc şi mai de credin tă" şi .,vestit. iscusit şi vred nic de cred intă istoric'' (Hronic).
1�

În tr-o comunicare din 27 aprilie

Dlugos::. şi

1 98 1

receptarea operei sale în România

la Asociaţia S laviştilor din România. intitulată

(nepublicată), cu pri lej u l împl i n i r i i a

moartea istori c u l u i polon.
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ocupat de relaţia Huyssen-Cantemir. Savantul german, al cărui nume apare pe foile
de titlu ale ambelor volume (vezi facsimil u l ) ca editor al cărţilor VII-XIII, după
„ manuscrise rarissime" (căci primele şase apăruseră în ediţia Dobrom il, 1 6 1 6) şi ca
autor al unei substanţiale prefeţe, era cel mai în măsură să fie realizatorul acestei
ed iţii, ca unul ce era bun cunoscător al istoriei Poloniei, colecţionar de documente,
autor al unor disertaţi i pe teme de i storie a Poloniei, traducător al corespondenţei
l u i Petru I către Republ ica Polonă 1 7 •
Demn de reţinut, este că istorici polonezi sunt am intiţi de Cantemir, în
diferite contexte încă în Descriptio Moldaviae ( 1 7 1 4). Pentru prima oară într-o
lucrare a unui român este inserat splendidul elogiu al l u i Dlugosz la adresa lui
Ştefan cel Mare {„O, vi rum, ait, admirabi lem, heroicis ducibus . . . "), din voi .II al
ediţiei germane, cartea XIII, p.5 1 3 , la anu l 1 474 (în DM, ediţia 1 973, p. 1 24, cu
traducerea lui G. Guţu), trimiţând la „alte laude aduse lui de acest autor" şi
continuând cu caracterizarea făcută de Orzechowski moldoveni lor (Annales, V,
an . 1 552, cf. ibidem) .
Mu lte fapte de istorie cu lturală, oameni ş i even imente 1 8 , aparţin - în epocă unei Polonii guvernate de dinastia Wittin de Saxa, prin regele August II ( 1 697-1 733),
al iat al lui Petru cel Mare în războiul nordic. Acum, mai mult ca în trecut, Polon ia
s-a văd it a fi o reală punte de legătură între Rusia şi Europa Occidentală. Aşa stând
l ucruri le, credem că am putea judeca cererea l u i Cantemir către ţară de a-l lăsa să
plece în Pol onia ( în memoriul Mijloacele de ajutorare a poporului nostru ajuns la
n enorocire, 1 7 1 8 ) şi în altă lum ină. În afara unei motivaţi i de natură politică sau cu
accente personale, Cantemir, care avea proiecte mari în planul şti inţei (în primul
rând, continuarea Hronicului) va fi întrevăzut astfel şi lărgirea posibil ităţilor de
docu mentare, de noi contacte şti inţifice cu învăţaţi i ai vremii (din Polon ia,
German ia şi chiar mai departe). Dar ţarul Petru - după cum opina pe bună dreptate
P. Cemovodeanu (în notele sale la acest memoriu, p .253-258), „s-a ferit a-l
încuraja pe Cantemir şi a-l lua cu sine în Occi dent (unde, poate, principele ar fi fost
ispitit să rămână), căci astfe l ar fi p ierdut un preţios om de şti i nţă la curtea sa". Î n
locul Occ identul u i european, atât de plin de promisiuni, u ltima perioadă a vieţii lui
Cantemir se încheie tot sub semnul Orientul u i , acel Caucaz de la porţi le Asiei în
care l-a urmat pe ţar în 1 722.
17

Lista lucrărilor lui Huyssen. la P. Pekarski, HayKa u 11umepamypa e Poccuu npu flempe
I . S . Petersburg, 1 862, p.9 1 -92. 1nformatii noi despre locul lui Huyssen în mişcarea
ştiinţifică rusă din timpul lui Petru I, în culegerea de studii Russen u11d Russla11d aus deutscher Sicht
1 8. Jahrhw1dert. Aujk/iirung, hgb. von Mechthild Keller, Milnchen, 1 987, p.76-83. Vezi şi Conrad
Grau. Die Berliner A kademie der Wissensschaften und ihre Beziehu11gen zu de11 slawische11 Volkem
i111 1 8. Jahrhundert, în voi . Slawisclzen Kulturen in der Geschichte der europăischen Kulturen vom
1 8. bis ::.u111 20. Jahrhundert. lntemationaler Studienband„ Hgb. von Gerhard Ziegengeist, B erlin,
1 9 8 2 . p. 7 1 7 6 (despre Huyssen şi Cantemir, p.73).
ix
De ex„ Matthaeus Praetorius, care apare la Cantemir ca istoric latin, autor al disertaţiei
Orbis Gorhicus. mult combătută de cărturarul român (vezi Hronicul şi HMV), datorită teoriei originii
germanice a tuturor popoarelor europene; de asemenea, cei doi frati Jablonski, Daniel Ernest şi Johann
Teodor. din conducerea Academiei din Berlin, care apar în documentele referitoare la primirea lui
Cantemir în această Academie, primul dintre ei rămânând în istoria ştiintei polone şi ca autor de
disertaţii istorice ( Prodromus Poloniae, 1 7 1 7, cf. Historia Nauki Polskiej, VI, p.249-250 şi 539).
Be�mKoM.

-

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Dimitrie Cantemir în context cultural româno-polon

25

Cantemir În posteritatea poloneză

Dovezile poloneze de interes faţă de Cantemir şi opera sa ar putea constitui şi
ele un capitol distinct şi destul de bogat al cercetării noastre. Semnalăm şi aici
câteva repere: prezenţa operelor sale În biblioteci poloneze (am găsit exemplare
din Istoria Imperiului Otoman în germană şi franceză, precum şi din Descriptio
Moldaviae în germană, la Biblioteca Jagiellonă din Cracovia 1 9 ); referiri la opera sa
În sinteze de istorie culturală româno-polonă (S. Lukasik, Pologne et Roumanie,
Paris-Cracovie, 1 938), În lucrări poloneze de istorie a României (J . Demei,
Historia Rumunii, Wroclaw, 1 970; ed . II, 1 986), de istorie a literaturii române
(E. Biedrzycki, 'Zarys dziej6w literatury rumunskiej, Lw6w, 1 935; Danuta
Bienkowska, Literatura rumunska, în voi. Dzieje literatur europejskich, I, Warszawa,
1 977, p. l 093- 1 095), În dicţionare de scriitori (Halina Mirska-Lasota, Maly
slownik pisarzy rumunskich, Warszawa, 1 975, p.44-45), În crestomaţii de uz
universitar (S. Widlak, Culegere de texte româneşti vechi. Cu comentarii şi cu
glosar etimologic, Krak6w, 1 984, p. 1 24- 1 40), într-o antologie de poezie
românească (Antologia poezji rumunskiej, wyb6r i uklad Danuta Bienkowska,
Warszawa, 1 989, p.33-35) 20 . Sărbătorirea lui Cantem ir a fost marcată pe plan
ştiinţific şi în Polonia, printr-o sesiune festivă din 7 decembrie I 973, la Societatea
Prieteni lor Şti inţei din Opole, în cadrul căreia a ţinut un referat despre Cantemir
cunoscutul istoric Juliusz Demei (cf. Sprawozdania OTPN, Seria A, nr. I I ) . Sunt
numai câteva exemple de contribuţii poloneze la care ne-am îngăduit să ne asociem
de câte ori am avut prilejui 2 1 •
La 1 8 mai 200 l , în cadrul unei sesiuni ştiinţifice, la Cracovia, consacrată
regretatului profesor Franciszek Slawski, am precedat comun icarea despre
Orientalisme lexicale româneşti şi polone (schiţă comparativă). în care nu puteam
să nu-l amintesc pe Cantemir, de transmiterea către organ izatori a monumentalului
volum cuprinzând textul facsimilat al manuscrisului latin al Istoriei Imperiului
Otoman, descoperit, în America, de academicianul Virgi l Cândea (cu amabila sa
dedicaţie). Şi astfel Cantemir s-a întors şi în Polonia, ca la el acasă!

19 Vezi cartea noastră Cercetări lingvistice şi literare româno-slave, Editura Universităţii din
Bucureşti, 1 996, p. 1 2 1 - 1 23 .
20 Aici este prezent Cantemir ca poet, prin Elegie la moartea Inorogului (Tren na smierc
Jednorozca), versificarea unui fragment din Istoria ieroglifică, într-o splendidă traducere a Annei
Kamienska.
21 Î
ntr-o lecţie despre Cantemir, din primăvara anului 1 974, la secţia de română a Universităţii
din Cracovia (unde funcţionam ca lector din 1 969); într-o comunicare despre relatiile cu lturale
germano-slavo-române la Colocviul polono-german de la Cracovia, în decembrie 1 994 (publ icată în
voi . Slawistyka niemiecka a kraje slowianskie. Die deutsche Slawistik und die Slawischen Lănder,
Warszawa, 1 998; despre Cantemir la p.25 1 -252).
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HYPERBOREA
C L A U D I O M l ; Tn
( Tori n o )

D e g l i l perhore i . i i popolo c h e di morav:1 nc l l 'cstri : 11 10 S c ttcntri < . n l'. s ! t - l l \ � '

me n z i one p re s s o n u merosi au t o r i d e l l 'an t i c h i t a l a t i n a

L a pri ma

t e s t i mon i a n z a

L'

gre c a .

risa l c a Ecatco di M i l e t o (V I s e c . A . C. ) _ r he

l i . i t u:1
; M oi 1 t i R 1 l"c i .
Dati anal o �h i . mJ piu arnpi. \ ·en gono for:1 i t i de< Erodo l r • . c h e sc1r- ''' : „A ,· ! '1ea
d i Pr0c onn.".�o fi g l i o di Cas!!·obi o , ,_·ompon er.'-i : i 1 1 1 1 poe ina �? p i c 0 d i s • c d i e .s e r·�
arri vato, in vasato da Fe bl1, p rL'ssc ['l i Jsscdon i ,: che al di l u ! t e g l i l s se• l c1 n i a h l l d l1C
g l i A ri masp i . uo11 1ini monocc� l i . e a : di l i\ di qt1;; s r i i gri fi c : 1 ·, ; o di del l 'c : r " , c ,l l : r�
questi g l i Ip e rb 1 , re i . c h e s i e � 1 e:no•rno ti no ad '-111 mare . T u t t i costoro . c c c ( ' t f o � I :

al l 'c st remo nord d e l la terra, t r<: ! 'CJi'-:·;mo

::

Ip e r bore i , (I cominc iare dagli Arimaspi aggredi scono d i conti nuo i l o 1 0 vi c i ;i Î " 1..:
c n sl dagl i A r i maspi furono scacci ati dai l oro pae se gli Issedon i , dagl i lssedon i g l i
S c i t i : c i Ci mmeri . c h e a!Jitano s u l mare australe, premuti d ag l i Sc 1 t i .
ahbandonar( • n o i i paese" OV , 1 3 ) . Ecateo d i Ahdera ( IV-1 1 1 sec . a . C . ) . au t o n.· d i
t: n'opera Su „!i l,n e1·horei d i c u i c i son p e r v en u t i s o l o a l c u : 1 i fr.urn nc n i i . l i cn l i (lC :.t
an c h 't�g: i a rwrd , 1 11 u n ' i s t1 l a de l : 'Oceano „ ! 1 0 11 m i n c,r� de l i a :·i i 1; i l i a per 1� s te 11 s 1 1 1 . 1 . · ·
S u g u 1?sta i sn i a. d a l i a qu:ilc e p(1 s s i bi le vec..k rc h i l u na da v i 1: i 1 1 0 , 1 t • ' '. f1 g i i J : :-� 1 1 :-. · ; i
rc ndono c u l tu a u Apol l o , a c co m pag n at i dai canto d1 u n a sc h i e ra d i c ig n i or i g i 1 � < t r 1
rk i Monei Rife i .
A ltre ci tazioni s i trovano n e l pri mo ln110 a Dioniso pseudomerico, i n Pi ndaro,
in Esc h i l o , in Diodoro Siculo, in Luc iano. Da parte sua, Strabone c o l l oc a g l i
Iperborei tra i i Mar Nero, i i Danubio e l'Adri ati c o : „Turti i popoli verso nord
ebbero n ome. da parte degl i storic i greci , di S c i t i o Cel tosc i t ! , ma g l i scrittori dci
tempi ancora piu antic h i , ponendo distinzioni tra loro, c h i amavano lpe rhorci q uc l l i
che vivevano intomo al Ponto Eusino, all 'Istro e a l l 'Adriatico" ( Geografia, 1 1 , 6 . 2 ) .
Tra i l ati n i , troviamo questo passo d i V irgi l io : „tale e l a gente sel vaggia che
sotto l ' iperboreo Settentrione viene sferzata dai vento rifeo e si avvo l ge i i corpo in
fulve pel l icce di animal i" (Georgiche, 3, 3 8 1 -383) . Ma l a testi monianza piu r icc a e
quella di Plinio i i Vecc h i o : „Poi ci sono i Monti R i fei e l a regione c h i aim ta
Pterophoros per la frequente caduta di neve, a somigl ianza d i p i u me , u n a p:.irte del
mondo condannata dall a natura ed immersa in una densa oscurita, occupala soio
dall 'azione del gelo e dai freddi ricettacol i del l 'Aqu i l one. D ietro que l l e montagne e
al di l a dell'Aquilone, un popol o fortunato (se crediamo), che hanno c h i amato
Iperborei , v i ve fino a vecch iaia, famoso per leggendari prodigi . S i crede che i n quel
l uogo s i ano i cardini del mondo e gli estremi l imiti delie rivoluzioni delie ste l l e ,
con sei mesi di chiaro e un solo giomo senza sole; n o n , come hanno detto
gl'inesperti, dall 'equinozio di primavera fino all'autunno: per l oro ii sole sorge una
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volta all'anno, nel solstizio d'estate, e tramonta una volta, nel solstizio d'invemo. E
una regione luminosa con clima mite, priva di ogni nocivo flagello. Hanno per case
boschi e foreste, venerano gli dei profondamente e in comune, la discordia e ogni
malattia sono loro ignote. Non c'e morte, se non per sazieta di v ita, dopo i banchetti
e nel la vecchiaia colma di conforto; si gettano in mare da una rupe: questo tipo di
sepoltura e i i piu fel ice ( . . ) . Non si puo dubitare di quel popolo: tanti autori
tramandano che essi sono sol iti inviare a Delo, ad Apollo, da loro venerato tra tutti,
le primizie delle messi . Le portavano alcune fanciulle, venerate per alcuni anni
dall'ospitalita dei popoli , finche, essendo stato violato ii patto, essi decisero di
deporre le sacre offerte sui confi n i degli abitanti piu vicini, affinche questi le
passassero ai loro vicini, e cosi fino a Delo" (Naturalis Historia, IV, 8 8-9 1 ) .
A nostro parere, un'eco del tema iperboreo potrebbe essere individuata nella
stessa Odissea. Come e stato osservato, „ii primo autore c lassico in cui l'i dea d i
Settentrione sembra assumere connotazion i riducibili a termini reali e l'autore
delI'Odissea i cui versi danno un'idea precisa di che cosa significasse i i Nord per i
Mediterranei. Quando Ulisse scende agi i inferi ne trova l'ingresso nel paese dei
Cimmeri , oscuro e gelido. S ia dell a Cimmeria che di Lestrigoni a, dove d'estate
regna la luminosita continua, Omero aveva avuto notizia tramite i mercanti che
frequentavano i porti del Mar Nero settentrionale, dove i Greci si erano stabiliti a
partire dal l'VIII secolo" 1 • In realta, di cio che accade nelle zone settentrionali del
globo terrestre i Greci poterono avere notizia gia in eta micenea, quando
importavano l'ambra dai Baltico. Ma non e escluso che ii decimo l ibro dell'Odissea
abbia custodito un elemento relativo all'originario stanziamento dei popoli
indoeuropei nell a zona artica e subartica, cosi come elementi analoghi sono stati
conservati dagl i inni vedici, secondo quanto ha dimostrato B âl Gangâdhar Til ak.2 .
A Telepi lo Lestrigonia infatti, secondo quanto dice l 'aedo, „rientrando i i
pastore chiama ii pastore, e questo uscendo risponde. Q u i un uomo insonne
(aypnos) ri scuoterebbe due paghe: una pascolando buoi, l'altra pascolando candide
greggi ; infatti sono vicin i i sentieri della Notte e del Di" ( Od., X, 82-86). In altre
parole, un pastore che fosse in grado di rimanere continuamente sveglio potrebbe
svolgere un doppio tumo di lavoro, perche nella terra dei Lestrigoni la durata delia
luce diurna e di circa ventiquattro ore. (L'immagine dei sentieri del Di e della Notte
si chiarisce in questo senso, se la confrontiamo con Esiodo, Theog. , 746 ss.).
II fenomeno descritto da Omero trova riscontro in cio che effettivamente
avviene nell'estremo Settentrione; e anche ii nome d i Lamo (Lamos), citato nel
hrano in questione, richiama curiosamente, come e stato osservato, quello di
3
Lam0y, un 'isola vicina alle coste settentrionali delia Norvegia . Infine, non bisogna
trascurare ii fatto che „Telepilo Lestrigoni a" potrebbe benissimo significare
„Lestrigonia Porte-Lontane", nel qual caso avremmo un sintagma analogo ad
„ultima Tule".
1 Luigi De Anna, Conoscenza e immagine delia Finlandia e del Settentrione nella cultura
classico-medievale, Turun Yliopisto, Turku 1 988, p. 1 7- 1 8.
2 B âl Gangâdhar Ti l ak , The Arctic Home in the Vedas, trad. it. la dimora artica nei Veda,
Ecig, Genova, 1 986.
3 Felice Vinci, Homericus nuncius. ll mondo di Omero nel Baltico, Solfanelli, Chieti, 1 993, p. 45.
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*

Un antico testo taoista, ii lieh-tzu o Vero fibro delia sublime virtit de! cavo e
de! vuoto, contiene una lunga descrizione di un paese, i i regno del l'Estremo
Settentrione, che si trova a nord del mare settentrionale, „non so a quante migliaia
o decine di migliaia di li dal ie province centrali". Questo paese, in cui le condizioni
climatiche sono miti („non c'e vento e pioggia, gelo e rugiada"), „non da vita ad
uccell i e ad animali, ad insetti e a pesci, ad erbe e ad alberi". La geografia di questo
paese richiama, per alcuni versi , certe descrizioni del paradiso: „Tra i quattro lati e
completamente piatto ed e circondato da ripide colline. Nel mezzo del regno c'e
una montagna a forma di orcio, chiamata Hu-ling, sulla cui sommita c'e un orificio
a forma di braccialetto rotondo, detto Antro dell'Abbondanza, dai quale zampil la
un'acqua chiamata Polla Sovrannaturale: ha un odore piu forte di quello delie
orchidee e delie spezie, un sapore piu forte di quello del mosto. Questa soia
sorgente, dividendosi, forma quattro corsi d'acqua, che fluiscono verso ii basso
delia montagna e scorrono ad irrigare tutto ii paese".
Gli abitanti del l'Estremo Settentrione, prosegue ii lieh-tzu, vivono una vita
fel ice. „Essendo di carattere gentile e compiacente, non l itigano e non contendono;
avendo ii cuore moile e le ossa deboli, non sono alteri ne servili; vivendo separati
anziani e giovani, non hanno principi ne sudditi ; andando frammisti uomini e
donne, non hanno paraninfi e sponsali; vivendo in vicinanza del l'acqua, non arano e
non seminano; essendo ii c lima mite e uniforme, non tessono e non si vestono.
Muoiono a cent'anni, senza morti premature o malattie; ii popoto si moltiplica a
iosa, gode di piaceri e di gioie e non conosce decadimento e vecchiaia, tristezza e
dolore. Per costume sono amanti delia musica e, prendendosi per mano, cantano a
tumo senza mai smettere per tutto i i giomo. Quando hanno fame e sono stanchi,
bevono alia Polla Sovrannaturale e ne sono rinfrancati nelle forze e nella volonta,
se eccedono si ubriacano e tomano sobri dopo dieci giomi. Bagnandosi nella Pol la
Sovrannaturale, la loro pelle diviene l iscia e lucida e la fragranza svanisce solo
dopo dieci giomi" 4 •
*

I temi del paradiso iperboreo e dell'origine polare, attestati nelle forme
tradizionali piu antiche, si ripresentano congiuntamente, in modo definitivo, nella
forma tradizionale piu recente, quella islamica, la quale ha situato nell'estremo
Settentrione la „terra celeste" di HGrqalyâ' . Questa dottrina, esposta nell'eta
contemporanea dalie scuole sciite shaykhî e ishrâqî, riprende ii tema mazdaico
delia „Terra trasfigurata": infatti ii geografo Yaqfit affermava che ii monte Qâ' f, la
„madre di tutte le montagne" da cui parte la via polare verso Allâ'h, un tempo si
chiamava Alborz. Henry Corbin, da parte sua, avverte che l'Oriente di cui paria la
cosmologia di A vicenna deve essere cercato nella „dimensione polare", e non
nell'est indicato dalie nostre carte geografiche. „Infatti - spiega Corbin - questo
Oriente e ii polo celeste, ii 'centro' di ogni orientamento concepibile. Bisogna
4

Testi taoisti, trad. di F. Tomassini, Utet, Torino, 1 977, p. 275-276.
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cercarlo nella direzione del Nord cosmico, quella della 'Terra di luce'"5 • Nel suo
Libro dell 'Uomo Perfetto ( Kitâb al-insân al-kâmil) , c Abd al-Karîm al-Jîlî
( I 365- I 403) paria di un Iuogo che in Corano, VII, 44 e 46 e designato col nome di
al-Acrâf ("le Altezze") e in LIV, 55 e definito „soggiomo di verita, presso un re
potente". Chi dimora in questo luogo e un „desto'', un „vegliante" (in arabo
yaqzân, equivalente all'omerico aypnos) ; d'altronde i i vicino paese dell 'angelo
Yuh, sul quale regna Sayyidn'â al-Kh idr, e ii paese del sole d i mezzanotte, nel
quale non vige l'obbligo della preghiera rituale delia sera (salât al-maghreb),
perche ivi !'alba precede i i tramonto.
*

„Dov'era, dove non era, di Ia dai sette paesi e un settimo, di la dalia
Montagna di Vetro, di la dai mare di Operencia, c'era una volta . . . "6 . Nel motiva dei
„sei paesi e un settimo" (hetedhetorszdg) o dei "sette mondi " (hetvilag), c he
compare nel consueto incipit del le fiabe popolari ungheresi, i i folclore magiaro ha
conservato ii residuo fossile di un elemente di dottrina tradi zi onale ampiamente
diffuso nelle culture del l'Eurasia. I „sette paesi" o „sette mondi" delia tradizione
magiara trovano infatti ri scontro nel la geografia sacra dei Purâna indu, che parlano
di sette du„Îpa, cioe di sette „isole" continental i emerse !'una dopo I'altra. Ma i i
motiva delle „sette terre" e presente anche nel la geografia tradizi onale i ranica, I a
quale distingue sette keshvar (avest. karshvar), sette "c limi", che sono in realta
sette zone de lia Terra. li keshvar centrale, che rappresenta Io spazio terrestre
attual mente accessibile agii uomini, e stato a sua volta suddivi so (per esempio da
al-Bîrunî) nelle sette regioni seguenti : I ) India, 2) Arabia e Abissinia, 3) S iria ed
Egitto, 4 ) Iran, 5) Bisanzio e mondo slavo, 6) Turkestan, 7) Cina e Tibet.
Nell 'esoterismo islamico, Ie „sette terre" rappresentano sette diverse categorie
( Tabaqât) del l'esi stenza terrena: ciascuna e govemata da un Polo (Qutb) e i sette
Poli sono subordinati al Polo Supremo (al-Qutb al-Ghawth). Ai sette Poli
dell 'lslam ( ai sette rsi dell'India, ai sette saggi del l'antichita greca ecc.)
corri spondono i sette Magyar (hetumoger) di cui parlano le Cronache medioevali , i
her ve;,er delle tribu ugriche guidate da Ă rpad .
Di la dai „sette paesi'', di Ia dai „sette mondi", tra gli altri personaggi
fiabeschi c'e anche ii Forte Giovanni (Eros Janos, Eros Jancsi) . In questo
personaggio (che corri sponde al Batyr Ivan delle favole c iuvasse e allo Starker
Hans di quelle tedesche) troviamo ii riflesso fiabesco di tutta una serie di mitici
"fanciulli divini", alia quale, come ha mostrato Karoly Kerenyi 7 , appartengono
anche i i Kullervo del Kalevala e ii M i r-susne-hum della mitologia vogula. A lcune
favole raccontano c he ii Forte Janos e figlio di una vedova, come Parsifal , come
Man i ; altre dicono che non ha ne padre ne madre: come Melchi sedec (Ebrei, 7, 3),
che alcuni identificano con Sayyidnâ' al-Khidr. D'altronde, Ia figura del „fanciul lo
5

Henry Corbin , Corpo spirituale e Terra celeste, Adelphi, M ilano 1 986, p. 94.
Cfr. Anik6 Steiner, Sciamanesimo efolclore, Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 1 980, p. 26.
7 Carl
G. Jung e Karoly Kerenyi, Prolegomeni allo studio scientifico delia mitolo1:ia,
Boringhieri , Tori no, 1 972.
6
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divino" allude anch'essa a un'arche; e spesso a questa arche si accompagnano
riferimenti „polari" ed iperborei.
In una favola ii Forte Janos si fa obbedire da un orso che egl i ha trovato nel la
foresta; alcune varianti spiegano l'eccezionale forza fisica del ragazzo
attribuendone la patemita ad un orso. E' noto che ii simbolo del l'orso corrisponde,
in una delie sue valenze, al Nord: ce Io ricorda l'Orsa Maggiore, ma anche la
terminologia geografica ed astronomica relativa al Nord, che in varie lingue trae
origine dai greco arktos („orso"). Ma, secondo la tradizione indu, la settentrionale
„terra dell'orso" era stata precedentemente la „terra del cinghiale", Vârâhî, perche
ii cinghiale (in sanscrite varâha) simboleggia la terza „discesa" di Vishnu
nell'attuale manvantara, ossia nel presente ciclo di umanita. Tale cambiamento di
denominazione, spiega Rene Guenon, sarebbe l'effetto di una rivolta delia casta
guerriera contro quella sacerdotale, rivolta alia quale pose termine ii sesto avatâra
di Vishnu, Parashu-Râma.
Ora, se ii Forte Janos si l imitasse a sottomettere I'orso, i i suo ruolo sarebbe
identico a quello di Parashu-Râma e I'eroe delia favola ungherese sarebbe una
variante folclorica delia figura dell'avatâra. Anzi, per rimanere in ambito
ugrofinnico, Janos si identificherebbe con Mir-susne-hum, che insegue l'orso e Io
sconfigge. Ma Janos riunisce interno alia propria persana sia l'orso sia i c inghiali ,
quasi a dimostrazione de! fatto che „ i due simboli del cinghiale e dell'orso non
appaiono sempre necessariamente in opposizione o in lotta, ma, in certi casi,
possono anche rappresentare l'autorita spirituale e ii potere temporale, o le due
caste dei druidi e dei cavalieri, nei !oro rapporti normali e armonici" 8 • Dunque, se
l'abbinamento dei simbol i in questa favola non e casuale, essa dovrebbe alludere a
un'epoca remota in cui tra le due funzioni esisteva ancora una perfetta armonia.
Infine, un'osservazione sul nome del protagonista. Nel suo studio sulla
„Dacia iperborea"9 , Geticus (alias Vasile Lovinescu) ha riportato i i nome Ion
(Giovanni), che secondo la sua interpretazione designa ii „Re de! Mondo" nella
tradizione popolare romena, al nome di Janus, ii dio che regno sul Lazio nel l'eta
dell 'oro. M a si potrebbe aggiungere che i i latino Janus, indipendentemente da ogni
considerazione propriamente etimologica, presenta una curiosa assonanza anche
con l'ungherese Janos; e a questa fortuita analogia fonetica tra i due nomi si
aggiunge una analogia sostanziale tra le due figure, perche tanto ii bifronte Janus
quanto Io Janos dominatore di orsi e c inghiali rappresentano un'unita primordiale
non ancora dissociata nella dualita.
La tesi di Geticus-Lovinescu e nota. A suo parere la Dacia sarebbe stata, in
un certo periodo dell'antichita, la sede di un centre spirituale di origine iperborea;
in altri termini gl'Iperborei, spostandosi dall'originaria sede settentrionale verso ii
sud, avrebbero sostato ne] territorio compreso tra i i Danubio e i Carpazi e ne
avrebbero fatto una ]oro sede secondaria. Al fine di suffragare un tale assunto,
l'autore delia Dacia iperborea passa in rassegna un vasto materiale documentario,
8 Rene Guenon, Simboli delia Scienza sacra, Adelphi, Torino, 1 975, pp. 1 50- 1 5 1 .

9

Geticus, La Dacia iperborea, Edizioni all'insegna del Veltro, Parma, 1 984.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

36

Claudio Mutti

desunto sostanzialmente dall'opera di Densuşianu 1 0 : ii folclore, la toponomastica, la
numismatica, le fonti greche e l atine, la stessa storia dei Principati romeni secondo
Geticus-Lovinescu avvalora l'ipotesi per cui la tradizi one dacica sarebbe
sopravvissuta fino a tempi relativamente recenti .
Geticus-Lovinescu espose tali vedute in una serie di articoli che apparvero su
„Etudes Traditionnelles" tra i i 1 936 e ii 1 937. Questi scritti hanno avuto piu ampia
risonanza c inquant'anni piu tardi, quando, in seguito all'edi zione italiana del 1 984 e
a quella francese del 1 987, Vintilă Horia ne parlo con ammirazione, mentre in
Romania Virgi l Cândea ebbe modo di richiamare l'attenzione sull'immagine della
Dacia arcaica tracciata da „B.P. Hasdeu, Nicolae Densuşianu, M i hail Sadoveanu,
Mati la Ghyka, M i rcea Eliade, Mihai Vâlsan, M i hai Avramescu, Vasile (e anche
Horia) Lovinescu, Nichita Stănescu, per citare soltanto queg l i autori scomparsi che
hanno colti vato la philosophia perennis con mezzi, ambizioni e risultati
differenti" 1 1 • L'edizione francese, in particolare, desto l'interesse di studiosi quali
Charles Ridoux e Paul Georges Sansonetti; quest'ultimo, allievo di Henry Corbi n e
Gi lbert Durand, tenne alia Sorbona un corso sulla „Dacia iperborea".
Le indicazioni contenute nella Dacia iperborea hanno ricevuto un certo
sviluppo in Russia, negii scritti di Aleksandr Dugin, che gia nel 1 99 1 faceva
circolare in samizdat una sua Giperborejskaja teorija 1 2 • Scrive Dugin: „La 'Dacia
iperborea' di Geticus rappresenta i i polo comune di due c i rcoli opposti: ii circolo
meridionale mediterraneo e i i circolo settentrionale ( . . ) russo-slavo (nel quale
rientrano anche le componenti balto-scandinave). ( .. ) Comunque sia, la 'Dacia
iperborea' rappresentava ii limite meridionale della Gardarika-Russia iperborea,
concentrando in se le energie sacrali del Nord e i motivi mitici iperboreo-solari .
Pero, la sua posizione intermedia tra i due circoli suddetti fa sl che essa svolga una
funzione davvero particolare all'interno della 'economia del sacro ' , sicche s i spiega
in parte ii radicarsi delie tendenze iperboree sul territorio romeno" 1 3 • Sempre în
Russia, nel 1 997 Valerij Diomin ha guidato una spedi zione scienti fica nella
Penisola di Kola, dove sono stati scoperti i resti di una c ivilta che dovrebbe risali re
a ventimila anni fa. Riferendosi ai risultati d i quella spedi zione, la stampa russa
annunciava che l'lperborea, „culla di tutti i popoli indoeuropei ( . . ) non soltanto e
esistita, ma si trovava sul territorio del Settentrione tusso" 1 4 •

10 Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, II da ed, studio i ntroducti vo e note da Manole
Neagoe, Editrice Meridiane, Bucarest, 1 986.
11
Virgil Cândea, Viziuni ale Daciei arhaice în perspectiva istoriei ideilor, „Viaţa
românească", n. 2, febbraio 1 990, p. 4 1 .
1 2 Edizione a stampa: Aleksandr Dugin, Giperborejskaja teorija, Arktogeja, Moskva, 1 993.
1 3 Alexandr Dugin, Rusia. El misterio de Eurasia, Grupo Libro 88, Madrid 1 992, p. 67-72.
1 4 Vittoria Strada, Scoperta lperborea. Nuova lin/a per i neonazisti russi, „Corriere delia Sera",
1 9 aprile 1 998.
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KUMBET D ' ADAM-KILISSI
DA V IDE NARDONI
(Roma)

In Romania, nella bassa Dobrugia, presso ii gran gomito del Danubio,
solitario sta, blocco ciclopico, rudere rotondo, sul l ' immensa piana piatta, ii trofeo
d' Adam-Kilissi 1
Sul monumento s ' infrangeva l ' onda barbarica, si accaniva l ' i ra del tempo. si
abbatteva ruina la devastatrice ala delie i ntemperie, si avvolgeva tetro ii manto nero
dell ' obl i o, si scatenavano le mani turche a trasformarlo in cava. Per secoli la
Sublime Porta stendeva fitto velo d' ignoranza sul monumento, sottraendolo
all ' attenzione del mondo civile. La scoperta del rudere, la prima notizia del
monumento la dava Helmut von Moltke, giovane ufficiale prussiano înviato in
missione dall ' Oberkomando Wermacht ad istruire ii corpo d' artigl ieria turco2 • Von
Moltke. procedendo in esplorazione lunga i i Danubio, raggiungeva la Dobrugia
Inferiore, nel territorio di Hirsova; risalendo ii gran fiume, sbarcava a Rossola e li
si trovava davanti la massiccia massa imponente del monumento ; la maestosita del
rudere attirava l ' attenzione del giovane ufficiale. Von Moltke, ii futuro General
Feldmarshall prussiano, scriveva: „Evidentemente, ii tutto cost1tmsce i i
monumento sepolcrale di un generale romano"3 . Al rapporto di von Moltke seguiva
la comunicazione di Wincke: „Chiaramente, questo monumento e un mausoleo
forse di un imperatore, forse del costruttore del Vallo di Traiano. Sul posto,
nessuna traccia d' iscrizione"4 .
Nei )oro rapporti i due ufficiali concordavano nella sostanza se non nei
termin i . Von Moltke e Wincke vedevano nel rudere imponente i resti di un
monumento romano. A tale conclusione portava la forma del monumento, i i
•

1 La scelta del sito fu dovuta a due ragioni: I ) sul posto s i era svolta una battaglia decisiva tra
Daci e Romani; 2) la Scythia Minor era gia „romanizzata" e in essa a di fesa si ergevano 43 castel/a e
due castra stativa: a Durostorum, a sud; ad Aegissus, a nord.
2 R.Paribeni (Optimum Pri11ceps, G. Principato, Messina, 1 926, voi . I, pag. 325) da a von
Moltke ii nome di Alfred. II nome completo del General Feldmarshall e: Helmut Carl Bernhard, Graf
von Moltke. Delia missione facevano parte: Helmut Graf von Moltke, I ngenieur Hauptmann Heinrich
von Muelbach.
3 „Wahrsheinlich ist das Ganze das Grabmal eines roemischen Felderrn". (Briefe ueber
Zustande in der Tuerkei in der Jahren 1 835-1 839; lettera del 2 novembre 1 837).
4 „Wahrscheinlich ist dieses Monument ein Mausoleum, vielleicht eines Kaisers, vielleicht des
Erbauers der Traianwaelle gewesen. Yon einer Inschrift war nirgends eine Spur". (Gr.C.Tocilescu ,
Das Mo11ume111 von Adam-Kilissi, Tropaeum Traiani, A. Hoelder, Yienna, 1 895, p. 8).
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materiale usato, i tanti frammenti tutt' intorno sparsi . Le campagne daciche perse da
Domiziano, vittoriosamente condotte dal t ' abile strategi a di Traiano, studiate alta
Scuola Superiore di Guerra, riaffioravano davanti a quel rudere nelta mente dei due
ufficial i . La vicinanza del Vallo di Traiano5 l i assicurava; non l i riassicurava l a
mancanza d' iscrizione . I l rapporto, la comunicazione dei due ufficiali non ebbe
seguito, non alzo rumore, non levo eco.
In seguito ii rudere attirava l ' attenzione isolata di Jules Michel, ingenieur des
ponts et chaussees del genio militare francese, che ign orava i rapporti dei due
ufficiali prussiani 6 . C .W.Wutzer, bonnense professor di chi rurgia, annotava che le
genti de! luogo indicavano ii luogo con nomi turchi: Adam-Kil issi e Kumbet7 .
Remus Oprean, prefetto in Kostandje, vedeva nel rudere i resti di un monumento
eretto dai Persiani a memoria delta spedi zione punitiva contro gli Sciti 8 . M i chel
C.Soutzo, colpito dalia rozzezza del manufatto e dei frammenti e delie metopi,
riteneva ii monumento di mano trace che i contatti con i Greci avevan reso capace
di tal grandioso monumento9 . Furtwaengler, turbata dalia grossolan a fattura dei
marmi e scoprendo la stessa rozza mano nell ' arco d' Augusto a Susa, formulava
r ipotesi che ii monumento d' Adam-Kil issi fosse stato eretto sub A ugusto principe,
a celebrare la vittoria di M .Licinio Crasso su Geti e Bastami nel 28 a.Ch.n. w.
Riegl. seguito da Domaszewski, attribuiva l ' erezione del monumento a
Costantino 1 1 • Cichori us sosteneva che ii monumento era stato voluto da Domiziano
per onorare Cornelio Fusco massacrato con i suoi legionari dai Daci con la perdita
'

..Ogni paesano rumeno ri pete che quella grandissima fortificazione e opera di Traiano, ma le
ragioni portate dai Petersen e dai Schuchardt fan ritenere quasi certo che essa sia opera posteriore, in
parte al meno attribuibile a un comes Traiano, generale di Valente contro i V i sigoti" (R.Paribeni,
op. cil., voi. I. pag. 3 29). II sistema difensivo d' epoca traianea, fitto di cas1ella, a ridosso del Danubio
c i mperniato sui due poderosi cas/ra s1a1iva di Durostorum e di Aegissus, conferma che ii Vallo di
Traiano e sicuramente d ' epoca posteriore.
1' „Ein Mitglied dieser Mission, Jules Michel, i ngenieur des ponts et chaussees, nahm bei dieser
Gelegenheit die Traianswaelle wieder auf, und als er gleichfalls ohne seine Vorgaenger zu kennen,
diesc Aufnahme veroeffeentlichte, widmete er auch der Stadt und dem Monumente von Adamklissi
ei ne kurze Berschreibung". ( Gr.C.Tocilescu, op. cit. , p. 1 1 ) .
7 Adamkl issi : Adam-Kilissi ; nome composto da: Adam e K ilissi. K i lissi, parola turca in chiara
derivazione dai greco: ekklesi a = assemblea, congregazione, chiesa; percio: Adamklissi = Chiesa di
Adamo, Chiesa dell ' Uomo. „Wutzer bemerkt dass die Tuerken das Bauwerk auch wohl Kuembet,
d.i . : eine Kuppel nennten". (Gr.C.Tocilescu , op.cit., p . 9). Kuembet, da kumba, signi fica: cupola;
nome dato al Trofeo per la sua forma rotonda che ricorda tanti altri mausolei romani , parimenti
rotondi: Augusteo, Adrianeo.
x „Der rumaenische Praefect von Kostandje, Remus Oprean, erwarb . . .
die oeffentliche
Aufmerksamkeit auf das Monument zu lenken, das er fuer ein Denkmal der Perserzeit hielt" .
(Gr.C.Tocilescu. op.cit., p. 1 2).
. . . glaubte er aus der Unvollkommenheit der Sculpturen auf einen
'1 „Michel C.Soutzo
barbarischen Ursprung în vorroemischer Zeit schlissen zu muessen und dachte an Thracher die în
Contact mit Griechen einen gewissen Grad von Cultur erreicht hatten". (Gr.C.Toci lescu, op. cit., p. 1 2).
111
R.Pari beni , op.cit„ voi. I, p. 327.
11
Riegl în Mitt. Des oest. Museums fuer Kunst und Industrie, 1 896, pag. I . Domaszewski i n
Rhei n.Museum, 1 905, p. 1 58 ; î n Pauly-Wysowa-Kroll, Real Ene. III, I , col. 378.
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del l ' Aquila della Legio XXI Rapax. Traiano dopo aver liquidato la minaccia dei
Daci, riconqu istata I' Aqu ila, avrebbe fatto apporre alla base del pinnacolo del
trofeo l ' i scrizione: 'Marti ultori . . . ' a memoria e gloria delle armi romane che
ave vano la vato I' onta della sconfitta e la vergogna del vergognoso patto: foedus
iniquum 1 2 • Costantino, in seguito, omava i i monumento con le rozze sculture a
celebrare la grande impresa di Traiano. Toci lesco e Benndorf sostenevano: ii
monumento di epoca traianea; tutto confortava questa idea anche le rozze metopi
che tanto scalpore avevano sollevato tra i dotti, în Toci lesco e Benndorf trovavano
adeguata spiegazione.
Gregorio Toci lesco dopo cinque gravose campagne di scavi estese alla misere
abitazioni , portate nei pozzi, spinte nei cimiteri e condotte fin nella lontana
Istambul nei magazzini di Cinili-Kiosk, vedeva coronali da successo i suoi sforzi e
la sua passione.
Tocilesco l i berava ii nucleo massiccio del rudere dalla vegetazione e dai
detriti; all ineava i frammenti, annotandone giacitura, posizione e luogo di
ritrovamento; scopriva le metopi e cercava di porte în ordine; ritrovava i i poderoso
frammento del trofeo in panoplia. Con sua grande gioia Tocilesco ritrovava i
pochi , miseri frammenti dell ' iscri zione dedicatoria che permetteva di attribuire i i
monumento alla volonta dell ' Optim us Princeps lncomparabilis: Traiano. Toci lesco
con paziente acume e cura colmava i vuoti tra frammento e frammento, fugando
ogni dubbio residuo; all ' iscrizione mancano le ultime tre righe nelle quali , forse e
senza forse, spiegate le ragioni che avevano indotto Traiano al l' erezione del
magnifico trofeo ed alla scelta de! posto 1 3 .
Adam-Kil issi non persiano, non trace, non augustano, non domiziano, non
costantiniano, non dovuto alla pieta ortodossa ma dovuto a Traiano, di mano
romana per architetto romano eretto în onore di Marte Ultore, dio della guerra,
patrono del popolo solito a scendere in camp, o per guerra santa, necessaria e giusta:
bellum sanctum, iustum atque necessarium! 4
1 2 „Percuti autem. feriri, icifoedera dicebamur, cuod cum fierent, parca a Feciali /apide silice
feriretur cum precatione ut per quem populum fieret quo minus staretur foederis legibus, eum ita
feriret sive percuteret Jupiter, quemadmodum Fecialis feriret parcam". (8.Faber, T/1es. Erud. Schol.
Lipsia, 1 7 1 7 , Tom. I , s.v.: Foedus, col. 938).
„lf the Roman people breaks this treaty then do Thou, Jupiter, so strike down the Roman people as I
now strike this offering and so much harder as Thou art stronger". (T.Frank, Roman Imperialism,
mcne Millan, New York, 1 929, p. 3). L'opera di Frank rilevante e notevole per tanti aspetti , e
anch' essa l i mitata perche non poggia sul val ore d' imperium.
1 3 MARTl-ULTORI I IMP-CAESAR-DIV I I NERV AE-F-NERV A I TRAIANUS-AUG
GERM I DACICUS-PONT-MAX I TRIB-POTEST-XIII I IMP-VI-COS-V-PP . . .
Questa la ricostruzione del Tocilesco sugli scarsi frammenti ; i i frammento delia parte inferiore delia
lastra e troppo misero per lasciar nutri re la lontana speranza in una eventuale, attendi bile ricostruzione
delie ultime tre righe mancanti e nelle quali, forse, spiegate le ragioni che spingevano Traiano ad
innalzare i i Trofeo ed alia scelta del luogo.
1 4 „Feciales a Numa rege instituti quidem sunt sed formam iuri feciali primus constituit Ancus
Marcius Romanorum rex quartus. . . Collegium Fecialium erat sacerdotum viginti qui eodem modo ac
Pontefices creabantur. Horum praecipuum munus erat bel/o indicendo et foederi faciundo praesse et
.
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Traiano volle ii monumento a fine guerra, a popolazione massacrata,
dispersa, stremata, all ' apertura delie colonie: coloniarum deductio, a W i nizio delia
„romani zzazione" del popolo dace. La solida massa cilindrica 1 ' , tipica dei
monumenti funebri romani, agilmente svettante nel p innacolo del l ' iscrizione e del
trofeo, si levo a manito di pace nell a memoria dei legionari che sotto I' Aquila per
Roma combattendo, erano caduti nel l ' uniforme, piatta piana deli a Scythia Minor.
Sta. ora, i i rudere rovinato dalie intemperie, guasto per I' incuria degli uomi n i dei
tempi oscuri delia barbaria, spogliato di statue, marmi e metopi e teste di lupo:
draco 1 6 dalia mano i ncuriosa di chi sdimentico delia storia, di chi incurante
del l ' antichita non leggeva in quei marmi un messaggio di civilta, ma vi trovava
solo materiale per case, pozzi e muri perimetrali di terre e cimiteri.
Ma i i monumento : trofeo di vittoria o mausoleo per i caduti?
Von Moltke parlava di : „Grabmal": tomba; Wincke di: „Mausoleum":
mausoleo, concordando nell' idea, non nei termini. Non davano risposta al problema.
Michel, Wutzer, Oprean, Soutzo vedono nel rudere un trofeo barbarico; Tocilesco,
Benndorf, Niemann, Furtwaengler e Cichorius propendono per un trofeo romano.
Al monumento non si nega la funzione di trofeo; al monumento non si puo
negare la funzione di mausoleo. Nei pressi, Traiano fondava la citta: Tropaeum
Tru iani1 7 ; nelle vicinanze, tra i villaggi di Adam-Kil i ssi e Jii z -Fanar e stato
scoperto ii cimitero dei legionari caduti e sul posto sepolti ; sul muro perimetrale
de l sepolcreto : costruzione quadrata come i Principia legionis, un' i scrizione
portava i nomi dei caduti di una legione sconosciuta, delia coarte pretoria, delia
coarte seconda dei Batavi e di al tre coorti 1 8 •
Romani bellum nisi legitimwn facerent''. (A.G. H . Nieupoort, Rituum apud Romanos
G.Tibernino, Venezia, 1 749, Sect. IV, cap. l i , p. 9, p. 264).
15 „Es ist eine kupperlartig gewoelbet solide Steinmasse, welche frueher mit Reliefs und
Saeulen bekleidet gewesen, deren Truemmer jetz weit umher zerstreut liegen. Zwei verschiedene
Versuche sind gemacht worden in der Kern dieser harten Nuss zu dringen, aber leider vergeblich eine
Art Stol len war mit unsaeglicher Muehe bis unter das Fundament gedrungen, ohne etwas zu finden".
( Gr. C .Tocilesco, op.cit„ p. 9).
„Del ia eccellenza delia malta fanno fede i numerosi e tutti vani tentativi di penetrare nel l ' interno,
scavando cunicoli o pozzi, e adoperando anche perfino le polveri di mina". (R.Paribeni , op. cit., voi. I ,
p . 3 2 6 . not. 70).
10
La figura del draco sui vessi lli dei Daci risulta suii a Colonna Traiana. Anche un denarius di
Cesare. battuto sotto Traiano, porta sul suo rovescio: elefante e drago. Mentre I' elefante, traslitterato
dai punica: kaishâra, indica l ' adgnomen, guadagnato sul campo da Caio Giulio Sesto, antenato del
Divus Ju li us . che fissa nel tempo ii sorgere nell' ambito delia Julia gens del ramo cadetto degli Julii
Caesares: ii draco. erto minaccioso davanti al l ' elefante, rappresenta i Germani e, nella fattispecie:
Ariovisto. Chiara ! ' idea: Cesare ( l 'elefante) schiaccia Ariovisto ( i i drago).
Cfr. D. Nardoni, Caius Julius Caesar Dictator Perpetuus, „Nuova Scienza'', XVII, Roma, 1 976, n. 8/9,
p. 7- 1 0.
1 7 „Alcune i scri zioni mostrano che una citta romana, le cui rovine appaiono a poca distanza dai
monumento. aveva portato ii nome di: Tropaeum Traiani". (R.Paribeni, op. cit., voi. I, p. 328).
1 8 „Ancora nelle vicinanze del Trofeo, frammenti di un edi ficio a pianta quadrata e di un' altra
grande i scrizione che ne ricopriva i Jati , ricordano i nomi di colora che combattendo con Traiano,
caddero per la Patria". (R.Paribeni, op. cit., voi. I, p. 3 28).
prospicere ne
l:'xplica1io.
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II materiale per i i trofeo veniva d a cava posta alia distanza di 3.700 m. ad
occidente d i Adam-Kil issi, agii estrerni delia vallata dell ' Enidsche. Questa cava
fomiva tutto ii materiale necessario per i gradini, per Io zoccolo, per ii rivestimento
del c i lindro, per le metopi , per le statue del gruppo barbarico poste sul la sommita,
per ii b locco solido del trofeo e per l ' ampia lastra del l ' iscrizione dedicatoria. Nel le
metopi per riquadri isolati veniva narrata la lotta aspenima tra Daci e Romani ; quadri
staccati di militari romani : fanti, pretoriani, aquiliferi, vessilliferi, suonatori di como;
quadri staccati di Daci: barbari in combattimento, barbari caduti, barbari prigionieri,
donne incatenate, famiglie intere massacrate nella lotta senza quartiere. Nel le
metopi domina la nobile figura di Traiano: l ' Imperatore a cavallo, nel pieno delia
mischia, nell ' atto di arringare la forza, armato, in abito da campo. Nelle metopi non
un' esposi zione continua; in esse, quadri isolati nei quali se facile darsi e dar conto
del singolo fatto narrato, e difficile trovar dei fatti la stretta successione e la logica
concatenazione. Nelle metopi un primo esercizio, un rozzo tentativo di narrazione
che sara perfezionato, poi, lungo ii nastro spiraliforme delia Colonna Traiana.
Se chiaro ii fatto di guerra espresso in ciascuna metope, tutta da inventar e la
logica successione temporale dei fatti e la l oro sintassi . La scena semplice puo
essere letta, pianamente, per lettura corsiva e l ineare; le scene mu ltiple e composte
van lette in modo spirale, rotatorio, antiorario. II procedimento espositivo e la
maniera di leggerlo legano Trofeo e Colonna; Colonna e Trofeo sono uniti dai gesti
delie mani e dai loro significati ; c io conferma e rafforza, se ce ne fosse bisogno,
I ' attribuzione del Trofeo a mano romana. Sul nastro delia Colonna Trai ana, net
continuum narrati vo delia Colonna Aurelia, nelle metopi del Trofeo: legionari,
Obercomandanti e Comandanti Vicari , gli stessi barbari : uomini e donne parlano
gli stessi gesti, i lluminano la scena con mani loquio comprensibile a chi ii valore di
quei gesti conosce dopo averii decifrati dopo lungo studio e tanta pena 1 9 • Gli stessi
gesti si ritrovano nei graffiti, nei mosaici, nei bassori lievi funebri, nei sarcofagi 20 ;
„Deutlicher wird durch die Bildausstattung des Forum gezeigt dass Traian mittenin der Stadt eine Art
von Steinernem Heerl ager hatte aufschlagen lassen". (P.Zanker, Das Traiansforum als Monument
lmperialer Selbstdarstellung, Arch. Anzeiger, Heft 4, 1 970, De Gruyter, Berlino, 1 970, p. 506).
Questa preferenza per le costruzioni quadrate, a ricordo delia lunga vita passata nei principia
legionum, e una caratteristica propria delie costruzioni volute da Traiano.
1 9 Cfr. D. Nardoni, Utroque pollice, „Nuova Scienza", XVII, Roma, 1 976, n. 5, p. 39-45.
Cfr. D. Nardoni, Pollice presso, „Nuova Scienza", XVIII, Roma, 1 977, n. 4, p. 7-9.
Cfr. D.Nardoni, Utraque manu, „Nuova Scienza", XVIII, Roma, 1 977, n. 6, p. 7-9.
Cfr. D. Nardoni, Ad digitum, „Nuova Scienza", XVIII, Roma, 1 977, n. 6, p. 7-9.
Occupandoci del maniloquio castrense, non di menticavamo ii maniloquio circense, non
dimenticavamo ii maniloquio sucusano. Questi mani loqui se substa11tialiter pari, variano sempre
accidentaliter. Trovando buone basi e fonti nella letteratura, eravamo favoriti dai reperti archeologici
nella di mostrazione che altri i segni che eran in uso presso i Romani che mai nella lunga storia fe.cero
uso del pollice verso ( : pollice abbasso) o del pollice recto ( : pollice levato) come da tutti e da tutte le parti
si e fi nora creduto, da tutti si ripete con cruscomatica spocchia e sicumera e dal l ' inclito e dai volgo.
20 Bassori lievo nelle Grotte Vaticane: I ) Nerone col pollice verso condanna Paolo, Apostolo
delie genti , alia decapitazione, immediatamente eseguita nel riquadro successivo sulla sinistra; 2)
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gli stessi gesti compaiono nelle scarse fonti letterarie2 1 • Questi gesti se
substantialiter esprimon sempre l a stessa idea, essi pur variano a seconda di chi l i
fa, a seconda dell' ambiente rappresentato, a seconda dei vari sermones. La
difficolta delia lettura esatta delle i mmagin i scolpite e del l ' azione espressa derivava
dal l ' ignorato significato dei gesti nei quali riposando ) ' idea, si celava anche la
giusta chiave interpretativa.
Nel maniloquio castrense, due i gesti piu usuali : 1 ) ii pollice sotto le dita
chiuse a pugno : pollice presso, segnalava l a fine del combattimento, la richiesta, la
volanta di rendersi prigione, l a domanda di vita; 2) l a palma aperta, con i i pollice
staccato orizzontale: poliice verso, indica va: a) I' ordine di attacco, la condanna a
morte . ad avambraccio orizzontale con gomito stretto al fianco; b) l ' esecuzione
delia condanna a morte, la constatazione del l ' attacco pronunciato sul nemico, ad
avambraccio teso abbasso. Chiarissimi i due gesti del maniloquio castrense nella
Colonna Traiana, nel Trofeo, nella Colonna Aurelia; pollice presso, pollice verso:
ev identi ssimi nelle metopi del Trofeo.
Metope nona: un carro a quattro ruote, ad otto raggi , tira misera vaccare lla
dalie tozze ricurve coma che cogli occhi dilatati e con le tumide labbra serrate,
mostra la mi seria del momento e I ' orrore delia lotta in atto. II barbaro che l a vacca
spinge, veste calzoni a busto scoperto e tiene appoggiato sulla spalla destra i i
pungolo e non porta cappello. I I Dace, u n comune non di rango, guarda dritto
davanti e con I ' avambraccio sinistro orizzontale e gomito stretto al fianco, con i i
pollice 1 ·erso mostra chiara la volanta d i essere ucciso. Proseguendo nella lettura
c i rcolare, da sinistra verso destra, un altro Dace con foita barba e fitta chioma,
senza copricapo: Dacus non pileatus, con veste fluente che copre ii busto ed
allunga le man iche per le braccia fino ai polsi, tende i due avambracci e le due
mani a palma aperta: pollice verso a chiedere morte non merce. La decisa volanta
di mori re manifesta nel gesto fatto con ambo le man i : utroque pollice (verso) 22 • Piu
Romani togati indicano col pollice verso ma ad avambraccio teso a terra, l ' avvenuta morte del Mago
Simone. a terra sfracellatosi, da alta torre caduto ncl foile volo. Mosaico ostiense: sacri ficio con popa,
flautista con flauto a doppia canna e sacerdote coronato che con braccio teso basso e con mano
avverte che la vittima e stata abbattuta. Scene di gladiatori nel monumento funebre di Scauro; coppia
di gladiatori nel l ' Atlante di T. Schreiber. Numerose le raffigurazioni del pollice verso e del pollice
presso nella Colonna Trai ana, nella Colonna Aureii a, nelle metopi del Trofeo. Notevole I ' Abb.50 a
p. 534, riportata da P. Zanker op.cit. , nella quale due Daci pileati, prigionieri. chiedono morte con ii
gesto del pollice verso; Traiano con Io stesso gesto del pollice verso, a morte li condanna.
.
'I
- Utroque . . . polltce. ( Hor. Epp. I, 1 8,66)
Verso pollice. (Juv. Sat. I. 3, 36)
Pollicem premere. (Plin.N.H., 28, 5 , 25)
lnfesto poliice. (Quint. lnst. Orat., XI. 3)
Con verso pollice. (Prud. Contr. Symmach „ 2 , 1 097)
lnfesto pollice. (Apui. M et., 2)
Utraque manu. ( Mart. De S pect. XX, 2)
Ad digitum. (Mart. De Spect. XXIX. 5 )
22
C fr. D. Nardoni, Utroque pollice, „Nuova Scienza", XVII, Roma, 1 976, n.5, p. 39-45.
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a sinistra sul carro, una donna: mater familias, con la destra stringe a se, a difesa,
un piccolo bambino: suo figlio e con la sinistra, tesa a pugno chiuso: pollice presso,
chiede vita per se e salvezza per i i bambino. Tre figure per tre di verse immagini,
indicano nei diversi gesti la diversa disposizione degl i animi davanti 2d una
sistuazione senza scampo e dalia gravita eccezionale. L' indagine psirnlogica.
realisticamente risolta anche se rozzamente espressa, traspare dal ia c ruda azione di
mano e scalpello trasferita sulla lastra marmorea.
Metope ventinovesima� legionario e barbaro stretti in duello ad digitwn : ad
oltranza, senza quartiere, all ' ultimo sangue 23 • II Romano con elmo pesante e
paranuca, con corazza e scudo, con ii gladio enorme intende al barbaro sul fianco ii
colpo mortale. li Dace, con calzoni ma a busto scoperto, con barba e copricapo:
pileatus, disarmato, con braccio sinistro al l' altezza del ginocchio, con la mano
serrata a pugno chiuso: pollice presso, manifesta la sua volanta di rendersi,
ponendo fine al combattimento.
Metope trentaquattresima� Dace rozzamente scomposto a terra morto; Dace e
Romano in singolar tenzone; Dace che, guardingo, lasc ia ii terreno delia lotta. La
metope ne! suo riquadro racchiude tre immagini per tre figure su tre momenti dello
stesso fatto d' arme descritto e pienamente intell igibile per chi abituato a tal fatta
lettura, per chi intende i significati dei gesti . La metope letta e scorsa nel la maniera
solita e canonica lascia intendere che i Daci han vigorosamente impegnato le forze
legionarie tanto da richiamare sul campo le coorti pretorie per bloccare gli attacchi
dei barbari . La lotta senza quartiere scatenatasi tra Daci e Romani : res ad triarios
24
venit! si risolveva ne! massacro dei Daci ma non nel loro annientamento; forze
barbariche riuscivano a sganciarsi e in pieno armamento e in ordine potevano
lasciare ii combattimento. Altro ii significato delia metope se la si scorre in di versa
lettura, se su di essa, come sulle scene composte delia Colonna Traiana, delia
Colonna Aurelia, esercitiamo la lettura circolare, antioraria, spiraliforme, da
sinistra verso destra. Leggendo la metope cursoriamente, movendo dai cadavere
orrendamente finito e fieramente sgozzato, abbiamo la visione certa di una
sanguinosa sconfitta delie forze di Decebalo. Nonostante la debâcle subita, i Daci
non demordono ; con accanimento riprende la lotta. L' i mpeto dei Daci
violentissimo costringe l ' Obercomando legionario a lanciare nella mischia le forze
scelte delie coorti pretorie tenule di riserva. La seconda battaglia, espressa ne!
due l lo tra i i Dace e i i Romano, si risolve nella vittoria tattica ma con scacco de!
piano strategica legionario. Lo Stabe romano lanciando nella mischia le forze di
riserva, mirava a contenere i Daci con l ' obbiettivo strategica d' annientare i i
23

Cfr. D. Nardoni, A d digitum, „Nuova Scienza", XVIII, Roma, 1 977, n.6, p . 7-9.
L'espressione, propria del sermo castrensis era usata per indicare ii grave pericolo di
distruzione incombente sulle forze sottoposte a dura prova, avendo ii nemico sbaragliate le prime duc
file dello schieramento legionario: principes ed hastati. ln questo grave momento, l ' Oberkommandant:
imperator, si vedeva costretto a tentare ( ' ultima chance lanciando nel combattimento la terza fila:
triarii, sui quali si riponeva ( ' ultima speranza di poter raddrizzare le sorti di una battaglia, ormai
compromessa.
24
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nemico. II piano tattico riusciva, falliva i i piano strategico; ii nemico, battuto sul
campo, riusciva a sottrarsi all' annientamento, ritirandosi in ordine pronto a
rintuzzare eventual i attacchi. Questo permette la lettura circolare; questo leggiamo
ne! duello che vede impegnati gli avversari in posizione i nversa; tutto questo d ice
I ' ardire de! Dace duellante e la fiera compostezza e s icurezza del barbaro di destra
che con la spada-falce a spal l ' arm, si sta ritirando con ii volto indietro volto, a
guardarsi le spalle sulle quali l a pesante cavalleria numida, comandata
dal l ' incontenibile Lusio Quieto, da un momento all ' altro, all ' opportunita, poteva
scatenare le sue caric he micidiali 25 .
Metope tremacinquesima� un legionario balzato su carro a quattro ruote ad
otto raggi . tiene un Dace sotto la minaccia delia !ancia pesante: tragula. II barbaro,
fieramente deciso a vender cara la pelle per difendere carro, moglie e figlio,
impugna a due mani la poderosa spada-falce, con sguardo d' odio verso ii Romano.
Sotto la protezione del ia spada-falce, un bambino in gran paura e in tanta strettezza
di miseria fugge a cercar lontano scampo e sal vezza. S u l carro una donna: mater
familias, visto ii suo uomo in pericolo e ii suo bambino in fuga, nella distruzione
delia sua famiglia chiede di essere uccisa con ii gesto de! pollice verso a due man i .
L a scena rozzamente e in crudo realismo spiega la violenza delia lotta c h e nella
logica spietata: sangue chiama sangue, travolgeva nella rovina intere famiglie non
ri sparmiando uomini, non donne, non rispanniava bambini nel l ' annientamento de!
popolo che preferiva morir di veleno piuttosto che arrendersi , de! popolo che
vedeva ii suo capo : ii re Decebalo uccidersi piuttosto che accettar l ' onta delia
. . .
png1oma26 .
Metope quarantacinquesima, quarantaseesima, quarantasettesima: Daci tirati
prigioni, in catene, dai legionari . La guerra e finita e le forze romane proseguono
nei rastrellamenti e nella dispersione del ia schiavitu de! popolo c he nella lotta
di sperata aveva genato tutte le sue forze, tutto l ' ardire, tutte le speranze del suo
futuro. Anche incatenati i Daci non perdono la loro fierezza; i prigionieri sanno di
�5
�"

D i questi due avveni menti da chiara testi monianza la Colonna Traiana.
C fr. D. Nardoni, /111periu111 sine fine dedi!, „Nuova Scienza", X V I I I , Roma,

1 977, n . 1 1
p. 3 5 --44 .
Fi nalmentc nel l ' annosa st01ia delia filologia, dopo tanti sforzi, dopo tante i potesi e tanti dubbi,
si riusci va a dare d ' lmperium una valida spiegazione fi lologica per valida interpretazione semantica,
tale da operare una gagliarda „rivoluzione copemicana" nel l ' ambito di tutta la Storia Romana.
„Untersucht der Yerfasser den fuer das Yerstaendnis der roemischen Geschichte hoechst bedeutenden
B cgri ff 'i111periu111 ' , sowohl im Hinblick auf seine Etymologie wie auch seine Semantik, und zwar
bis in den spaetantiken, christlichen Sprachgebrauch. Die eigentliche B edeutung von "imperium '
sei Ausgleich, Gleichschaltung ( i m ital i enischen vom Yerfasser durch 'parificare ' bezeichnet".
( Dr. Horst B l ankJ.
11 nuovo, sconvolgente contenuto d ' imperium rende attuali le parole di Tacito, in bocea al
legato Peti lio Cereale: „Roma governa ii mondo per la sal vezza, per la pace, per ii benessere di tutti.
Quando l ' imperium cadesse, null ' altro nel mondo resterebbe se non la guerra di tutti contro tutti; la
fortuna e la disciplina per ottocento anni, han tenuto i n piedi questa mole immensa; verrebbe travolto
e schiacciato sotto le sue rovine chi volesse abbatterla".
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aver fatto ii laro dovere; i barbari nei volti mostrano la convinzione d' essersi
battuti fino all' i mpossibile e che solo la saldezza organizzativa e la ferrea disciplina
delle forze combinate romane aveva avuto ragione del laro sfortunato valore.
Metope quarantottesima: particolare intensita nel riquadro ne! quale un Dace
trae avanti una donna tenendole la destra con la sua mano sinistra; son marito e
moglie nel costume nazionale. L' uomo porta calzoni ; sui calzoni indossa veste
stretta ai fianchi dai cingolo; le maniche della veste coprono le braccia fino ai polsi.
La donna veste tunica che le copre ii corpo tutto; carte le maniche, vezzosamente,
coprono la parte superiore delle braccia; la tunica sui fianchi attorto cingolo cinge
senza accenno ai seni . Le due destre : quella dell ' uomo, quella delia donna sona
tese a braccio disteso basso, a palma aperta, nel gesto del pollice verso. II gesto,
fieramente fatto e nobilmente pronunciato indica la fine del le osti lita, indica la fine
del popolo dace come entita indipendente ed "estranea" all ' Impero dopa lotte,
battaglie, dopa tanti massacri e tanto sangue versato da combattenti e da gran
numero d' inermi : "Consummatum est!". Nei due Io scultore romano ha voluto
rappresentare tutto i i popolo dace che fieramente respingeva l ' ipotesi delia resa e
I ' anta delia soggezione nella memoria dei morti, ne! ricordo di chi, tenacemente
lottando, tanto e tutto aveva osato gettare sul piatto delia bilancia di guerra. Nella
metope la grandezza del Romano capace di riconoscere i meriti, le virtu e Io
sfortunato valore del popoto che dopa tanto sangue versato e tanto adio avrebbe
fatta sua la "romanita" facendone un baluardo contro i Bulgari, un vallo contro gli
Ungari. una trincea contro Goti ed Ostrogoti, una diga contro la marea slava che
delia Dacia faceva un' isola nello slavame dilagante.
La memoria di Roma gelosamente colti vata dai popolo Rumeno
testimoniando ii passato, rassicura per ii futuro. Nell'animo del popolo Rumeno e
nelle sue antiche tradizioni ) ' amor per Roma e per le antiche memorie s' identifica
con la venerata memoria del l ' i mperatore Traiano che voile, seppe, fece dei Daci
una parte vi va del l ' Imperium .
Di Roma sta i i massiccio rudere a memoria, a ricordo dei valorosi Daci che
immediatamente entrati nell ' organico delie forze combinate romane sangue,
braccia e sudare offrivano nei vari e lontani teatri di guerra per la difesa
dell' lmperium che non discriminava tra Daci e Numidi, tra Batavi, tra Galii, tra
Ill i ri e Germani . Stan le metopi di Adam-Kil issi net museo di Bucuresti, accanto ai
gessi delia Colonna Traiana, mirabile monumento delle guerre daciche, voluto da
Traiano nel suo fora, nel cuore del l ' Urbe. Diverse le immagini, diverse le figure
dei due monumenti perche diversa la mano, diverso i i disegno, diverso Io scalpel lo
che ! ' idea diversa trasferiva nel marmo. Agile, alta, nel lunga stelo istoriata
svettante si leva nel cielo di Roma, la Colonna centenaria nella levigatezza delie
figure scolpite nel continuum del nastro cocleare; mirab i le nella sua semplice l inea
architettonica si alzava i i Trofeo d' Adam-Kil issi che nella rozzezza delle i mmagini
delle metopi, nelle sculture che l ' adomavano etemava l ' asperrima lotta dei Daci
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contro le forze romane penetrate in territorio dacico per applicare su chi aveva
osato rompere i patti la terza, spietata legge d' imperium: I' anni entamento del
nemico: debellare superbos ! 27 • La rozzezza delie immagini avvicina ii Trofeo alla
Colonna Aurelia quanto l ' al lontana dall a Colonna Traiana. La scuola, l a mano, Io
scalpello che segnava i i rozzo continuum delia Colonna Aurelia, rivela l a stessa
tecnica, la stessa potenza, Io stesso orrore nella orrida, spietata, reali stica
rappresentazione delie miserie delia guerra, del sangue e delia morte uguale per
barbari e Romani . Non sangue, non stragi, non massacri, non corpi straziati
costitui vano I ' agendi ratio dei Romani che nei rapporti con i popoli "estemi"28
preferi vano esercitare la prima e la seconda legge d ' imperium: 1 ) abituare i popoli
alia pace ; 2) rialzare i vinti 29 .
Nelle metopi d ' Adam-Kilissi, ne) nastro delia Colonna Aure li a, i rrefrenabile
e vi olenta esplode l a condanna delia guerra e dei suoi orrori . Nel Trofeo e nella
Colonna Aurelia l ' estrema, esasperata manifestazione del l ' arte realistica romana;
tesa al vero non al bello, non mirava a soddisfare ii piacere estetico ma cercava
! " utile: ! ' uti le morale ed in questo la celebrazione di quei valori sol i capaci di
render vivibile la vita nella negazione delia morte. La stessa rozzezza, spinta fino
alia esasperazione, dona straordi naria vigoria e potenza alle figure. Nelle metopi
de l Trofeo. mal trattenuta, esplode vigorosa ! ' idea delie i mmagini crudamente
accennate nelle proporzioni esagerate, nella prospettiva i gnorata o volutamente
trascurata. Romani e Daci, impietosamente scolpiti, si presentano agii occhi
nel l ' atroce smorfia delia morte, nel grido furi bondo delia lotta, nella mi seria delle
membra straziate. nel l ' orrore delia fine acerba, nell ' onta della resa, nel l 'estrema
di sperazione del massacro. Dac i e Romani , esterrefatti , parlano del l ' i nuti lita delia
vita. delia inutil ita delia morte, tutti travolti da un uragano di sangue che nei suoi
fiotti seppelliva barbari e romani , femmine e masch i e gli innocenti bambini .
Questi bambini delie metopi , mi sere creature che, crudemente sbozzate nelle
di storte proporzioni . mostrano paura infinita, rniseria grande e l ' infel icita
d' avvenimenti spietati, piu grandi dei !oro pochi anni . Se l a spirale dell a Colonna
Traiana offre diletto agii occhi, la stessa toglie nelle immagini l ' afrore dell ' atrocita
27 „Tu regere imperio populos. Romane. memento: Hae tibi erunt artes: 1) paci imponere
morem; 2 ) parcere subiectis; 3) el debellare superbos! (Vi rg. Aen. V I , 85 1 -853).
Questi famosi versi di Virgilio, per ii nuovo signi ficato sostanziale d' imperium, da noi sono
intesi e tradotti in modo diverso dai modo, ormai, canonicamente fossilizzato: „Tu, o Romano, tieni a
mente di gui dare i popoli alia ' parificazione ' ; queste le tue arti saranno: I ) abituare alia pace; 2)
ri alzare i vinti ; 3) ridurre i violenti all ' incapacita di nuocere con la guerra".
Nel Carmen Saeculare, Orazio propone nel l ' ordine inverso la terza e la seconda legge
d' imperium: bel/ante prior e iacentem lenis in hostem, poste a nonna indefettibile dell ' agendi ratio
Romana, tale da poter esser presa come I ' unico metro sul quale condurre una spiegazione dei rapporti
del potere di Roma con i popoli 'estemi ' .
2R Hostes externi (oppositi domesticis) (Cic. Ad B rutum, 1 0).
Externi venient generi, qui sanguine nostrum Nomen in astra ferent. (Virg. Aen. VII, 98-99).
2 9 Virg. Aen . VI, 852-853.
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alla guerra, togl ie ii sale della meditazione alia mi seria sconvolgente di uomm1
massacrati, mutilati, decapitati, sgozzati nella lotta condotta ad oltranza, senza
quartiere; tanta mi seria, tanta infelicita, tanto I ' orrore nelle metopi 3 0 .
Due aspetti, due maniere diverse, due facce diverse d ' intendere la realta sulla
quale I ' agendi ratio: la mental ita romana esercitava intera l a sua capacita, tesa non
all ' annientamento dei popol i „estemi" ma încline ad „aggregare" tutte le genti sotto
la protezione del giure, sotto l ' usbergo d' imperium. Questo predica va ai Daci ii
Trofeo; la parola di Roma riusciva a diffondere in tutta l ' Ecumene medi terranea
l ' ideale di pace, di progresso e di civilta che perrnetteva al poeta di cantare :
Urbem fecisti quod prius Orbis erat ! 3 1
S iamo convinti, infine, che ii Popoto Rumeno non perdera mai l a sua identita
nazionale solo se sapra coltivare le memorie antiche che a piu fii i Io legano al la sua
terra, alia terra che fu dei suoi antenati : "stramosci" che se furono i Geto-Daci, Io
furono anche i Daco-Romani che ai Romen i lasciavano ii ricco patri monio delia
l ingua, delle tradizioni e delle "categorie", che fanno diverso quel popolo dai
popoli che tutt' intorno circondano la Romania e che la costringono a difendere i
confini natural i e che la obbl igano a tenere piu viva che mai l a fiaccola degli
antichi ideali sui quali si fonda e poggia e sta la forza delia Nazione Rumena.
Pia Nardoni

30 „li concetto, ii disegno d'insieme, la linea, la proporzione del ia mole rivelano la mente
ideatrice di un architetto valoroso, ma I ' esecuzione delie sculture e degli ornati e oltre ogni dire rozza
e puerile. E' di una strana e singolare rozzezza e pueri li ta che rivelano non solo completa inesperienza
ma assenza di elementi vitali, impotenza di evolversi in meglio". (R.Paribeni, op. cit., voi . I, p. 327).
Effettivamente, non condividiamo l ' idea e la critica di Paribeni; se siamo con Lui d' accordo
sulla bellezza e I ' elegante semplicita deli a linea architettonica del Trofeo, non possiamo accellare la
condanna delia mano che sbalzava nelle metopi le memorie marmoree delie guerre daciche. In quelle
rozze figure, nella sproporzione delie masse, nell'incertezza delia prospetti va si cela, si posa, esplode
tanta vigoria e potenza a rilievo delie miserie umane, a condanna delia morte e, per rovescio, un inno
alia vita. Se Paribeni e tutti quanti levan inno eterno alia bellezza fuori del l ' umano, delia Colonna
Traiana, avessero posato occhio piu attento e libero da pregiudizi su queste metopi, avrebbero visto
piu giusto per un diverso e piu meditato giudizio.
31 C.Rut.Namaziano, De Reditu suo, 66.
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REBONDISSEMENTS AUTOUR DES «ENSEIGNEMENTS
DE NEAGOE BASARAB A SON FILS THEODOSE»
PETRE S. NASTUREL
( Paris)

A Virgil Cândea
en temoignage de I 'amitie
et de la gratitude d 'un expatrie qu 'ii a
approvisionne sur le plan sciemifique
au cours des lourdes annees 1 970-1 990

«Oh ! encore le probleme des Enseignements de Neagoe» s ' exclamera plus
d ' un lecteur. Et sans doute aussi le j ubilai re en personne a qui s' adresse le present
volume. C' est qu' i l s ' agit derechef de ce que Demostene Russo et, a sa suite,
Leandros Vranoussis ont appele «la question homerique de la l itterature
roumaine» 1 • S ' i l en est bien ainsi, cela signifie que cette veritable «boutei lle a
encre» va finir par ressembler de plus en plus, au tonneau des Dana'ldes .
Mais treve de plaisanterie, pour entrer d' emblee dans notre sujet.
A l' origine, notre propos etait de donner pour cet hommage un ample article
qui aurait aborde divers aspects nouveaux susceptibles d'animer et de clarifier
davantage Ies facettes de la controverse qui existe a propos des Enseignements du
vo'lvode valaque. Car ii y a debat et parfois meme polernique selon Ies chapelles et
le degre d'u rbanite de leurs adeptes2 . Ainsi, tel chercheur affirme que l ' ouvrage est
bien l ' reuvre du prince roumain Neagoe Basarab ( 1 5 1 2- 1 52 1 ) et qu' il fut ecrit en
1 L. Vranoussis, «Les Consei ls attribues au prince Neagoe B asarab ( 1 5 1 2- 1 52 1 ) et le
manuscrit autographe de leur auteur grec (ou la «question homerique» de la li tterature slavo-roumaine
enfin resolue!)», dans Actes du II ' Congres international des Etudes du Sud-Est europeen, t. IV
(Linguistique et litterature), Athenes, 1 978, pp. 377-383 ( voir Ies discussions portees sur cette
communication par plusieurs auteurs roumains, dont nous-meme, aux pp. 383-387).
2 Plusieurs chercheurs (D. Zamfirescu, G. Mihăi lă) ont fait et refait clairement l ' historique des
recherches consacrees aux Enseignements de Neagoe. Natre article s' adressant aux specialistes du
sujet, nous j ugeons superfetatoire de reprendre I' operation. Y ajouter toutefois, parce qu' a peine ;iaru,
le travail de A. Pippidi, «Basileia kai authentia. Quelques considerations a propos des Enseignements
de Neagoe Basarab», dans Mediterranees. Revue de I' Association Mediterranees, n"' 26-27, (=Studia
Pontica ectites par I van Biliarsky), Paris-Montreal-Budapest-Tu rin, 200 1 , pp. 1 5 1 - 1 73 . (L' article de
R. G. Păun paru dans la meme l ivraison ne concemant pas directement natre sujet, mais
principalement ! ' idee imperiale roumaine, nous en ferons abstraction ici . ) Sur le caractere tabou des
Enseignements dans Ies rangs de la plupart des historiens roumains, tabou deja denonce par nous
autrefois, voir aussi L. Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucarest, [ 1 997], pp. 79, 268-269.
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slavon. l angue officielle des chancel leries et Egl i ses roumaines au Moyen Â ge.
Mais tel autre de souteni r que la seconde partie, que l ' on connaît aussi en grec, est
sortie de la plume d ' un haut dignitaire du Patriarcat de Constantinople, le grec
M anuel de Corinthe, avant d ' avoir ete transposee en slavon. Non, retorque un
quidam qui insiste pour attribuer en revanche a Manuel l a traduction du slave en
'
grec .
Mais tel erudit, je cite le regrette Vranoussi s, d' affinner que !edit Manuel est
b ien l ' auteur de cette seconde partie retrouvee dans le manuscrit autographe de
Manuel au Mont-Athos4 . Et nous-meme de nous meler a la controverse pour
aboder dans le sens pr6ne par Vranoussis, en depit du fait qu' i l derange l ' amour
propre roumain, selon lequel Neagoe, le seul Neagoe, a corn;u et ecrit ce traite
exceptionnel qui passe pour constituer le che-d' reuvre par excellence de l a
l itterature roumaine e n lan gue slave5 , e t meme aux yeux d e tel savant, pour le chef
d ceu vre tout court de la l itterature medievale slave, a la prendre dans son
ensemble ti .
Probleme ardu, delicat s ' i l en est, car i i derange, contredit, embroui lle et
desorganise ce que lettres et gens de science ont echafaude et elabore pour asseoir
en I' occurrence leur reputation et, partant, leur carriere sur I' etude du probleme et
des questions qui le sustentent.
Or. s ' i l est un sujet qui exige imperieusement d ' etre aborde et pese sine ira et
studio. c ' est effecti vement l ' ensemble de cette question «homerique» roumaine.
Nous nous sommes deja exprime la-dessus par l e passe. Mais comme le terme fatal
qui nous est i mparti comme a tout etre humain approche manifestement sous la
poussee de I ' âge, nous nous sentons obl ige. moralement et scientifi quement„ de ne
plus aj ourner la publication des recherches et des reflexions encore i nedites
au xquelles nous avons abouti depuis nombre d' annees. Peut-etre faisons-nous
fau sse route. Qu ' on nous le dise bien franchement et qu' on nous le pardonne
fraternellement, et meme collegialement ! Au cas ou nous nous embourberions
dans I ' erreur, qu on veuille b ien nous reprimander doucement, un peu a la maniere
dont le Christ Lui-meme ecarta le tentateur en lui commandant, sans invective
aucune, de se retirer sans plus insister.
Voici donc notre retour sur la Iigne de feu qui demarque la question
homerique roumaine. Nous esperons donner, Dea iuvante, une suite a cette
·

·

3

O.

Zamfirescu. Neagoe Basarab şi lnvăţăturile către fiul său Theodosie (probleme

co11rro1 ·e1".rnte !.

[ Bucarest] , 1 973. p. 4. Mais dans quel but aurait-on traduit du slave en grec cet

ouvrage a Constantinople? Peut-on serieusement affirmer que Manuel de Corinth connaissait le slave?!
�

Yoir L. Y ranoussis, op. cit.
La-dessus E. Turdeanu , La litterature bulgare du XIV' siecle et sa diffusion dans Ies Pays
ro11111ai11s. Paris. 1 947, passim (v. i ndex) : le regrette savant, dans sa jeunesse, avait escompte editer la
version sl ave des Enseig11eme111s (p. I 07 ).
<• Yoir en general Ies traites modernes consacres a la l itterature roumaine ancienne.
�
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nouvelle passe d' armes dans un tres proche aveni r, pour faire connaître d' autres
elements encore de natre fatţon d' entendre le rebondissement de certains aspects du
probleme7 . Pour aujourd' hui, nous nous limiterons a renouveler pacifiquement la
controverse qui roule autour de la patemite du prince Neagoe Basarab quant a la
realisation materielle du traite appele indubitablement a son esprit a preparer son
heritier (et aussi ses futurs successeurs) aux devoirs incombant a une tete
couronnee .
HARVAT LE LOGOTHETE A-T-IL PARTICIPE Ă LA RE DACTION DES
ENSEIGNEMENTS ?
On s'est demande si Neagoe a mis la main personnellement aux
Enseignements a Theodose. Ou encore si seulement la premiere partie lui revient.
la seconde appartenant a Manuel de Corinthe ; ou bien si cette seconde partie ne
serait qu'une traduction du slave en grec destinee a Manuel ou executee par lui ?
On a dit aussi , et nous sommes d' accord sur ce point capital , que Neagoe a ete le
commanditaire de l ' ouvrage, redige sous ses indications et sous son contr6le par un
ou par plusieurs des doctes et des sages8 qui frequentaient sa cour, entretenant des
rapports avec lui, en Valachie ou ailleurs aussi, comme par exemple a
Constantinople et meme au Mont-Athos. Dans ces conditions, le prince qui est
indubitablement I' auteur, moralement et financierement parlant, de somptueux
7 Nous avons deja livre nos remarques a propos des pages ecrites contre Ies monophysites
armeniens. lesquelles. si elles s'expliquent a Constantinople sous la plume du Grand Rheteur Manuel
de Corinthe, n' ont guere de justification logique de la part d'un auteur, comme le serait Neagoe
Basarab ou quelque collaborateur ecrivant en V alachie: P. S. Năsturel. «L'attitude du Patriarcal
a:cumenique envers I es Armeniens des Pays roumains (fin XIV c - debut XVIe siecle)», L 'A rmenie el
Bvzance. Hisloire el cu/ture (Byzantina Sorbonensia 1 2), Paris, 1 996, pp. 1 52- 1 54.
K A ce propos : P.S. Năsturel, «Remarques sur Ies versions grecque, slave et roumaine des
Enseignemenls du prince de Valachie Neagoe Basarab a son jils Theodose», dans Byzantinische
neugriechisclze Jahrbucher, XXI, ( 1 97 1 - 1 976), Athenes, 1 976, pp. 249-27 1 . Cet article vient d' etre
republie par Ies soins de Şt. S. Gorovei dans la Revue des Etudes roumaines, X IX-XX. Jassy, 1 9951 996, avec des travaux de M. Cazacu et N. A. Ursu afin de constituer ainsi un dossier appele a
susciter une reprise des recherches sur Ies Enseignemellls. N' ayant pas rei;u Ies epreuves de mon
etude, Ies fautes de grec affectent la reimpression par confusion entre kappa et chi. Ajouter a la liste
des collaborateurs possibles le prâlos Gabriel du Mont-Athos (A. Pippidi , op. cit. pp. 1 58- 1 59). Jadis
nous nous sommes egalement demande si l ' epouse meme de Neagoe, la princesse serbe Despina
n ' aura pas survei lle de son câte l 'elaboration du traite: P.S. Năsturel, «Manuil din Corint către
Neagoe Basarab», România literară, II, n". 5 1 (63 ), p. 1 3 . Recemment I. S ev<::e nko, «On the Greek
Poetic Output of M axim Grek», Byzaminoslavica, LVIII, Prague, 1 997, pp. 63-70, a publie et traduit
en anglais I es poemes de Maxime le Grec dedies aux patriarches Niphon II et Joachim, qui ont
di rectement trait a la Valachie, montrant que, en route vers Moscou, ii avait fait partie de la grande
delegation constantinopolitaine qui consacra l 'eglise conventuelle d' Argeş en aoGt 1 5 1 7. Ul dessus
notre article (sous presse) SMIM dans XX, 2002.
.
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monuments de son pays, d' objets precieux d' art rel igieux, de l ivres i mprimes etc . ,
I ' est egalement d e c e traite q u i l u i assure une consideration a j amais pleinement
meritee9 .
Le probleme de la patemite materielle des Enseignements est
particulierement complexe. Les chercheurs qui l ' ont aborde l ' ont peut-etre quelque
peu complique par leurs multiples divergences et un certain manque de souplesse.
Nous-meme nous avons songe autrefois a l ' higoumene d' Argeş Joseph 1 0, promu a
la dignite d' archimandrite par le patriarche recumenique, certainement a la
demande du vo'i'vode . Or voici quelque chose cette fois de neuf et de concret que
nous allons developper maintenant.
Pour ce faire, je dois d' abord narrer en deux mots comment, voici deja
quelques annees - c ' etait en 1 998 a l ' occasion du (provi soirement) demier voyage
que je fis en Roumanie - je rendis visite a un collegue et ami durement frappe dans
sa sante, l ' historien Nicolae Stoicescu . II s' exprimait difficilement en rai son d ' une
paresie faciale, tandis que moi , de mon cote, devenu « sourd profond » comme on
dit en frarn;ais, je faisais effort pour le suivre. (Notre ami a lui comme a moi Paul
Cemovodeanu m ' accompagnait et i i pourra temoi gner, le cas echeant, de la
veracite de ce que je rapporte, de meme que Madame Stoicescu.) Profitant donc de
cette rencontre, qui fut helas ! la demiere pour nous deux, j e questionnai Stoicescu
sur l ' origine d' une allechante hypothese que j ' avais retenue de l ' un de ses
ouvrages, hypothese qui me semble n ' avoir ete relevee par personne jusqu ' a
present ni pour la developper ni pour la refuter.
Dans son admirable dictionnaire des hauts dignitaires de Valachie et de
Moldavie on remarque la notice consacree au grand logothete (chancelier) Harvat
de Grozeşti. Stoicescu ecrit que ce boyard «a probablement aide [Neagoe B asarab]
11
a composer Ies Enseignements pour son fi ls Theodose» •
Aucune note a ce propos ne vient malheureusement eclairer le cheminement
parcouru par Stoicescu a travers Ies elements qui l ' auront amene a cette
supposition . Comme la chose me preoccupait depuis longtemps et que j ' i gnorais s i
Stoicescu lui-meme ou quelque autre chercheur avait repris depuis lors cette
suggestion, je lui en posai la question : « Sur quoi fondes-tu cette idee ? », et lui de
me repondre : « Sur ce que m' a dit Vranoussis ».
Ce fut alors une vive surprise pour moi , car n i au cours des quatre annees que
j ' ai passees a Athenes de 1 970 a 1 974, en quali te de collaborateur du Centre de
recherches medievales de I' Academie d' Athenes, dirige par L. Vranoussis, non
9 Argument deja invoque par nous dans un premier travail intitule «lnvăţăturile lui Neagoe
Basarab în lumina pisaniilor de pe biserica mănăstirii de la Argeş», dans Mitropolia Olteniei, X, 1 -2,
Craiova, 1 960, pp. 1 2-23. Yoir a ce propos le temoignage de G. Mihăilă, lnvăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie. Ediţie facsimilată după unicul manuscris păstrat, preface de D .
Zamfirescu, B ucarest, 1 996, p. XC.
0
1 Notre article de la note precedente.
1 1 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. X/V-XVII),
Bucarest, 1 97 1 , p. 63.
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plus gue par la suite, jamais ce demier ne m'a souffle mot d ' une telle hypothese,
alors gu' il etait tenu par moi au courant de mes recherches sur Ies Enseignements a
Theodose. Le dictionnai re de Stoicescu ayant ete publie en 1 97 1 , ii est evident gue
Vranoussis lui aura parle de l ' idee gui l ' habitait a une date anterieure. Peut-etre
meme entre-temps Vranoussis aura-t-il oublie cette conjecture ou bien en aura-t-il
fait l itiere. Le fait est gu' i l ne m'en paria aucunement et gue bien des annees
s' ecoulerent avant gue je ne remarguasse enfin la mention inseree par Stoicescu
dans I ' ouvrage cite et dont me fit present Paul Cemovodeanu en decembre 1 97 1 .
Reflechi ssant sur la guestion et porte gue je suis a adopter l ' hypothese gue
Harvat de Grozeşti aura collabore avec son prince en vue de l 'education de ses fi ls
Theodose et Pierre, je me vois auj ourd'hui dans l ' obligation de tenter d ' argumenter
cette these afin d ' en verifier la solidite ou, dans le cas contraire, pour en denoncer
la faiblesse. Or, en conscience, j ' estime tres serieuse une tel le suggestion .
Rendant a Cesar - ou plus exactement aux deux Cesar, Vranoussis et
Stoicescu - ce gui est l eur, j ' assume donc ici l a responsabil ite de vivifier par mes
propres moyens leur point de vue, car ii projette une lumiere bienvenue et
veridigue, sur le râle susceptible d'avoir ete assume par le grand logothete de
Valachie.
Concernant !'origine de Harvat de Grozeşti, Stoicescu l'a deja dit, ii devait
etre Croate 1 2 • C ' est effectivement en vieux-roumain le sens meme du nom gu ' il
portait: Horvat, Harvat, A rvat signifiant Croate 1 3 • Sans doute le personnage s'etait
il roumanise depuis peut-etre bien une ou meme plusieurs generations (son frere
aussi, Ivan de Călineşti, porte un prenom slave) 14 • Mais ce nom ou surnom
expligue sa connaissance du slave indispensable a une bonne gestion de la
chancellerie voi·vodale, et partant a Ia redaction des Enseignements destines a
Theodose et autres futurs princes de Valachie le cas echeant.
L' examen de la carriere parcourue par ce boyard valaque est eloquent au
point d ' argumenter solidement l' hypothese qui appartient a nos deux col legues
defunts. C' est que Ies documents du temps prouvent qu ' ii fut successi vement:
I .Grand spătar (connetable) sous le prince Mihnea le Mauvais, puis sous son
fil s Mircea ( 1 5 juin 1 508 - 1 9 juin 1 509) ;
2.Grand vistier (grand argentier, i. e. ministre des fi nances) sous le prince
er
Vlad le Jeune, et au debut du regne de Neagoe Basarab (24 a vrii 1 5 1 0 - I
juillet 1 5 1 4) ;
3 .Grand Iogothete (chancelier) sous Neagoe Basarab et pendant le court
regne de Theodose (23 juillet 1 5 1 4 3 fevrier 1 522);
4 .Contraint par Ies evenements de chercher refuge en Transylvanie apres la
mort de Neagoe et celle de Theodose, i i rentra en Valachie sous le regne du
gendre de Neagoe, Radu de la Afumaţi. Son nom figure dans des
-

1

1

Op. cit. , loc. cit.
N . A. Constantinesc u, Dicţionar onomastic românesc, Bucarest, 1 963 ,
1 4 N. Stoicescu, op. cit. , p . 66.

13
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chrysobul les de ce dernier, non pas comme celui d'un dignitaire en act iv ite,
mais en tant qu' «ancien logothete et ispravnic» 1 5 entre le 4 aofit 1 522 et le
4 avril 1 523. On sait encore que ce grand seigneur perit en combattant Ies
Turcs ; son nom figure precisement dans l ' obituaire d' Argeş aux cotes de
ceux d' autres valeureux soldats. II est aussi l ' un des fondateurs (ktitor) du
monastere de Gura Motrului, place sous le vocable de sainte Parasceve 1 6 •
Par ses fils et ses filles ii est l ' un des ancetres de l ' i llustre fami lle des
boyards Buzescu, et aussi du grand prev6t (armaş) Detco dont est i ssue la
dynastie princiere des B rancovan 17 •
A ce remarquable curriculum vitae i i semble que I ' on soit desormais en droit
d " ajouter que Harvat peut-etre considere comme l ' un des collaborateurs majeurs
des E11seig11eme11ts de Neagoe pour Theodose. Et vaiei Ies motifs que nous
pou vons invoquer a l' appui de ce point de vue que nous adoptons a la suite de
V ranoussis et de Stoicescu.
Tout d ' abord le fait que Ies Enseignements renferment un c hapitre portant sur
Ies ambassades et la guerre. Or messire Harvat gui avait ete grand spătar,
connetable, et perit en brave sur un champ de bataille, avait manifestement
I ' experience de I' art militaire. Comme aussi, de par ses fonctions de logothete.
celle de la diplomatie 18 • Vaiei dane identifie, semble-t-il, l 'un des informateurs de
Manuel de Corinthe concemant deux des aspects juges indispensables a I ' education
d " un j eune pri nce.
Le chapitre concernant le comportement du prince envers ses boyards et ses
serviteurs 19 reposant en partie sur la maniere de Ies inciter et recompenser
pecuniairement, ii appert que l ' ex-grand tresorier etait rompu la-dessus egalement
et qu " i l aura partage encore au Grand Rheteur du Patriarcat Ies pratiques qu' il
con nai ssait d ' experience.
Que I' on nous permette de fai re remarquer ici que Ies grands logothetes
roumains remplissaient des missions diplomatiques, recevaient Ies personnalites
ctrangeres et avaient la haute main en matiere de problemes ecclesiastiques. On
imagine dane combien Harvat dut etre implique au cours de sa carriere, accueillant
par exe mple Ies patriarches cecumeniques, leur suite et Ies hauts personnages de
l ' orthodoxie grecque et balkanique. A la veille de l ' alliance que Neagoe conclut
1 ' N. Stoicescu, op. cit. , p. 63 et le corpus des documents valaques edite par I ' Academie
Roumaine. ( L' ispravnic, terme intraduisible en fran�ai s, designe le personnage charge de mener a
bonne fi n l ' execution d ' une decision princiere . )
1 6 N. Stoicescu, p. cit. , p. 63 . Monsieur M. S. Rădulescu me fait l ' amitie de me confirmer que
le monastere fete de nos jours sainte Parasceve la Petite, mais a l 'epoque du fondateur ne s ' agissait-il
pas de I' Ancienne ?
17 Information genealogique empruntee a l ' ouvrage de Stoicescu.
IM
Texte grec et trad. roumaine dans V. Grecu, lnvăţăturile lui Neagoe Basarab . . . Versiunea
grecească, Bucarest, 1 942, pp. 1 28- 1 65 . Je I' ai deja dit, I ' essentiel de la seconde partie revient a
Manuel , sans pour autant lui refuser des collaborateurs ou des informateurs de Valachie: mon article
«L' attitude du Patriarcal recumenique . . . », p. 1 53 et n. 39.
1 9 V . Grecu, op. cit. , pp. 98- 1 2 1 .
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son fils Theodose"

le prince demanda

a Manuel de Corinthe

une consultati on theologique sur Ies differences de croyance entre l ' Eglise d ' Orient
et celle d ' Occ ident. On comprend que l ' al l i ance avec Leon X posait un certain
probleme de conscience au vo'ivode roumain qui en aura discute au ssi avec son
20
grand l o gothete .
Sa connaissance du slave permettait

a Harvat non seu lement de di riger en

toute connaissance de cause la c h ancellerie princiere, mais aussi de compu lser Ies
traites des Peres grecs, dont des traductions slaves figuraient dans Ies grands
monasteres de Valachie. Aide

a coup sur par des ecclesiastiques val aques et

balkan iques de passage, ou â demeure, tel Joseph d' Argeş par exemple, mais sur

Ies indications de leur seigneur et maître, l e prince Neagoe, Harvat aura su cho i s i r
certains des textes rel igieux rapportes
.
des Ensetgnements-7 ) .

in extenso o u

abreges dans l a premiere partie

Si j ' ai eu l ' heur, et le bonheur, de rapprocher autrefois - c ' etait b ien avant

1 960 -

a l ' exterieur meme de l ' en tree
de l ' eg l ise conventue lle d' Argeş et, d ' autre part, Ies Enseignemellts eu x-memes .
d ' une part le l i belle des inscriptions gravees

operation qui a fourni alors I ' argument categorique, retenu par d' autres chercheurs ,
concernant leur contemporaneite et dane la datation de cet ou vrage des annees de
22
regne de Neagoe - je saisis encore mieux maintenant le râle assume par Harvat et
I' aide que lui auront manifestement apportee des gens d ' eglise, tel, je me repete. ce

Joseph.

h igoumene et archimandrite

d ' Argeş

d' Argeş.

Car

Ies

inscriptions

precisement sont redigees dans la man iere et dans

chrysobu l l es valaques du temp s . Or

la

lapidaires

langue des

a qu i incombait alors ce soin, si ce n' est au

I ' occurrence notre Harvat ? Ces inscripti ons font
a des extraits tires des chrysobul les de fondation du monastere. auj ourd ' hui

grand logothete en personne, en
songer

di sparus . A l a meme epoque, mais en Moldavie, u n autre grand logothete , Luca
Arbore, fut charge de preparer â regner le jeune prince Ş tefăniţă

( 1 5 1 7- 1 527).

Mais

son eleve princier le fit executer, ainsi que ses fi l s , en 1 523, en I' accusant de
23
fel on i e • (Soit dit en passant, ii serait interessant de tenter d ' identifier certai ns des
precepteurs des futurs vo'i vodes roumains).
Je me l i mite

a ce bref expose, en attendant de l ivrer a l ' impression Ies autres

resultats que j ' ai dans mes dossiers . Ce qui precede me semble etayer suffisamment
l ' hypothese Vranoussi s-Stoicescu pour accrediter l ' idee que le grand l ogothete
2

0

P.S. Năsturel, «Manuil din Corint către Neagoe Basarab», loc. cit.
Mes considerations dans «Remarques „ . », RER, voi. cit. , pp. 20 1 -204.
" 2 Voir notre article cite supra, n. 9. Derniere edition de ces inscriptions (texte sl ave et traci .
roum.) par C. Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric .·lrgcş.
Bucarest, 1 994, pp. 203-2 1 2 (avec une abondante bibliographie).
23 N. Stoicescu, op. cit., p. 26 1 : Şt. S. Gorovei. Muşa/inii, Bucarest. 1 976, p. 77 : M ari a 
Magdalena Szekely. «Obârş ia l u i Luca Arbure. O ipoteză», dans le recu ei 1 /11 /zono rem Pa u l
Cernovodean u, ( ed. Violeta B arbu), Bucarest, [ 1 998] , p p . 4 1 9-429. Luca Arbure o u a defaut Luca
Cârjă n ' aura-t-il pas eu des contacts avec l ' emissaire de Neagoe - manifestement Harvat - avant
d' aboutir a I' alliance anti-ottomane proposee ensuite au pape Leon X au nom du prince valaque et du
jeune prince moldave?
21
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Harvat fut l ' un des c o l l aborateurs de son prince

a la redaction du trai te qui assure la

g l oire du voi"vode pour en avoir con9u Ies grandes lign e s , apres e n tretien s et
echan ges de vues avec des personnages idoines.

a mon vieil ami V irgil Cândea
qu i , de son câte, a mis autrefois en valeur la p l ace des Enseignements dans
En rendant ici u n h ommage amplement merite

24
J ' acti vite diplomatique de l ' epoque , mon souvenir s ' adresse aussi aux deux

cherc heurs et amis admi s au repos eternei . Le progres scientifique est ceuvre
c o l lec t i v e . D ' autres specialistes approfondiront sans doute le c ontenu de ces pages,
et m i e u x encore que j e n ' ai su le faire .

2� Dans le volu me, Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti, B ucarest, 1 966, pp. 1 1 0- 1 1 3,
( volume en collaboration avec D. C. Giurescu et M . Mal iţa).
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BOEHHhIE IlJIAHhl POCCHH B 1 762-1763 rr. H '
IlOJIHTHKA EKATEPHHhl II B OTHOill E HMM IlOJihllJM
6.8.

HOCOB
( Mocksa)

Bonpoc o .ueiicTBH}IX pyccKHX BOHCK B Oo11 bwe B 60-e fO.Llbl XVIII s. TaK
HJlH

H Ha4e

3aTparHBaJ1Cjj

BCeMH

HCCJle)J.OBaTeJlj! M H ,

nHCaBWHMH

o

pyccKO

nOJlbCKHX OTHOWeHH}IX 3TOro BpeMeHH. 0.uHaKO B HCTOpHorpacf>H H OTCYTCTBYIOT
cneuHanbHble pa6oTbl, noCB}lllleH H b1e .uaHHOH npo611eMe, xorn oHa H HMeeT, no
HaweMy M HeHHIO, caMOCTO}!TeJlbHOe 3Ha4eHHe B H3y4eHHH nOJl bCKOH nOJl HTHKH
pyccKoro

npaBHTeJlbCTBa,

nOCKOJlbKy,

BO-nepBbl X,

BOeHHble

Mepbl

6blJ1H

pewaIOlllHM cpe.ucrnoM pyccKoii no11HTHKH s Pe4H noc no11HTO H . Bo-BTOpb1x, ecTb
CBH.LleTeJl bCTBa 06 oco6oM no.uxo.ue soeHHoro pyKoBO.llCTBa PoccHH, npe)f()le scero
BoeHHOH Ko1111ernH , K noJlbCKHM ne11aM . Ha 3TO YKa3bJ BaeT xorn 6b1 ceKpeTHbltt
n11aH 3 . r . 4 epH b1wesa 1 763 r. HaKoHeu, c11enyeT HMeTh

R

BH.lly , 4TO c 1 762 no

1 772 rr., 3a necHHJleTHe, npenwecrnosaswee nepsoMy pa3ne11y no11bWH, H3
4eTblpex pyccKHX nOCJlOB B Bapwase r. Kett3ep11HHra, H . B . Pen HHHa, M . H .
8011KoHcKoro H K . CanbnepHa, npaso KOMaHnosaHHjj soiicKaMH HMe11 H TOJl bKO
PenHHH H 8011KOHCKHH, 6 bJBWHe He TOJl bKO nHn110MaTaMH, HO H reHepanaMH
pyccKott apM H H . B npyrHx c11y4ajjx soiicKa B no11 bwe non4HH}!JlHCb CBOHM
KOMaH.llY IOlllHM,

Ha3Ha4eHHbJM

HMnepaTpHueii

no

npencTas11eHHIO

BoeH HOtt

KOJlJlerH H, H neHCTBOBaJlH BO M HOfOM He3aBHCHMO OT pyccKoro noCOJlbCTBa B
Bapwase.
Bce 3TO no3 BOJl}leT nocTaBHTb sonpoc 06 oco6oi1 po11H B no11bCKHX ne11ax
pyccKoii apM H H H ee pyKoso.ucrna. K TOMY )f(e, c11enyeT Y4HTbJBaTb, 4TO Mepb1
BOeHHOfO xapaKTepa, CB}l3aHHble c npHMeHeHHeM 3Ha4HTeJ1 bHOf0 KOJ1H4eCTBa
soiicK H c

npHBJ1e4eHHeM 6011bWHX JllO.LlCKHX H

n03BOJ1j!fOŢ

Hepe.llK O

c

6011bwei1

MaTepHanbHblX pecypcos,

.llOCTOBepHOCTblO

oueH HTb

conep)f(aHHe

BHeWHenOJ1HTH4eCKHX n11aHOB 0eTep6ypra, He)f(eJlH .LlBYCM blCJleHHble, a nopoi1

H

npoTHBOpe4H Bble, ocf>HUHaJl bHbl e pOCCHHCKHe neK11apaUHH, a TaK)f(e MaH Hcf>ecTbl H
pecKpHnTbl EKaTepH H bI II H HHCTPYKUHH H J1. OaHHHa. OoHHMa}I, 4TO B paM Kax
He60J1bWOH CTaTbH HeB03MO)f(H0 B ue110M OCBeTHTb nOCTaBJleH HYIO npo611eMy, Mbl
cocpenoT04HM . BHHMaH He Ha OTHOCHTeJl bHO KOpOTKOM,

HO BeCbMa

Ba)f(HOM

nepHone 1 762- 1 763 rr., oT scTyn11eHHjj Ha npecrn11 EKaTepHHbI II, H CB}l3aHHOH c
3THM HeKOTOpOH nepeopHeHTauHett pyccKOH BHeWHeH nOJl HTHKH, H no KOH4H Hbl
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non bcKoro

Koporn1

H

caKcoHcKoro

Kypcp10pcrn

III,

Asrycrn

OTKpb1swei1

nocne11Hee «6ecKoponeBbe» B Pe'-IH nocnOJlHTOH .
OcHOBHble HCTO'-IH HKH, HCnOJl b30BaHHbl e B CTaTbe, MO:>KHO pa3,LleJl HTb H a ,LlBe
rpyn n bl . nepsaH rpynna - B KJl lO'-laeT pacnopH:>KeH H H E KaTepHHbl II n o BoeHHOH
KOJlJlerHH H .LlOKJlallbl KOJlJlerHH H MnepaTpHue, a TaIOKe MaTepmlJibl pa6oTbl
1
BoeHHOH KOM HCCH H 1 763 - 1 764 rr. B H H X co.uep:>KaTcH cse.neH H H o '-IHCJle HHOCTH,
COCTaBe H onepaTHBHOM ynpaBJleH H H pyccKOH apMHeH B paccMaTP H BaeMbl H
nepHOLl, a TalOKe o npose.ue HHH soeH HOH pecpopMbI nocne OKOH'-laHHH C e M HJleTHeH

1 756- 1 763 rr. l1 MelOlllHeCH B .uenax M HOfO'-IHCJleH Hble n pHJlO:>KeH H H
oTpa:iKalOT cocTOHHHe soopy)f(eH H bl X C HJl PoccHH B Ha'-laJie 60-x rr. XVIII B.
BO H H bl

BTopaH

rpynna

-

o6be.UHHHeT

rn aBHblM

o6pa3oM

KoppecnoH.neHUHIO

E KaTepH H bl II H H . H . naH H Ha c pyccKHM n oCJl OM B Bapwase r. Kei11epJl H H fOM H
ol HLlepaM H

«cpaMHJl H H»,

CTOpO HH H KaM H

PocCH H

B

Pe'-IH

nocnOJl HTOH

CTaH HCJlaBOM noHHTOBCKHM, a TalOKe A s rycTOM H M HXaJIOM 4apTOpblCKH M H . Ha
oc Hose MaTepHanos Ka6 HHeTa EKaTepHHbI II

'-!aCTH'-IHO oHa o ny6n H KOBaHa B
2
C6opHHKax PyccKoro H M nepaTopcKoro HCTopH'-lec Koro o6mecTsa , a TaIOKe
3
CO.-'lep)f(HTCH B cpoH11ax Konnern H H HOCTpaHHblX 11en .
*

nocne

nsopuosoro

nepesoporn

1 762 r. H scTynn e H H H

Ha

npecTOJl

E KaTepH H bl II B npaBH lllHX Kpyrax neTep6ypra pa3 BepHyJlaCb 6opb6a BOKpyr
on pe..aeneHHH BHewHenon HTH'-lecKo ro Kypca PoccH H H 1a BJl HH H H e Ha H osy10
HM nepaTp 11 uy . CaMa EKaTepHHa II He cnewHna 1aHBHTb o csoHx HaMepeHHHX,
CTpeMHCb BblHC H HTb KaK paccTaHOBKY CHJl

npH co6cTBeH H O M .u sope, TaK H

nepc neKTHBbl ..'lJlH pyccKOH nOJlHTHKH B Espone. npo6HblM wapoM B )TOM
OTH O UJeHHH
Cel\r nJleTHei1

CTaJla

ee

BOH H bl,

H,LleH
HLleH,

o

pocCH HCKOM

nocpe,LlHH'-leCTBe

MOJl '-laJI HBO OTBeprHyTaH

so

B

OKOH'-laH H H

scex esponeHCKHX

CTOJl H Uax.

B )TO BpeMH B neTep6ypre 60Jl b W H HCTBO caHOBH HKOB ycM aTpHBaJIH B
Ka'-!ecrne

rn aBHoro

0cMaHcKoi1

HanpasneHHH

TypuHeii

COI03H H 4eCKHX

H

6y1lymeii

BbICTynan H

OTHOWeHHH

c

B

BHewHeH

CBH3H

ABcTpHeii .

c

noJl HTHKH

3TH M

3a

8 b1 pa3HTeJleM

6 opb6y

c

so306 HosnettHe
B3fJlH,LlOB

3TOH

rpy n n HpoBKH Bb1CTynan B03Bpame H H bl H H3 cc bIJl KH A . n . I:>ecTy)f(es-P10 M H H , a
1

Pocc11l1cK11 l1 rocy.aapcroeHHblH apx11e ..'lpeeu11x aK"rou (.aanee Pr A)lA) <I>. 20 BoeHHble .uena,

)l. 50 nepe1111CKa no BoCl lHOH KOJJJ1en111 c 1 726 110 1 796 rr. (o 9 '13CTSIX). 4. 5 M aTepHaJJbl

J 762-1 763 IT.:
)l 242 O
�

1 885.

T.

pacnoJJO)l(CH H H noneeoH apM H H e

1 763

r.

C6opH11K PyccKoro HMneparnpCKoro HCTOpH'·leCKOro 06LUeCTBa (.ua.nee C6. Pl10), cn6,

48

JloJJHTH'lecKaH nepen11cKa EKaTepHHbl

l i 1 762- 1 763 rr.

Apx11e eH e w H e H noJJHTHKH Pocc11HCKOH 11Mnep1111 (.ua.nee ABnPM), <I>. 79 C H o w e H HH c
noJJbWCH.
�
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4
pewa10un1e 8JHUI H H e 8 Hdl HMeJl H fp11ropHH H A11eKCeH Op1108bl . r11a8HblMl1
He.nocTaTKaM11 no3HU1111 cTopoHHHK08 Op11 08blX H EecTy)l(e8a 6b111 11, 8o-nep8blX.
onacHOCTb nO.Ll4 11HeHl1jl pyccKOH nOJ1 HT11Kl1 HHTepecaM ra6c6ypro8, KaK nOKa3aJ1
onb1T CeM HJleTHeH 80H Hbl, 11, 80-8TOpb1x, c11 11wKOM OT.UaJleHHaH nepcneKTH8a
ycnexa. 8 TO 8peMH KaK EKaTepHHa II tty)l(.LlaJlacb 8 803MO)f{HO 6011ee 6b1c rpb1x H
3cpcpeKTHblX 8HewHenOJ1 HTH4eCKl1X .LlOCTH)KeHl1HX.
Do3TOMY

11 MnepaTp11ua

npaKT11YecK11 c caMoro Ha4aJla uapcTB08am1H

c.ne11aJ1a 8 bt6op 8 noJ1b3Y 8Topoi1 rpynn 11po8KH, npe.ncTa8JleHHOH H . l1 . DaHHHblM,
3.r.

4epHbl We8bIM,

r.

Kei13ep1111 HroM,

r.H.

TenJ108bl M,

H

83HJ1a

Kypc

Ha

c611 11)f{eHHe c OpyccHeH, 1136pa8 Oo11bwy 8 KaYecTBe o6beKTa JKcnaHCH H . Ha JTO
yKa3b1BaeT n 11cbMO EKaTep11Hbl II Crntt11c11a8y 0oHHT08CKOMY OT 1 3 /2 a8rycrn
'i
1 762 r.· Xon 11MnepaTp11 ua 11 n HcaJla 8 nHCbMe o ero ceKpeTHOCTH, 8
�

6

�

.ue11CT811TeJ1 bHOCTl1 OHO cpa3y CTaJlO H38eCTHO npH e8pone11CKHX .ll 80pax H Tor.ua
7
)l<e 6b1110 ony611 11K08atto 80 cppaHUY3CKl1X ra3ernx . TaKHM o6pa30M, n11aHbl
EKaTep11Hbt

II c.ue11aTb CTOJl bHHKa 11 11To8cKoro CrnH11c11a8a 0oHHT08CKoro

no11 bcK11M Kopo11eM 11 no.u.uep)l(aTb rpynn11po8KY 4apTopblCKHX 8 no11 bwe
np038Y4aJ1 11 8 )TOM nHCbMe 8 KaLJeCT8e HeOcp HUHaJl bHOH 8Hew HenOJ1 HTHLJeCKOH
neK11apau1111 pyccKOH 11M nepaTpHUbt .
B TOM )f{e Hanpa8JleHHl1 .ueHCT808aJ1 H r. Kei13ep11 H H L KOn:ta OH, nonyLJ H 8
Ha3Ha4eH11e noc110M 8 no11 bwe, 8 OKTH6pe-HoH6pe 1 762 r. n o nyT11 8 Bapwa8y
c.ue11aJ1 oCTaH08KY 8 Kett 11rc6epre H ycrnH0811J1 C8H3b c <DpT.UPHXOM IL coo6m118

npyCCKOMY KOpOJllO O )f{eJlaTeJ1 bHOCTl1 .llJlH 0eTep6ypra COI03a C oepI1 11 HOM . Q
8bl.ll 8 11)1(eH l111 Ha nep8bl H nnaH nOJlbCKOro Hanpa8Jl eHl1H 8 pyccKOH 8HeW HeH
nOJ111Tl1Ke C 8 11,lleTeJl bCT808aJ10 TalOKe 8blCTyn11eH11e r. KoH HCCKOro Ha KOpoHaU11H
EKaTep11HbI II. HaKoHeu Ha py6e)l(e 1 762- 1 763 rr. npo11cxo.u11T 060CTpeH 11e
pyccKO-nOJ1 bCKl1X 11 pyccKo-caKCOHCKl1X OTHOWeHHH H3-3a Kypn HH.UHH 8 C8H3H c
80CCTaH08JleH 11eM 3 . l1 . E11p0Ha Ha repuorcKOM npecTone H Ha4H HaeTCTI
nepen11cKa EKaTep11H bt II 11 «cpaM 111111H» np11 nocpe.UHHYecTBe r. Kei13ep1111 Hra. B
HeH, 8 4acTHOCT11, w11a pe4b o no.nroT08Ke 8 CM011eHcKe 3 0-TbtCHYHoro Kopnyca
pyccK11x 80HCK 11 o noMOlllH opy)l(HeM 8 c11y4ae o6pa3o8aHHH 8 Pe4H Oocnon 11ToH
KOHcpe.uepau11H T.H . «.upy3eH Pocc11H».
B 3TO caMoe 8peMH Ha rpaHH uax OoJl bWH pa38epHy1111cb 80eHHh1e np11roT0811eH11jl, np11HH8Wl1e oco6blH pa3Max 8eCHOH 1 763 r., H no C80HM MaCWTa6aM
8bl we.uw11e ,llaJl eKO 3a paMKH o6emaH HOH 4apTOpbICKHM 80eHHOH noMOlllH . 06

T.

25.

4 Co11oebee
C. 98- 1 80.

C . M . Co'IHHeHHSI. M . , 1 994. K11. X I I I

J.1CTopHsi PoccHH c ,1pceHei1wHx epcMeH.

Co'IHHCHHSI E KaTepHHbl II I non pen. A. H . nb1mrna. Cn6„ 1 907. T. 1 2 . 4 . 1 1. n HC h M a HM ne
paTpHUbl EK aTepH H bl li K rpa<jly CTaHHCJlaey AeryCTy n o HSITOBCKOMY 1 762- 1 763 IT c . 545-565 .
TKUA
6 C6. PJ.10. Cn6. 1 885, T. 46, C. 1 3 , 1 7 , 89-90, 230; Reichsarchiv Kopenhagen.
Polen, A. I I I . 43 1 762- 1 763 Gesandtskabsrclationer„ . N2 1 92 ; 200; 202.
. 1 43- 1 45 .
7 LUe6 aIJ bC K H H n. K . EKaTepHHa li KaK nHCaTeJlbHH ua. 3apsi. 1 869. N2 3, c
5

.•

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

60

Boris Nossov

3TOM cs11.ueTe11 bcrnyeT ceKpeTHbI H .uoKJ1a.ll B oeHHOH Ko1111ern11 o pacno11o)l(eHHH
8
no11esoH apMH H c n p1111o)l(eHHOH K HeMy o6b51CH HTeJ1bHOH 3an11cKOH OT I M apTa I
9
I 8 cpesparn1 I 763 r. 8 3an11cKe rosop1111ocb: «E)l(e1111 Hy)l(.lla 11 o6cToHTem-crna
no6y.u1111 11 HaCTynaTeJl bHYIO apMHIO H MeTb npoTHBY TIOJlbWH HJl H TipyccHH, TO
MO)l(eT K TOMY ynoTpe6HTbC51 BCe JlHBH3HH: pH)l(CKa51, peBeJ1bCKa51, C MOJ1eHCKa51,
YaCTb neTep6yprcKOH . . . ' YaCTb MOCKOBCKOH . . . ' rycapCKHe, .llO HC KHe H yyryeBCKHe
KaBa11ep11HcK11e no11KH». H apH.llY c TI011 bweH 11 Tipycc11ei1 B KaYeCTBe sepoHTHbIX
npOTHBHHKOB. npOTHB KOTOpblX n11aHHpOBaJ1HCb H acrynaTeJlbHble .ueHCTBHH, H a3bl BaJ1 HCb TaK*e Wseu11H 11 Typu11H. ,[{aH H bJe o cHJlax B bJ.lleJle HHblX .llll H ttacryna
TeJl bHbIX onepau11i1, np11se.n.eHb1 B rn61111 ue N!:! I .

Ta6nuua .N'!! 1
Cocrns 11 Y11c11eH HOCTb no11esoi1 apMHH Pocc1111
B pac npe.ue11eHHH no OCHOBHblM CTpaTerHYeCKHM Hanpas11eHHHM
(cpeBpall b 1 763 r.)
H a ri ra0-

( llpOTHB no.%-

:ICHHC

Ceeepo-3ana.nHoe

]alla'I HOC

!U lf lf

CocTao

'l HC:IO

( l tO:t K H )

flO;lKOB

I-horo

( n poTHB Typu1111)

( npoTHB W eeu1111 )

rfpyCC H H )
'l lfCJJO

mo11ei1

'lHCJJO 'l HCJJO

'l H CJJO 'lHCJJO

llOJJKOB JJIOllCH

llOJIKOB mo11ei1

llexoTHL.IC

29

54 694

18

3 3 948

41

Kaea;1ep11i1cK11e

14

1 1 1 86

3

2 397

l\capCKHC

4

4 636

2

Ka3a'l bH

10

H e ero

5 OOO

57

75 5 1 6

lj,

10ro-3ana.nHoe

„

'lHCJJO
mo11ei1

77 3 26

1 65 968

18

1 4 382

27 965

2 318

8

9 272

1 6 226

4

2 OOO

10

5 OOO

1 2 OOO

27

1 0 663 77

1 05 980

222 1 59

34,0

1 8,3

47,7

1 00,0

Yf 3 HHX c11e.n.yeT, 4TO B KaYeCTBe r11aBHoro npOTHBH HKa paccM aTpHBaJlaCb

Typu11H, Ha 6opb6y c KOTopoH BbI.Ue11H11acb no11os11Ha 11 M e s w11xcH c1111 . Onpe.ue11 11sweecH B TeYeHHe 1 763 r. c61111)1(eH11e c Opycc11ei1 HCKJ110Y11110 B03MO)l(HOCTb
HOBoro soeH HOro CTOJl KHOBeHHH c <l>p11.up11xoM II, no3TOMY CHJlbI, npe.UHaJHaYeHx

9

PfALlA. <1> . 20, O n . 1 , Ll. 242, Jl. 7- 1 2 06.
TaM )i{e. Jl .

1 3-24 06.

EieJ Y'leTa CHJI noneeoii apTHJ1J1ep1111.

15

JlaHllM HJI HUKHX H

26 flOJICBblX llOJIKOB.
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Hble K .ueiiCTBlUIM Ha 3ana.UHOM H anpaBJieHHH, MO)l<HO 6bIJIO uenH KOM HCnOJib30BaTb npoTHB Tionb WH , c ylfeTOM B03MO)l(HOCTH oKa3aHm1 eii noMOlUH co cTopoHbI
AsCTpHH, CaKCOH H H H <l>paHU HH. TipH JTOM npe.unonaranocb npHBJielfb .ll H BH3HH,
pacKsapTHposaHH bie s6nH3H poccHHCKo-noJi bCKOH rpaHHUbl (cM. rn6n . N!:! 2 ) .

Ta6JIHQa .M! 2
Pacnpe.uen e H He CHJI pyccKoii apM H H
n o .llH BH3HHM H a rpaHHuax c TioJi b WeH
* IO
B 1 763- 1 764 rr.
Ll,HBHJHH

nexoTa

KaBanepm1

B TOM 11 11cne
rycapi.1

nOJlKH

'!CJl. nOJlKH

'ICJl.

nOJlKH

KaJaKH
'ICJl.

1 -SI JimpnSIH.IlCKaSI

8

1 6752

5

5 1 26

2-SI 3CTJlSIH.IlCKaSI

5

1 0470

2

1 8 84

3-SI CMOJlCHCKaSI

6

1 2564

3

3 242

7-si CeBCKaSI

4

8376

5

57 1 0

7

70 1 0

I

1 3 58

22972

3

4074

8-si Y KpaHHCKaSI
J.-horo

23

48 1 62

22

1 3 58

nOJlKH

Bcero
'ICJl.

-

'ICJl.

2 1 878
1 2354

1 358

1 5 806
2

1 000

1 4086
70 1 0

2

1 000

7 1 1 34

Y Ka.JaHH bie .llH BH3HH no csoeii o6mdi lfHcneHHOCTH npaKTHlfeCKH noKpbrna
JIH C HJlbl, Bbl.lleJieHH ble .llJI H onepaUHH Ha 3ana.uHOM HanpaBJieHHH, " MOrJI H 6bITb
o6be.UHHeHbI B TPH rpynnHpoBKH: B TipH6anTHKe, B paiioHe C Mone HcKa " Ha YK
paHHe. 11MeHHO TaK " nocrynHna BoeHHaH KonnernH, cocpe.uoTOlfHB Ha py6e)l(e

1 762- 1 763 rr. Kopnyc B KypnH H.ll H H, K Halfany ct>espanH 1 763 r. - B CMoneHcKe,
a B Mae 1 763 r. - B paiioHe KHesa " 1IepHHrosa. TioMHMO C HJI Ha.3BaH H bIX .UHBH3HH, C03.lla HHble Kopnyca nonylfHJIH ycHJieHHe H3 COCTaBa ct>HHJIH H.llC KOH, caHKT
neTep6yprcKOH " MOCKOBCKOH .llH BH3HH, a TaK)l(e .llO HCKHX " lf)'ryeBCKHX Ka.3aKOB.
KopnycaM 6bma npH.lla Ha nonesaH H nonKOBaH apTHnnepHH, lfTO 03Halfano HX npH
se.ueHHe B non HyJO 6oesy10 roTOB HOCTb, T. K. B XVIII B. pyccKaH apM HH nony4ana
apTHnnepHIO Henocpe.ucTBeHHO nepe.u HalfaJIOM 6oeBblX .ueiicTBHH. Cocrns Kopny
cos npHse.ueH B rn6nH ue N!:! 3 .
•

lieJ y11eTa c11n noneBoA apTHnnepHH. Ta6n11ua coCTaBneHa no Be.noMOCTSIM BoeHHoA

KOJlJlCrHH 1 763-1 7664 rr„ ony6JlHKOBaHHblM B. Jle6e.neBbIM.
10
Jie6e.neB B. PyccKasi apMHSI B Ha'!anl:'. uapCTBOBaHHJI HM nepaTpHUbI EKaTep HHbI 1 1 . MaTe
p11ani.1 .IlJlJI pyccKOH BOCHHOH HCTOpHH. M„ 1 899.
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Ta6nuua .N'!! 3
Cocrns 11 c1111b1 Kopnycos pyccKoH apM 1111,
npe.rrn a 3Ha4eHHbIX .llll SI .[leHCTBl1 H npoTl1B no11 b w 11,
• 11
cpespan b - MaH 1 763 r.
Kypmm.ac KHH Kopnyc CMoneHCKHH Kopnyc YKpaH HCKHH Kopnyc
noJIKH •1eJ1.
l lCXOTa

16
9

Kal:la.lCpHS!
H i . 4.:

rycapb1

4

KaJaKH

noJIKH 4eJI.
12

2 5 1 28

3

6 2 82

649 1 4

67 1 0

12

1 0368

12

9952

27030

2

27 1 6

1 358

4074

4

2000

2000

6000

1 6234

9 1 944

2000

4 HCJIO opy.aHH

ApT11.1i1Cp11S!

4en.

noJIKH 4en.

3 3504

3 5496

402 1 4

!.-horo :

Bcero

4 11c;10 opy1rnii

4

se ero

4 H CJIO opy.UHH

110:1esaS1

„f.3

33

14

90

ll O J J K0 11 (U!

64

48

28

1 40

vilo ro

1 07

81

42

230

CT o MeweH H bie B rn611 11 uax 1 -3 pe3y11 bTaTbI pacYeToB 4 11 c11eH HOro cocrnsa
BO HCK He M oryr 6bITb a6comDTHO T04 H bI M l1 . TaK B rn611 11ue N!! 1 411c11eHHbIH
c ocraB 11011 KoB onpe.ne11eH BoeH HOH Ko1111ernei1 no WTaTaM 1 762 r., a B Ta611m.,lax
N� ::! 11 3 paCC4 11TaH Ha OCHOBe WTaTHOro COCTaBa n OJl KO B 1 763- 1 7 64 rr., KOr.[la
pycc KaSI apM11H npoxo.rurna pecpopM11posaH 11e noc11e CeM1111eTHeH BOH H bl .
3asepw 1111ac b soeH HaSI pecpopMa TOJl bKO K 1 767 r.. Kor.ua snepBbie noc11e
OKOH4aHl1SI BOH H bl 6bIJ1 o6bSIBJleH HOBbl H peKpyTCKl1H H a6op. B 1 763 - 1 764 rr. co
KpaweHHble WTaTbl BOeHHOro BpeMeH11 6 bIJ111 .[lOBe.[leH bl .[10 noJIH blX, 4TO n pOX0.[111.10 B pa3 H blX Yacrnx He O.ll H OBpeMe HHa. A :no s11eYeT 3a co6oii pacxo)f{)leH 11 e .lla H
H blX no pa3HblM Be.llO MOCTSI M . Hanp11Mep, no 06bsicH 11Te11bHOH 3an 11cKe 1 763 r. ne
xoTH blH nOJl K HaC4 11TblBaJ1 1 886 4e11 ., ( WTaTbl 1 762 r.), no Be)].OMOCTSIM 1 764 r.,
ony611 11KoBaH H bIM B. Jle6eJJ.eBbI M ,
2094 4e11 ., TO )l{e 4 11c110 n p HBOJJ.HT 11
n. <D . M aCJ10BCK11H 1 2 . 4 11 c11eHHOCTb KaBanepHHCKOro nOJIKa 6 blJia B 1 763 r. yse
-

J1 114eHa c 799 .[10 942 4e11 . B CBSl311 c 3aMeHOH JJ.pary H CKl1X noJIKOB Ha Kapa611 Hep
H ble. fycapCKHe n OJIKl1 B 1 762 r. HaC411Tbl BaJ111 1 1 59, B 1 763 r.
1 3 5 8, a K 1 767
coKpaweHbl .no I 034 4e11 . Ka3a4b11 no11 K11 B 1 763 r. npH wTaTHOH HopMe 500 YeJI .
11Me11 11 cpaKT11 YecK11e WTaTbI 4 1 9-54 1 4e11 . B np11 BeJJ.e H H bIX pacYernx 3 a ocHoBy
6pan 11Cb WTaTbl : neXOTHOro no11Ka
2094 4eJI . , KaBanep11HCKO ro
942 l.feJI
-

-

rycapcKoro

1 1

Pf ALlA.

. •

1 35 8 LfeJl . M aKCl1Ma.Jl bHO B03MO)l{HaSI OWH6Ka no nexoTe COCTaBJISI-

EieJ y4cra JI H 4 Horo coCTasa nonesoii apTHnnepHH.

12

c . 5-49.

-

-

<t>. 20. On. I, Ll. 242. n . 7- 1 2 06.; Ll. 50, 4. 5, II. 8 1 .
n. <t>. PyccKall apMHll EKaTep HHbl BenHKOH. BoeHHblH c6opHHK, 1 892, N!! 5 ,

MacnonCKHH
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63

eT 1 0 %, no KasanepttH
1 4- 1 5 % . CJieJJ.yeT TalOKe Y4HTbIBaTb B03MO)l{HblH He
KOMnJieKT 4aCTeH . 0JJ.HaKO OH He Mor 6 b1Tb 3Ha4HTeJi bHblM, nOCKOJi bKY JlJIH norpa
H H 4 H bl X JlHBH3HH H 6oeBblX Kopnycos BbIJleJIHJI HCb noJIHOCTblO yK0MnJieKT0BaH
Hb1e YaCTH, 4TO c neuttaJibHO orosapHsanocb B npH Ka3ax BoeHHOH KOJIJi erH H .
TaKHM o6pa30M , B Tpex Kopnycax, o6pa30BaHHblX JlJIH )leHCTBH H B noJibWe,
6b1J1a cocpeJJ.OT04eHa 1 /3 pyccKoH apM HH (92 Tbl C. H3 282 TblC. YeJI . ) . Optt4eM, ec
JI H Y4HTbIBaTb C HJi bl MocKOBCKOH H JlHcpJIHHJJ.CKOH JlHBH3HH, 3a C4eT KOTopblX sce
TPH Kopnyca MOrJI H 6bITb 6blCTpo ycHJieHbl , TO MO)l{HO yrnep)l(JlaTb, l.fTO BOeHHaH
noLiroTOBKa Ha rpaHttuax OoJibWH secHOH 1 763 r. 6bIJia npose)leHa c pa3MaxoM .
CJieJJ.yeT TalOKe OTMeTHTb, l.fTO B Tpex Kopnycax 6b1JI0 cocpeJJ.oTol.feHo 59 % pery
JIHpHOH KOH H H Ubl " TPH H3 l.feTb1pex noJieBblX rycapCKHX nOJIKOB (cep6C KHH, rpy3HHCKHH H MOJI)J.aBCKHH). BeHrepCKHH rycapCKHH nOJIK, BXOJJ.HBWHH B COCTaB
JlHcpJIHHJJ.CKOH JJ.HBH3HH, B Mae 1 763 r. 6b1JI BKJIIOl.feH B oTpHJl H . 11 . CanTbIKOBa H
oTnpaaJieH B JlHrny, eme 1 00 l.feJI . rycap H3 cJio6oJJ.cKoro rycapcKoro noJIKa MOC
KOBCKOH JlHBH3HH 6bIJI H npHKOMaHJJ.HpOBaHbl K CMOJieHCKOMY KOpnycy. Oo CBO
eMy COCTaBy " Boopy)l{eHHIO rycapcKHe noJIKH 6blJI H npeJJ.Ha3Hal.feHbl JlJIH 6opb6bl
c peryJIHpHOH KOHHHUeH nponrnH HKa. B COCTaB KOHHHUbl 6 bIJIO BKJIIOl.feHO TalOKe
6oJi bWHHCTBO H3 BHOBb ccpopM HposaHHblX Kapa6H HepHblX noJIKOB. TaKHM
o6pa30M, no CBOeMy COCTaBy Kopnyca OTJI Hl.fall HCb 6oJi bWeH MaHeBpeH HOCTblO H
6blJIH npeJJ.Ha3Hal.feHbl JlJIH 6oeBblX )J.eHCTBHH Ha 6oJi bWYIO rny6ttHy, TO eCTb
npaKTHl.feCKH JlJIH Hacryn aTeJibH blX onepauHH no BCeH TeppHTOpHH OOJi b W H . 06pamaeT Ha ce6H BHHMaH He " HX MOlllHOe apTHJIJiepHHCKOe aoopy)l{eHHe.
ApMHH, cocpeJJ.OTOl.feH HaH K JieTy 1 763 r. Ha rpaHH uax OoJibW H, no l.f HCJieH
HOCTH, Boopy)l{eHHIO, 6oeBOH no)J.roTOBKe H On blTY o6Jia)J.ana orpoM HblM npesoc
XOJJ.CTBOM HaLI CHJiaMH OoJibWH, KOTOpb1e cornacHo nocTaHOBJieHHIO cdiMa 1 7 1 7
r. He JJ.OJI)l{Hbl 6bIJIH npeBbIWaTb 1 8 TbIC. l.feJI ., a cpaKTHl.feCKH He JJ.OCTttranH H :nora
ypOBHH. 003TOMY BOeHHble MeponpHHTHH PoCCHH, Ol.feBHJlHO, HMeJI H JJ.pyrne UeJI H,
nOMHMO 6opb6bI c KOpOHHbl M H H JIHTOBCKHMH BOHCKaMH Pel.fH nocnOJIHTOH HJIH
)l{e o6emaH HOH noMOlll H KOHcpeJJ.epaUHH «JJ.py3eJ:i PoccHH». B Kal.fecrne cpasHeHHH
CJieJJ.yeT ynoMH HYTb, l.fTO )la)l{e JlJI H 3axBaTa BOCTOl.fHblX nOJi bCKHX 3eMeJi b, npeJJ.y
CMOTpeHHOro nJiaHOM 3. f. Y.epHbIWeBa, npeJJ.nOJiaranOCb HCnOJib30BaTb CHJibl
scero JJ.Byx JJ.HBH3HH. EJJ.Ba JI H npH nJiaHHposamrn onepauH H B OoJi bwe aoeHHoe
pyKOBOJJ.CTBo a 0eTep6ypre BHLieJio rnasHyio onacHOCTb B B03MO)l{HOM o6bHBJie
HHH TaM nocnoJI HTOro pyweHHH (onOJil.feHHH WJIHXTbl ).
TorJJ.a ocTaeTCH nptt3HaTb TOJi bKO OLI.HO, 4TO soi1cKa 6btJIH npHroTOBJieHbl Ha
cJiyl.faH soeH HOro BMewaTeJi bcrna AsCTpHH, cI>paHUHH HJIH TypUHH . .LJ:pyrnMH
CJIOBaMH, PocCHH 6bIJia roTOBa He OTCTyn HTb n epeJJ. yrp030H 60Ji bWOH BOHHbl B
Espone H3-3a OoJibWH. TaKaH pew HMOCTb H npeJJ.npH HHTbie cooTBeTCTBYIOLUHe
BOeHH ble Mepbl CBH)J.eTeJibCTBOBall H, LfTO CTaBKa B noJi bCKOH H rpe 0eTep6ypra 6bt
Jia HaMHOro BbtWe, l.feM npocToe H36paHHe HOBoro KOpOJIH HJIH )i{e ycTaHOBJieHHe
noJI HTHLteCKOH rereMOHHH «cpaM HJI HH» B Pel.fH noc noJI HTOH. .LJ:a H caMa
EKaTepHHa II snoJIH e oc03Hasana pa3HHuy Me)KJJ.Y CBOHMH HHTepecaMH H ueJIHMH
-
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4apTopbtc K11x. OnttaKo no nopbt no speMeH11 3Tl1 11 HTepecbt cosnamurn, a pacxo:>K
neH11SI M e)f{lly H 11 M l1 Tll{aTeJlbHO C KpblBaJil1Cb B Tierep6ypre.
OmToMy Bbtpa:mswasicsi B I 763 r. BHeW HjlSI Heonpenen e HHOCTb uene i1 pyc
cKoi1 no11 11T11K11 B Tionhrne
06bstcm111 a cb TpeMSI n p111rn H a M11. Bo-nepBbIX, B
0eTep6ypre OC03HaBartl1, YTO np11xon K BJ1aCTl1 B TIOJlbW e «CBOero KOpOJISI)) cymIT
Pocc1111 3HaY11Te11 b H bte no1111T11YecK11e BbifOllbI, nocT11:>Kett11e KOTOpbIX cT011110 p11c
Ka BTSlrHBaH11SI CTpaHbl B 60JibWYIO esponeHCKYIO BOHHy. H BMeCTe c TeM B
npassi m11x Kpyrax Pocc11 11 OTCYTCTBOBarto B bi pIDKeHHoe npencTasneH11e, KaKHX
H MeHHO pe3yJibTaTOB cnenosarto O:>Kl1JlaTb BCJiellCTBHe npennpHHHMaeMblX ycH
J1 11 H . Bo-BTopbtX, TaM H e 6 b1110 emrncTsa B nO.llXO.lle K nonhCKl1 M n po6neMaM, a
pa3BepHynacb 6opb6a 3a « npyccKyJO» 1111 11 «aBCTpHHCKYIO» opHeHTaUHIO BHernHeH
nom ITH KH. npoSIBHJIOCb CYpeMJleHHe B blJlBHHYTb H a nepBblH nnaH yepHOMOpCKOe
HanpasneHHe 3Kcnattc1111, 6e3yc11osHo, HMeswee .llJlSI PoccHH caMOCTOSITeJib Hoe
3HaYeHHe. VI, B-TpeTbHX, Ha 6eperax HeBbI He 3a6b1 BartH o H eo6xO.ll H MOCTH cKpbI
BaTb CBOH HCTHH H bte HaMepeHHSI KaK OT nonSIKOB, TaK H OT .llp yrnx e sponeHCKHX
CTpaH, 4T06bt paH bWe BpeMeHH He npo6y.ll HTb HX 6.ll HTeJi bHOCTH . Oo OTHOWeHHIO
)f{e K «cpaMl1J1HH» B 0eTep6ypre CJlOBOM H neJIOM nOCTOSIHHO nO.ll Y epKHBaJIH, YTO
TBepno HaMepeHbI Bbt nOJ1 H l1Tb cornacosaHttylO nporpa MMY H noMep:>KHBaTb «.llp y
Jdl PoccHH», OKaJbI Basi .lla BneHHe Ha Bapwasy H .[{peJ.lle H . 0.ll H aKo M acrnTa6b1

BOeH H blX np11roTOBJ1eHHH POCCHl1 Ha Jana.ll H blX rpaHHUaX H M nepHH, n03BOJISllOT
cnenaTb BbIBO.ll , YTO aKTHB HJau11si nonbCKOH non HTHKH EKaTep H H bI I I H Mena
ueJl bK) H3MeHl1Tb B CBOIO nOJ1 b3Y COOTHOWeHHe C HJl Me:>Klly BeJIHKHMH .lle p:>KaBaMH
B Espone.
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L'HISTOIRE DE L'EUROPE ET LES TENDANCES
HISTORIOGRAPHIQUES ACTUELLES
MARIE N YSTAZOPOULOU-PELEKIDOU
(I anina)

La question de l'identite de l'Europe, de son etendue geographique et de son
h istoire 1 a fait depui s longtemps l'objet de discussions et d'interpretations entre
h istoriens, philosophes, hommes politiques et hommes des lettres . Cependant,
malgre le tres grand nombre d'etudes particulieres concernant ou bien l'histoire de
differents pays, nations et regions de l'Europe, ou bien certaines periodes historique
de notre continent et certains aspects de la civilisation europeenne, tres rares sont
Ies ouvrages traitant l'histoire de l'Europe dans son unicite 2 , c'est-a-dire "envisagee
comme une realite h istorique indivise" 3 et non pas comme une juxtaposition
d'histoires nationales. Les grands evenements politiques de la fin du 20e siecle ont
ranime l a problematique et l'interet des historiens.
En effet, la creation de la Communaute Europeenne ( 1 95 1 ), dont la
construction, apres une premiere periode de lenteur, a pris au cours de dernieres
decennies un rythme plus accelere, a provoque des discussions serieuses sur la
notion et l'etendue de l'Europe, ainsi que sur sa place dans le monde actuel ,
maintenant qu'elle a perdu son ancienne puissance et son râle preponderant, tant
politique qu'economique, dans le nouveau systeme universel . D' autre part, la
dislocation de l' Un ion Sovietique et l a chute du Mur de Berlin ( 1 989) ont provoque
une crise dans l a conscience europeenne. La nouvelle conjoncture politique a donc
renouvele les considerations sur l ' identite de l ' Europe4 , sur l ' avenir de l ' Europe5 ,
sur son histoire et I ' histoire de ses peuples; d' ou la floraison historiographique sur
1 Sur J'evolution semantique du nom de l'Europe deja au Moyen Âge, et sur J'etendue
geographique du continent, qui presentait au cours des siecles de grandes divergences en raison des
evenements historiques, des conceptions et des aspirations politiques, voi r Marie Nystazopoulou
Pelekidou, Byzance et /'Europe ou Byzance en Europe?, „Byzantiaka'', 1 9 ( 1 999), p. 56 note 4 avec la
bibliographie.
2 Voir a ce propos J'reuvre fondamentale du militant de l 'union europeenne Denis de
Rougemont, Vingt-huit siecles d'Europe. La conscience europeenne a travers Ies textes d'Hesiode a
nos jours, Paris, 1 96 1 . Cf. aussi la consideration de Julien Benda, Esprit europeen. Conference,
Neuchâtel , 1 957: «on n'a jamais ecrit une histoire de l 'Europe».
3 /bid„
4 Voir p.ex. R. Picht, L 'identite de I ' Europe, Bruxelles, 1 997. Cf. 1.-B. Duroselle, L 'idee
europeenne dans l 'histoire, Paris, 1 965.
5 Voir p.ex. L 'Europe de demain, Edit. du Centre d'action pour la Fecteration Europeenne,
Paris, 1 985; F. Foschi, Europe, quel avenir?, Paris, 1 986.
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ce sujet, surtout en Occident, floraison gui reflete la r roblematigue des historiens,

profondement influences par le present, par I' actuali te .
Dans ce bref expose je me bornerai a presenter certaines tendances
caracteristigues de l ' historiographie de nos jours - et cela uniguement du point de
vue de leur optigue europeenne, sans entrer dans une c ritigue de fond des ouvrages
examines. Mon point de depart est l ' historiographie fran�aise actuel le, car c ' est
surtout en France gue Ies h istoriens ont manifeste un interet particulier a ce sujet.
Ainsi, je releve la parution entre autres des sept histoi res de l ' Europe7 , publiees en
France dans un interval de six ans, entre 1 990 et 1 995, c' est a dire le l endemain de
grands evenements politigues; le nombre - certainement i mpressionnant temoigne aussi de I ' interet du grand public. Parmi Ies autres et directeurs de ces
ouvrages sept etaient professeurs d ' universite et deux inspecteurs de l ' education
nationale ; i l s etainet donc par excellence ceux gui pourraient exercer une influence
directe sur Ies jeunes - eleves et etudiants - , sur Ies savants - enseign ants et
chercheurs - , ainsi gue sur le grand pub l ic, pour la formation d ' une opinion
concernant ! ' Europe, son histoire et ses peuples.
Toutefois, ces travaux, a une exception pres8 , se caracterisent plus ou moins
d occidentocentrisme, car tres sou vent ils excluent - en tout ou en partie - de
l ' histoire de l ' Europe l ' antiguite grecgue et/ou l ' Empi re byzantin, Ies Bal kans, la
Russie et Ies pays scandinaves, gui toutefoi s font partie integrante de notre
continent, ou bien i l s Ies mentionnent accidentellement9 . Les chiffres sont bien
eloguents : ainsi, par exemple, on a rel eve dans I ' reuvre de J .-B . Duroselle,
L 'Europe. Histoire de ses peuples, gue Ies I ieux mentionnes se trouvent en
·

" Voir a ce propos l ' cruvre collective sous la direction de Ch.-0. Carbonel l . De / 'Europe.
lde111i1es el lden1i1e. Memoires el Memoire, Toulouse, 1 996, avec d ' interessantes contributions.
auxquelle� doit beaucoup le presen! travai l .
' Ce sont I e s ouvrages sui vantes: J. Carpentier - Fr. Lebrun, Histoire d e / 'Europe, Paris, 1 990,
avec l a c.:ol laboration de six historiens frani;ais: J.Combes (dir.). L 'Europe de la prehistoire a nos
jaurs. ( Vers Ies E1a1s- Unis d'Europe?), Paris, 1 99 1 ; 1.-B. Durosel le, L 'Europe. Histoire de ses
prnples. Paris. 1 99 1 . avec la collaboration de Fr.Delouche el quatre conseillers specialistes; P. Bezback,
Les Europe.1· avani / Europe. De / 'empire romain a / 'Europe des Douze. Paris, 1 99 2 ; S . B erstein P. Milza. Histoire de / 'Europe, cinq volumes, Paris, 1 992- 1 995; P. Lamaison (dir.), Genealogie de
I 'Europe, Paris, 1 994, avec l a collaboration de Fr. Angiolini el autres et de P. V idai Naquet comme
conseiller historique; Fr. Delouche, Histoire de I' Europe, Paris, 1 994, avec la collaboration de dix
historiens representant la Communaute Europeenne d ' alors. Cf. Ch.-0. Carbonell , L 'Europe sans
histoire ? A propos de quelques recemes Histoire de / 'Europe, in De I ' Europe, op. cit., p . 2 5 5 sq.
x II s ' agit du l i vre de 1. Carpentier - F. Lebrun, Histoires de / 'Europe, qui, publie une annee
apres la chute du Mur de Berlin, presente un point de vue bien plus large; ii est caracteristique ce que
souligne dans sa preface Rene Remond: «pour une fois, celle histoire ne cecte point a la facil ite
habituelle de se raconter du point de vue de l a partie occidentale de l ' Europe» (ibid. p.8). Cf. aussi
plus bas, note I O.
9 Cf. p .ex. l a mention tout a fait allusive de Pierre le Grand dans S. Berstein - P. Milza,
Histoire de / 'Europe, t.III, pp. 207 et 2 5 5 .
'
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proportion 87% en Orient, 9% en Europe Orientale et 4% en Scandinavie 10 • Les
proportions et l ' approche generale des autres histoires sont plus ou moins pareil les,
tout ven ayant une certai ne fluctuation dans le temps et dans l 'espace et une
certaine differenciation quant a la thematique et a leur objectif1 I . On trouve
recemment la meme tendance dans l ' reuvre bien documentee de Marion Berengo
L 'Europe delie citta, ou toute la partie orientale et Ies pays scandinaves sont
essentiellement absents 1 2 • J' ajoute le cas du Musee de I' Europe, que I' on a en vue
de construire a Bruxelles et dont on a voulu exclure l ' antiquite et Byzance.
Pareille est egalement l ' approche de certains historiens des annes '70-'80.
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, dans la grande Histoire Generale de
I 'Europe, redigee sous la direction de Georges Li vet et Roland Mousnier, Byzance
ne figure nulle part dans Ies chapitres consacres a l ' histoire du Moyen Age u . De
meme, le grand manuel allemend Handbuch der europăischen Geschichte 14
commence vers Ies annees 400 de notre ere. excluant ainsi toute I ' antiquite de
l ' evolution historique de notre continent - c 'est l' epoque des grandes invasions des
tribus germaniques, qui ont amene en Occident la disparition de l ' Empire romain.
De meme, dans son Histoire de / 'Europe Eugen Weber, historien americain, adepte
de la Nouvelle Histoire, dont l ' reuvre a eu un grand echo en Europe, prend comme
point de depart la Renaissance 1 5 - c ' est justement l ' epoque de la decouverte de
I' Amerique. Ce choix exclut de l ' histoire europeenne toute I ' Antiquite et le Moyen
1 ° Ces donnees sont tires de l ' analyse statistique faite par Marie-Joseph Cornet, dans son
Memoire soumis en 1 993 au Centre d' Etudes Europeennes de Montpellier III: cf. Ch. -0. Carbonell ,
L 'Europe sans histoire ?, op. cit. , surtout p.256 et note I . De meme, voir e n detail Marie-Joseph
Cornet. L 'ide11tite europeenne dans l 'historiographie franr;aise contemporaine, in De / 'Europe.
op. cit. , surtout p.56, Ies donnees statistiques pour l ' Histoire de J.-B. Duroselle (2223 reterences de
! ' Europe Occidentale contre 387 de l'Europe centrale. 1 20 des B alkans et 60 de l ' Empire Ottoman J.
ainsi que pour l ' ouvrage de Carpentier, Lebrun, ou Ies proportions sont plus equilibrees (974 de
l ' Europe Occidentale, contre 3 8 1 de )'Europe Centrale, 45 des Balkans et 23 de l ' Empire ottoman).
Dans cet article, ibid. , pp.49-57, J ' auteur examine Ies composantes de l ' identite europeenne et la
problematique de l ' historiographie actuelle.
1 1 Cf. Ies remarques pertinentes de Ch.-0. Carbonell. L 'Europe sans histoire ?, in De / 'Europe.
op.cit., pp.25 5-264; Idem, L 'Europe, une histoire de ses histoires, op.cit., pp.235-254, ou l ' auteur
fait une presentation critique de ces ouvrages surtout du point de vue de leur vision paneuropeenne; i i
mentionne aussi brievement Ies courants hi storiques concernant la conscience europeenne. depuis l e
siecle des Lumieres jusqu ' a nos jours.
1 2 M. Berengo. L 'Europa delie citta. li volto delia societa urbana europea tra Medioevo ed Etil
Moderna, Torino, 1 999. ou la Grece, la Russie, la Scandinavie, le Danemark ne sont
qu' accidentellement mentionnes; je souligne J ' absence meme de Raguse (Dubrovnik), viile
importante qui du 1 4c au 1 7c siecles avait deploye une grande activite maritime et commerciale.
1 3 G. Livet - R. Mousnier (dir.), Histoire generale de I' Europe, t. I-III, Paris 1 980, voir surtout
le livre III du 1cr volume, qui couvre la penode depuis le Moyen Â ge jusqu'au 1 8" siecle.
1 4 Handbuch der europăischen Geschichte, voi. I-VII, Stuttgart, 1 968- 1 987, redige par une
pleiade de specialistes; voir voi . I, Stuttgart, 1 979, sous la direction de Th. Schieffer, surtout p. 22 sq.
I ' introduction.
1 5 E. Weber, Histoire de / 'Europe. Hommes, cultures et sociites de la Renaissance a nos jours,
New York, 1 97 1 , traci. fran�aise, voi. 1 - 1 1 . Paris, 1 986- 1 987.
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Â ge, qui ont mis Ies bases de l ' ethnogenese et de la c i v i l isation des peuples
europeens. II est caracteristique de son approche occidentocentrique que meme
pour periode consideree E.Weber se borne a la partie occidentale de l ' Europe, a l a
1
France e t a I ' Angleterre et bien moins a l ' Italie e t a I ' A l lemagne 6, sans examiner l a
situation politique et culturelle des autres pays du continent ni Ies consequences
que Ies grands courants culturels et Ies mouvements d' i dees survenus en Occi dent
ont eus sur Ies peuples de l ' Europe de l ' Est et du S ud-Est. On dirait que certains
historiens modemes, influences peut-etre par une sorte de n ationalisme l atent,
considerent que l ' histoire de I 'Europe comrnence avec l ' histoire de leur propre pays.
Cette vue historiographique retrecie dans le temps et dans I ' espace l a
conception sur I ' identite de l ' Europe . L'histoire s e divise e n unites geographiques
ou nationales, ou bien en aires de civilisation ; Ies phenomenes sociaux,
economiques et culturels perdent leur continuite et l eur reciprocite et i l s S€'
detachent de l ' heritage anterieur et des consequences posterieures, la possibilite
d ' une approche interpretative des evenements historiques plus vaste et plus juste se
reduit, de meme que la possibilite d ' estimer et d ' en visager la realite
contemporaine; car, pour reprendre la consideration de Rene Remond, «parce que
le passe pese encore sur notre present, nous ne sommes ree llement contemporains
de notre temps que si nous savons reconnaître dans Ies evenements d ' auj ourd ' hui
17
Ies effets a long terme d' une h istoire souvent tres ancienne» , cette approche a
egalement des repercussions sur l ' avenir, pui sque «en privant l e concept de
18
I' Europe de son passe, on ne tend rien de moins qu' a miner son avenir» • Au fond
cette approche fait repl ier ) ' Occident sur soi-meme, a un monologue esoterique, et
ignore, volontairement ou non, tout ce qui est en dehors de ses l imites.
Toutefois on ne doit pas attribuer cette tendance historiographique
un iquement a une eventuelle conception subjective de certains historiens
contemporains, influences peut-etre par l ' hi stoire de Ieur pays ou par l a forrnation
de la Communaute Europeenne 19 - c' est-a-dire par la structu re de cette partie de
I' Europe qui est representee sur le plan politique - , ou bien par la Guerre Froide et
le Mur de Berlin qui, ayant separe - temporairement et d ' une fai;on artificielle - Ies
pays orientaux du reste de ) ' Europe, n ' a pas cesse, malgre sa chute, de constituer
pour une certaine hi storiographie la frontiere de l ' Eu rope vers I ' Orient. Cette
16

Cf. Ch.-0. Carbonell, L 'Europe, une histoire de ses histoires, op.cit., p . 244.
Yoir 1. Carpentier
F. Lebrun, Histoire de / 'Europe, op.cit p.7, remarques de Rene
Remond. dans sa preface.
IK
D. de Rougemont, Ecrits sur / 'Europe, voi .I, Paris, 1 994, p.286.
1 9 Voir a titre d ' exemple ce que de fa�on explicite declare P.Bezback, Les Europes avant
/ 'Europe, op.cit„ p.9; «L' Europe dont cet ouvrage se propose de raconter l ' histoire est cell e des douze
pays qui entreront Ie I cr janvier 1 993 dans une phase nouvell e de leur unification, mais elle est Ioin
d ' epouser l ' ensemble du continent europeen: cette Europe ne regroupe que Ies Etats de Ia partie
occidentale qui ont un passe commun de pres de deux millenaires expliquant l ' existence de Ia
communaute economique europeenne». Conception qui ignore volontairement Ia contribution des
autres peuples de I' Europe a la fonnation de ce passe commun.
17

-
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approche «myope» 20 doit etre plutât attribuee a une consideration plus generale,
qui a meme des racines plus anciennes dont on doit chercher Ies causes dans de
vieilles perspectives, dans certaines theses, qui deja depuis le 1 8e siecle avaient
influence historiens, philosophes, h istoriens des idees et politiciens pour la
formation de leur conception sur l ' identite de l' Europe, sur la contribution ou non
de certains peuples et de certaines regions a l 'evolution historique de l ' Europe, sur
l ' europai'ci te ou non de certaines pays de notre continent 2 1 . Ainsi, ou a souvent
pose la question des l imites orientales de l ' Europe et de l ' identite europeenne ou
non de l a Russie22 • On a exclu l ' ancien heritage culturel, dont le monde europeen
est tributaire. On a meme nie l ' existence de l ' Europe a cause de la fluctuation de
ses frontieres, de la discontinuite dans le temps et de la di versite de I ' evolution
historique de chaque peuple23 . Cependant cette problematique souffre de manque
d' objectivite; car Ies doutes et Ies exclusions touchent toujours et uniquement Ies
regions orientales et j amais Ies pays aux marges de l ' Europe occidentale . Ces
questions, justifiees ou non, pourraient etre le sujet d'une discusssion scientifique,
mais e lles ne justifient en aucun cas une damnatio memoriae.
II est evident que cette approche occidentocentrique ne fut pas et n' est pas
l ' unique expression h istoriographique sur l ' identite et l ' histoire de l ' Europe. Sans
parler des etudes anterieures 24 , je me borne a citer I ' ceuvre dirigee par Ch .-0.
Carbonell , qui considere l ' hi stoire de l ' Europe comme «celle d'un etre historique,
d' une realite indivise», une histoire dont «I ' unique objet est le passe commun» et la
culture commune 25 . Les auteurs de cet ouvrage essaient d' examiner l ' evolution et
Ies phenomenes historiques a travers tout l ' espace europeen.
2

0

Pour celte expression voir Ch.-0. Carbonell , L 'Europe sans histoire ?, p.258.
Cf. I ' ceuvre de Fr. Guizot, Histoire de la civilisa1ion en Europe, Ic ed. 1 828, reed. Paris 1 985,
ou Ies pays orientaux sont absents. Meme remarque pour l ' ouvrage plus ancien de W.Robertson,
Tableau des progres de la sociere en Europe, 1 769, ed.fr. 1 845 . Meme tendance dans l ' ceuvre
classique d'Ed. Freeman, His1ory of Europe, ed. fr. Paris, 1 929.
22 Yoir p.ex. Ies deux theses tout a fait opposees a ce sujet: d' une part cel le de Gonzague de
Reynold. Fonna1io11 de I ' Europe, en 7 volumes, 1 94 1 - 1 957, qui soutient que la Russie est restee un
pays asiatique: «La Russie est I' antithese geographique de I' Europe»; et de I' autre part celle
d' Emmanuel Beri, S1ructure et destin de / 'Europe, Lausanne 1 946, sourtout pp. 2 1 -28, ou I ' auteur
souligne qu ' i l ne faut jamais oublier la grande delte de ! ' Occident envers la Russie, qui «est le fonde
du pouvoir de l ' Europe en Asie, le bouclier de l ' Europe».
23 Cf. I es considerations de R.Sedillot, Survol de l 'histoire de / 'Europe, Paris 1 967, qui
presume: «ii n ' y a jamais eu d'Europe».
24 A cote de l ' ceu vre de D. de Rougemont, deja citee, voir p.ex. Ies considerations de J. Benda,
Discours a la nation europeenne, 1 933 et de Ch. Seignobos, Essai d'une hisloire comparee des
peuples de / 'Europe. 1 938, nouv.ed. 1 947, ou l ' auteur essaie de presenter de fat;:on ad mi rable une vue
paneuropeenne. De meme, l ' Ecole des Annales, F. Braudel et ses collaborateurs cnt reagi a cette
tendance de decoupage et de discontinuite; cf.F. Braudel , L 'Europe. L 'espace, le temps, Ies hommes,
Paris. 1 987.
2 5 Ch.-0. Carbonell , D. Bilonghi, J . Limouzin, F. Rousseau, J. Schultz,
Une his1oire
europee1111e de / 'Europe, voi.I, My1hes el fondements (Des origines at?- XV" siecle), voi. l i , D 'une
renaissance a / 'auire: XV"- XX' siecles, Toulouse 1 999; voir le raisonnement dans la preface, voi .I,
pp.7-8.
21

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

70

M arie Nystazopoulou-Pelekidou

En Angleterre, malgre l ' existence d' une tendance occidentocentrique
manifeste, Norman Davies etudie dans un ouvrage volumineux l ' histoire de
26
I ' Europe depuis sa genese jusqu ' a nos jours en passant par la Grece antique,
I ' Empire romain, le Moyen Â ge, etc ., sans omettre Ies pays orientaux et la Russie.
C ' est une vue assez l arge, qui met aussi ) ' accent sur Ies influences que Ies peuples
de l ' Europe ont reeţues au cours des siecles du monde mediterraneen et asiatique,
qui ont souvent conditionne leur structure et leur evolution. De meme, dans
l ' ouvrage col lectif sous la direction de Anthony Pagden, concemant ) ' idee de
I ' Europe 27 , on trouve dans un examen diachronique la meme problematique sur
I' existence d' une identite europeenne, sur I' existence des traits distinctifs
caracteri stiques du monde europeen.
Finalement, toutes ces etudes et ces discussions, de conception souvent
opposee, ont fait approfondir la problematique sur l ' h i stoire et l ' identite de notre
continent. L' identite de l ' Europe ne peut pas etre definie par l ' exclusion de
certaines periodes et de certains pays et nations. Ses composantes ne peuvent pas
etre determinees par des facteurs geographiques ou politiques. E l le deri ve de la
synthese de differentes parties de l ' Europe, de l ' apport de tous Ies peuples dans
leur evolution hi storique, dans leur diversite; elle derive de l ' heritage culturel
commun. Cette cu lture commune, comme le soul igne D. de Rougemont, «est
beaucoup plus ancienne que toutes nos nations sans exception, etant l ' c:euvre
commune et seculaire de tous Ies Europeens reunis»28 .

21'

N. Davies, Europe: A. History, Oxford 1 966.
Thc Idea of Europe. From the A11tiquity to the European Unit}', edited by Anthony Pagden,
Thc John Hopkins Uni versity 200 1 . avec la collaboration de dix-huit specialistes provenant de di vers
pays et c.:ouvrant differentes branches de la science.
1 958, in Ecrits sur
2� D. de Rougemont. Comment definir / 'Europe, Conference. Nice
/ 'Europe, voi . I , Paris, 1 994, p. 37 1 . Cf. J. de Quissac, /demite en Europe, /demite de / 'Europe se/011
Kayserling. in De I 'Europe, op.cit„ pp. 1 5-42, ou l ' auteur analyse Ies tres originales opinions sur
l ' identite de ! ' Europe du philosophe Hermann von Kayserli ng, expri mees i n Das Spectrum Europas
( 1 928); voir la traduction fran9aise Ana/yse spectrale de I 'Europe ( 1 930), surtout p. 1 44 : «I' unite de
l ' Europe repose sur sa variete et non sur l ' uni formite „ . ; exiger d ' el le qu'elle s ' unifie comme
I ' Amerique ou la Russie c' est la meconnaître a fond du point de vue theorique et pratiquement
voulour sa ruine» et p. 1 47: «I ' identite de I' Europe est toute spiri tuelle».
27
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PARCS ETHNIQUES.
POSSIBILITE D'ENVISAGER SOUS DIVERS ASPECTS LA
TRANSFORMA TION SOCIALE ET CUL TURELLE DES
VILLAGES DANS LE SUD-EST EUROPEEN
DOBROSLA V ST. PAVLOVI C
< B elgrad)

L'evol u t i on des parcs ethniques en tant que forme part icu l iere de musees du
v i l l age en plein air, peut etre suivie depu is l 'apparition, en

1 874,

du Skansen, a

S tockh o l m . Ce musee a ciel ouvert, i l l ustrant un mode de vie, patriarcal, en

general , avec Ies branches d'activites economiques qui caracterisaient jardis le
v i l l age suedois, voire le bourg du type nordique, represente l e prototype de ce
genre d'i nstitutions, dans l esquelles l 'arc h i tectu re popu laire tradit i onnel le occupe
une p l ace preponderante. Ces insti tu ti ons engl obent egalement Ies parcs ethniques

que l 'on a commence a former, par la suite, sur Ies vastes territoires du Sud-Est

europeen. donc, c hez nous aussi ; chacun de ces parcs revet u n caractere spec ifique

et se propose pour but d'empecher la degradation des bât i ments de sty le popu laire
traditionnel et Ies objets que ceux-ci abritent, en vue de Ies conserver pour Ies
generations a ven ir. S i non, - fait bien connu - ces objets et, en particul ier, ces
bâti ments. constru its generalement avec des materiaux peu sol ides, a l 'exception de
ceux

en

pierre.

destruction,

seront

i mp i toyablement

voues

a

l'oubl i ,

voire

meme

a la

le c h angement de mode d e v i e , q u i exige d e s habitations p l u s

modernes, y etant egalement pour beaucoup.

Le but principal, poursu ivi au depart, consistait, donc, a evoquer par Ie

moyen des parcs ethniques ce qui etait Ia vie dans Ies v i l l ages, y compris Ies
differentes acti v i tes economiques de I a campagne, d'abord cel les qui etaient
executees par des individus iso les, ensuite, dans Ie cadre des cooperatives, toutes
deux differant du mode de vie de Ia societe industrial isee, formee au cours du

XIXc

siecle . Une foi s etab l i s , Ies parcs ethniques commencent, avec le temps, a s'enrichir

de contenus complementaires qui, dans Ies di verses institutions de ce genre, se
man i festent sous des formes variees qui difrerent d'un pays a I 'autre, voire d'une

region

a I 'autre, ce qui depend des conditions d'ordre geographique, arc h i tectural et

autres.
Peut-etre que c'est Ie Skansen qui est alle Ie plus l o i n dans ce sens.
Actu e l lement, c'est I e parc ethnique l e plus vi site d'Europe, demontrant d'une
maniere convaincante Ie bien-fonde de sa conception. Au Skansen, tout ce qui est
presente est integre dans Ie paysage avec beaucoup d'habi lete. Di sposes en plein
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air, Ies bâtiments et Ies differents objets de caractere folklorique auxquel s s'aj outent
di vers contenus, font que le S kansen soit actuellement a meme d'attirer pres de
deux mi llions et demi de visiteurs par an . La raison d'une affluence aussi massive
ne reside pas uniquement dans le fait que c'est la l e musee l e plus ancien et l e plus
connu parmi Ies institutions de ce genre, mais aussi dans Ies circonstances dans
lesquelle ii existe .
II nous semble qu'i l s'agit, avant tout, de la s ituation naturelle extraordinaire
du Skansen par rapport a la capitale de la Suede, ce qui est un des e lements
essentiels sur lesquels repose le tourisme d'un pays. II est situe a Stockholm meme,
tout en constituant un ensemble insulai re a part, dont la configuration du terrain,
tres variee. est dotee d'une vegetation luxuri ante. Dans une telle ambi ance, sur une
superficie de plus de 30 hectares, ce que la nature a offert et ce que l'homme a c ree
n'entravent pas l'un l'autre, mais s'impregnent et se completent a merveille. Dans le
cadre d'un tel ensemble, divers contenus permettent aux enfants et meme aux
adultes de j ouer et de se divertir, tandis que ceux qui aiment Ies betes peuvent se
delecter a contempler, dans un ensemble relativement vaste, non seulement Ies
ani maux domestiques, mais aussi ceux d'autres especes. En outre, le trajet de la
viile au S kansen procure un veritable plaisir. On peut y arriver a bord d'un petit
bateau qui part du port, situe au centre de la viile, mais ii est aussi bien possible
d'uti l i ser a cet effet toutes sortes de moyens de transport routier.
En passant en revue Ies parcs ethniques qui presentent la tradition de
l'ensemble d'un pays, dont surtout ceux de notre voisinage, on peut constater que,
dans la pl upart des cas. ils sont integres dans Ies plus grandes villes et qu'il s se
trou vent le plus sou vent dans la banl ieue de celles-ci, sur un terrain a part. Les
musees de ce genre sont censes traduire, par leur contenu, Ies traits caracteristiques
de la vie rurale des differentes regions d'un pays donne. Cependant, lorsqu'il s'agit
d'un pays de superficie importante et, du point de vue geographique, plus ou moins
varie . ii est tres difficile de choisir un terrain susceptible de satisfaire a toutes Ies
conditions requises, c'est-a-di re d'englober dans un enclos tous Ies aspects de l a vie
rurale d'autrefoi s, telle qu'elle avait ete dans chacune des regions d'un pays.
C 'est precisement ce type central de musee que presente l e Muzeul satului de
Bucarest, premiere institution qui se soit affirmee comme musee du v i llage
d'autrefois dans cette partie d'Europe, des avant la S econde guerre mondiale. Etab l i
e n 1 936, c e musee est devenu, comme o n le sait, un bien cultu rel modele q u i a
stimule, au cours de la seconde moitie du s iecle deja ecoule, la fondation et le
developpement des parces ethniques dans toute l a Roumanie, en Bulgarie, en
Hongrie et dans l'ancienne Yougoslavie. Quant au musee de Bucarest qui , au
depart, s'etendait sur 4 hectares et demi, sa superficie a augumente, depuis, de plus
de trois fois, si bien que, des 29 fermes qu'il reuni ssait au debut, ii en compte
actuel lement 70 (selon Ies donnees de 1 994 ) . Mais, a la difference du S kansen qui
constitue un site naturel i sole, le musee de Bucarest qui , au moment de sa
fondation, etait noye dans la verdure, se voit entoure, de plus en plus, de quartiers
modernes qui, etant donne l'expansion rapide de la viile, menacent de degrader, a
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tous Ies egards, cette mervei lleuse ambiance. E tabli sur un terrain autrefois
marecageux, l'ensemble du parc ethnigue s'etend dans une plaine, bien gu'il
comprenne aussi des fermes de montagne, typigues des Carpates ou d'autres
regions au sol de structure differente. Bien etendu, a premiere vue, ces facteurs,
peut-etre meme defavorables, sont compenses par des avantages incomp ·lrables,
offerts par la position du musee par rapport a la capitale, ce gui procure a celui-ci
une grande affluence de touristes et d'autres visiteurs . II est superflu de signaler le
choix des bâtiments gui y sont presentes et gui i l lustrent de maniere suggestive Ies
exemplaires remargubles de l'architecture populaire traditionnelle dont ce pays peut
s'enorguei llir a juste titre, sans compter l 'eguipement qui rehausse cette
architecture, en temoignant d'un gofit extraordinai re de ceux qui l 'avaient autrefois
coneţu et real ise.
Comme on le voit, la configuration du terrain pose certains problemes
lorsgu'il s'agit de parcs ethniques de type central dans Ies pays d'une etendue plus
ou moins vaste et d'une structure geographique variee. Par contre, pour Ies pays de
superficie peu i mportante, ce genre de probleme ne se pose pas, du fait que leur
architecture populai re et la vie domestique ne presentent pas de differences
essentielles d'une region a l'autre. Pour organiser un musee ethnique dans des pays
relativement petits, on peut plus facilement choisir le terrain approprie, tout comme
ii est plus facile d'apporter une solution a un probleme d'ordre regional . En
Belgique (Bokrij k) ou au Danemark (Frilands Museet), de meme gu'en Suisse
(Ballenberg), par exemple, Ies agglomerations existant sur le territorire d'un de ces
pays sont plus ou moins semblables, de sorte que leurs musees ethniques offrent,
en general, une image de leurs campagnes qui est celle de tous Ies villages
appartenant au territoire du pays respectif. Aussi est-ii possible d'en presenter une
image unigue englobant tous leurs aspects de quelque importance; d'ou
l'impression que la vie de jadis continue a s'y derouler en toute liberte.
II en est a peu pres de meme des musees regionaux de nos pays, y compris
ceux qui se proposent de presenter une seule branche d'activite economique ou des
produits du travail fait a la maison qui sont caracteristiques d'un territoire donne.
C'est le cas, par exemple, du musee de Goleşti, consacre tout particulierement a la
viticulture. Un exemple encore plus i l lustratif est celui de Musee de technique
populaire de S ibiu gui a fini par se transformer en une institution de proportions
imposantes, destinee a presenter la civilisation populaire traditionnelle de
Roumanie (Astra) . Des musees similaires de retrouvent un peu partout dans ce
pays. Chacun de ceux-ci est unique dans son genre, bien gu'ils soient tous centres
sur le bois en tant que materiau de construction fondamental et a la fois le plus
utilise dans la production artisanale et dans la creation artistigues; cependant, traite
de differentes manieres, grave ou sculpte, le bois n'en est pas moins employe a la
confection d'ustensiles menagers, mais aussi pour Ies besoins des differentes
branches economiques . C'est le Musee de Sirogojno, ensemble rural le plus
important de ce genre en Serbie, gui evoque le village d'autrefois avec un accent
particulier sur la maison de bois, caracteristique de la region de Zlatibor et
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i l lustrant le type dinarique de bâtiment d'habitation. Naturellement, de telles
institutions se voient etablir, par la force des choses, dans un site qui est souvent
eloigne des centres urbains, ce qui entraîne ineluctablement une diminution du
nombre de visiteurs par rapport a l'aftluence qu'enregistrent Ies musees existants
dans Ies capitales. Neanmoins, presque partout dans le monde, ce genre de musee
est plus attrayant que ceux du type c lassique.
Parmi Ies musees ethniques se rangent aussi ceux qui sont souvent fondes
avec le but de perpetuer le souvenir d'une personnal ite ne a la campagne. Dans ce
cas, le musee est organise dans la patrie d'une personnalite remarquable. La maison
natale de cel le-ci se trouve, dans la plupart des cas, au centre de l'agglomeration.
Elle est entouree de bâtiments authentiques conserves et equipes d'objets destines a
i l l u s trer aussi fide l e me n t que possible Ies circonstances sociales et autres qui
avaient influence la formation d'une personnalite donnee, dont l'apparition dans la
societe a eu des consequences i mportantes. C'est de cette maniere que l'on a
amenage en Serbie le modeste vi llage de Trsic, dans une region feconde au pied du
Tzer, ou est ne Vuk Stefanovic Karadzic, reformateur de la langue et de la
litterature serbes, alors qu'en Croatie, c'est le riche village de Kumrovec, dans la
region de Zagorje, patrie du marechal Tito, qui a ete transforme en un musee a ciel
ouvert. Le pelerinage a ces lieux est proportionnel a !'estime que l 'on a pour la
personnalite qui y est nee et a l'accessibil ite de son village natal qui n'est pas
necessairement s i tue a proximite d'une voie de communication importante.
Certaines agglomerations qui ont garde leurs caracteristiques folkloriques
sont protegees dans leur ensemble, si bien qu'el les representent par elles-memes
une sorte de parcs ethniques . La population qui continue d'y vivre s'occupe, sous
certaines conditions. de diverses branches d'acti vites economiques. La structure
fondamentale de ces agglomerations est conservee grâce aux restrictions i mposees
par la Ioi . II est interdit de degrader Ies bâtiments de ces l ieux et de Ies demol ir,
al ors que l'adaptation aux conditions de la vie modeme doit etre effectuee
conformement aux instruct ions donnees par Ies services pour Ia protection des
monuments hi storiques et des sites, en col laboration avec les organes communaux.
II faut admettre qu'un tel regime n'est pas fac ile a mettre en pratique. ll exige une
consc ience de la necessite de perpetuer la tradition et d'observer les prescriptions
de la loi . tant de la part des proprietaires ruraux que de la part des autorites, ce qui,
dans certains milieux n'est pas facile a obten ir et encore moins a en assurer une
application regu liere .
Vaiei quelques exemples caracteristiques: dans un coin montagneux
d'Albanie, on est en admi ration devant des agglomerations entieres ceintes de
fortifications et comportant des bâtiments massifs en pierre, a plusieurs etages
( Z irocastro, Berat). Les vil lages bâti s en pierre et en pise de Bo:Zenci, Zeravna et
d'autres encore, parsemes dans Ies regions val lonnees de Bulgarie, ont eu la chance
de garder leurs valeurs essentielles dans toute leur beaute, dont surtout une
ambiance d'intimite, sans parler des vieux quartiers de Plovdiv, en tant
qu'agglomeeration urbaine sans parei lle. B ien que, au fond, elles ne fassent pas
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partie du

S ud-Est europeen, i i convient de signaler certaines fermes des p l aines de

Hongrie, du fait qu'e l l e s s'inscri vent dans la tradtition de la maison pannoni enne de
styl e baroqui sant que l 'on retrouve dans Ies agglomerations du bassin danubien, un
peu au sud, dans nos regions de Voi·vodine et de S l avon ie. Tout a fait au sud, Ies

îles

grecques

contrastant

ebloui ssent

avec

! 'azur

par

de

la

la

blancheur

Mer

de

leurs

Medi terraneenne

constructions
( S antorin

outees,

et

autres

aggl omeration s ) . Qu' i l me soit permis d'englober dan s cet ensemb le de monuments
hi stori ques le Mont Athos, dans la presqu'île de Chalcidique ou Ies monasteres
orthodoxes anciens, gardant l eurs rites c u l tuels, se distinguent aussi par le mode
traditionnel de l e u r vie quotidienne qui, dans ce coin miraculeux, se perpetue
depui s le Moyen Âge , en temoignant d'une maniere particu l iere de nombreuses
caracteri stiques ethnographiques qu i , dans ce cas, n 'ont pas besoin d'etre traitees
par des methodes mu seologiques, du fait que ces valeurs subsistent, maintenues et
c u l t i vees avec devotion. Pour ce qu i est de la Turq11ie, dans la partie qu'e l l e
possede touj ours en Europe, o n ne peut trou ver un seu l ensemble susceptible d'etre
range parmi Ies parcs ethniques. Edirne, pas plus qu'Istanbu l , ne peut. sous ce
rapport, e ntrer en l i gn e de compte . Cependant, des en sembles caracteristiques du
type oriental , qui se sont con serves un peu parout dans Ies B a l kan s , representent
une consequence l ogique de l a presence des Osman l i s dans ces regions, longue de
plusieurs siec les .
Presque chacun des parcs ethniques presente un contenu romplementaire.
parfo i s tout a fait specifique . Ceux-ci accusent, avant tout, certaines particul arites
soci o-economiques, c u l ture l les et artistiques de la regi ons, qui sont manifestees
dans di vers produits a l a fois artisanau x et arti stiques, destines non seulement au
commerce, mai s comportant au ssi une dimension educationnel l e . Le touri sme et
l 'h6te l l erie j ouent un role de plus en plus i mportant dan s Ies efforts depl oyes en vue
d'attirer Ies visiteurs . On ouvre non seulement des boutiques, mai s aussi des ate l iers

ou l 'on peut assi ster, sur place, a la fabri cati on de certai n s produits, don t, en
partic u l ier, ceux de la scu l pture en bois, de la poterie, de la vannerie, de la
viticu lture. Quant aux services hâte l iers, obligatoires, ii convient de mentionner

di verses auberge s , bou l an geries et cantines ou Ies amateurs de bonne chere peuvent
gouter a des spec ialites du pay s . A S i rogoj on , certaines mai sons de bois ont ete
meme adaptees de fa;on a permettre aux touristes d'y sejourner et de connaître
ainsi, directement, l 'ambiance rurale d'autrefois et de sentier l 'ath mosphere qui,
j adis, aurait pu y regner. D'autre part, des expositions et des man ifestati ons
fol k l oriques, di vers symposiums et seminaires, des bibliotheques et des li brairies
comp letent l'image des parcs ethniques. Tout cela contribue a une mei l leure
comprehension du v i l l age dont l 'essence est, d'ores et dej a, totalement changee .
Ainsi, Ies scientifiques aussi ont-il s la possi b i l ite de mieux se rendre compte
de l a transformation soc iale et culturel l e du Sud-Est europeen . C'est ce qui nous
i mporte en ce moment, surtout du fait que l 'art de constru i re popu laire cede de plus
en plus vite sa p lace a une architecture qui, a notre avis, n'est ni originale ni
interessante . Neanmoins, ii nous faut admettre que cette pretendue architecture
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convient mieux a l'habitant actuel, bien qu'e l le soit, malheureusement, privee de sa
logique d'autrefois et de ses valeurs artistiques. Insuffisamment instruit pour etre a
meme de ne garder du passe que ce qui le merite et de ne pas adopter, parmi Ies
nouveautes, ce qui ne lui convient pas, l'habitant actuel de nos villages n'est
toujou rs pas a la hauteur des circonstances du moment. Aussi, serait-il opportun
que surtout Ies sociologues et Ies culturologues, dont Ies travaux nous sont
presentes ici et qui fi gureront dans le recue i l qui sera bientot publie, essaient de
trouver dans cette modeste contribution quelques elements qui puissent, peut-etre,
Ies engager a envi sager sous tous Ies rapports la situation sociale qui reste notre
preoccupation majeure.
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DE LA SERBIE AU ROY AUME S-C-S : 1 914-1918
STEV AN K. PAVLOWITCH
( Southampton)

II n'etait pas evident, apres l'assassinat de l'archiduc Fran�ois-Ferdinand le 28
juin 1 9 1 4, qu'une «grande guerre» allait eclater du fait qu'il y avait une population
serbe en Autriche-Hongrie aussi bien qu'en Serbie. Pourtant ii y avait des deux
cotes des personnalites i nfluentes et des parties de l'opinion qu'une obsession avec
le statut de grande puissance, avec la patrie ou la nation, poussait a envisager la
recours a la guerre. La parti de la guerre a Vienne misa sur cette solution pour
resoundre Ies problemes de la Monarchie. Quant a la Serbie, qui n'etait certes pas
preparee pour la guerre, elle etait prete a defendre son independance jusqu'a la
mort.
Le prince-heritier Alexandre venait d'assumer la regence, des elections
etaient imminentes, le president du Conseil etait en toumee electorale et le chef de
l'Etat-major general en convalescence en Autriche. L'ultimatum du 23 juillet avait
ete con�u a Vienne pour etre rejete; la reponse circonspecte de Belgrade, qui
acceptait une participation austro-hongroise a l'enquete a mener en Serbie «qui
repondrait aux principes du droit intemational et a la procedure criminel le ainsi
qu'aux bons rapports de voisinage», ne fut pas jugee acceptable. La guerre fut
declaree le 28 «La Serbie droit etre aneantie».
L'Autriche-Hongrie effectua sa mobilisation sans difficulte. La plupart des
Serbes de la Monarchie s'acquitterent de leur devoirs mi litaires pendant toute la
guerre. Ils n'en furent pas moins consideres collectivement comme etant complices
de l'ennemi - tracasses, intemes, deportes des regions frontalieres. Partout des
sentiments antiserbes furent encourages furent encourags par Ies autorites.
A l'automne, Ies droit constitutionnels furent restreints en Croatie-S lavonie.
L'autorite mil itaire fut imposee en Bosnie-Herzegovine, ou des volontaires
catholiques et musulmans furent enroles dans des unites de «defense contre le
banditisme» qui procederent a des executions et a des deportations de civils
accuses d'aider Ies rebel les serbes. Par Ies mesures repressives qu'ils prirent et par
la violence qu'ils encouragerent, Ies «faucons» de Vienne pousserent peu a peu Ies
Serbes de Bosnie dans Ies bras de la Serbie.
La Serbie etait en perii . A vec ses 4,5 mil lions d'habitants, ce petit Etat,
epuises par Ies guerres balkaniques, affrontait Ies 52 mil lions de l'empire des
Habsbourg. A part le Montenegro, ses allies etaient loin et occupes a se defendre
contre l'Allemagne. Les elections furent immediatement decommandees,
l'Assemblee nationale fut rappelee a Nis, ou Pasic a la fin de l 'annee, elargit son
-
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cabinet radical pour y faire entrer independants et progressistes. Des septembre, un
demi-mill ion d'hommes etaient sous Ies drapeaux. Par un effort desespere, la Serbie
reussit a ten i r. La bataille de Cer. en aout, fot meme la premiere victoire remportee
contre Ies Empires centraux. Belgrade fut perdue et reprise. Apres u ne autre
victoire sur la riviere Kolubara. en decembre, la Serbie put se maintenir, aidee par
l 'avance russe en Galicie et par l'approvisionnement que lui envoyait l'Entente par
la Grece et le Danube . L'avenir etait pourtant sombre, car Ies pertes elevees
( operations de guerre et typho"Jde) ne pouvaient etre comblees.
La guerre avait soudain proj ete au premier plan la question de l'unification
yougos lave. L'existence de l'Etat serbe etait en jeu. Le gouvernement Pasic comprit
tout de suite que cette guerre aboutirait a de grands changements pour le pays. S i la
Serbie etait battue, elle ri squait de devenir un protectorat de l'Autriche-Hongrie,
voire de lui etre integree. Poser la question yougoslave, c'est-a-di re la creation d'un
Etat de tous Ies Serbes, Croates et S lovenes, etait au moins une fa<ţon d'affaiblir
l'ennemi. peut-etre meme d'assurer l 'avenir.
I I y avait eu ambivalence entre une identite plus etroitement serbe, aspirant a
une plus grande Serhie (al lant de pai r avec une plus grande Grece, une plus grande
Bulgarie et une plus grande Roumanie), et une identite yougoslave plus floue, avec
le Serbie comme «Piemont» de l'unification sud-slave. A vec ses all ies dans Ies
guerres balkaniques, la Serbie avait certes montre sa valeur militaire aux depens de
l'Empire ottoman. mais ses plans quant a l 'Autriche-Hongrie n'avaient ete que
defensifs. La desintegration de cet empire dans un avenir previsible n'etait pas
serieu sement envi sagee par un gouvernement qui s'appretait a une armee dont Ies
officiers groupes autour de la pui ssante societe secretre dite de la «Main noire» ne
se preoccupaient que de la «question serbe».
En decembre. a Nis, le gouvemement fit annoncer par l'Assemb l ee nationale
que la Serbie combattait pour la l iberation et l'unification de tous Ies S erbes. La
Dec laration de Nis rempla<ţa la notion d'un Etat-nation serbe par la conception
nouvelle. mais moins preci se, d'un Etat pour la «nation yougoslave» des trois
ethni�s serbe. croate et slovenes. Le gouvemement serbe indiquait aussi par l a son
intention de tenir le râle principal, procedant sui vant le mode qui lui etait famil ier:
la liberation des populations apparentees.
Loin d'etre un projet precis, la declaration avait pour premiers buts d'attier le
soutien des Slaves meridionaux d'Autriche-Hongrie et d'eveil l er l'interet des allies
de l'Entente. Ces demiers, qui decideraient de tout en fin de compte dans Ies traites
de paix. ne se souciaient guere de la «question yougoslave». Dans le but de
l'international iser, le gouvemement serbe fit appel aux mei lleurs specialistes, pour
etabl ir le bien-fonde de l'unite geographique, geologique, ethnographique,
li nguistique et litteraire de la region. Cela fut fait des le mois d'aout, en pensant que
la guerre serait courte et que Ies revendications devaient etre formul ees rapidement.
Le gouvemement fut aussi seconde dans cette tâche par un certain nombre de
personnal ites sud-slaves d'Autriche-Hongrie, appartenant pour la plupart a l a
coalition croato-serbe majoritaire a la diete, o u sabor, d e Croatie-Sl avonie e t qui
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s'etaient redues en Serbie ou en !talie lorsque la guerre avait eclate, pour proner
l'union des Yougoslaves de la Double Monarchie avec la Serbie et le Montenegro.
De Nis, en octobre, le gouvernement leur avait suggere de former un comite
yougoslave pour preconiser la formation d'un Etat yougoslave .
Le cabi net Pasic craignait alors surtout que l'Entente flit plus interessee, a
court terme, a s'attirer l'Italie et la Bulgarie par des promesses territoriales, ou bien,
a long terme, a parvenir a une reorganisation federale de la Monarchie danubienne.
Les exiles yougoslaves avaient appris a Petrograd que l'on s'appreait a conclure un
traite avec l'ltalie pour satisfaire ses revendications de l'autre cote de l'Adriatique.
La Serbie etait en meme temps pressee de renoncer a une partie de ses acquisitions
recentes en Macedoine en faveur de la Bulgarie.
Au debut de 1 9 1 5 on faisait la cour aux neutres de la region pour Ies inciter a
s'all ier a l'un ou a l'autre camp. Le resultat fut que l'Italie s'allia a l'Entente et que la
Bulgarie se rangea du cote des Puissances centrales. En echange d'une entree en
guerre i mmediate, l'Italie obtint la promesse de territoires autrichiens et albanais, et
la Bulgarie, de territoires serbes et grecs. En octobre, la Serbie fut terrassee par une
offensive combinee germano-austro-bulgare. Des troupes franc;aises et britanniques
venaient de debarquer a Salonique, sur le territoire de la Grece neutre. invitees par
le president du Conseil , Venizelos. Le schisme avec le roi Constantin etait ainsi
declenche. mais ii etait trop tard pour empecher l'etouffement de la Serbie.
Les dirigeants serbes choisirent la retraite en hiver a travers l'Albanie, vers la
cote et Ies navires all ies, plutot que la capitulation . L'Albanie etait en plein chaos.
Etablie comme principaute independante en 1 9 1 2, avec un prince allemand, ses
frontieres, bien deja contestees, n'etaient pas encore tracees. Arri ve en mars 1 9 1 4.
le prince en etait reparti en septembre. Un des concurrents a sa succession etait le
president autoproclame Esat pacha Toptani , que soutenaient ltaliens et Serbes . En
juin 1 9 1 5 des troupes serbes et montenegrines, intervenant pour contracarrer Ies
projets de l'Italie, avaient reussi leur quatrieme tentative depuis 1 9 1 2 d'a.tteindre la
mer a travers le nord de l'Albanie.
La retraite d'Albanie, en decembre 1 9 1 5 , a trouve sa place aussi bien dans Ia
memoire populaire serbe que dans la representation de la Premiere Guerre
mondiale. Le vieux roi souffrant, Ies fonctionnaires, Ies parlementaires, Ies
diplomates, Ies mi litaires et d'innombrales refugies traverserent peniblement Ies
hauteurs jusqu'a la mer, Iaissant sur le bord de la route Ies morts de faim, de froid et
de maladie, poursuivis par Ies Austro-Hongrois, alors que Ies Albanais
assouvissaient leur soif de vengeance sur Ies Serbes abattus. L'anniversaire de la
bataille de Kosovo de 1 389 venait d'etre adopte en Serbie comme fete officielle. La
retraite donna une nouvelle intensite a la legende, !'accent etant mis encore une fois
sur le sacrifice au combat: «Mieux vaut mourir l ibres que vivre esclaves». Plus de
240.000 perirent ou furent captures en route.
Lorsque Ies Serbes decimes arriverent aux ports de Scutari (Shkoder) et de
Durazzo (Durres), la marine franc;aise fut envoyee a leur secours. A la fin de fevrier
1 9 1 6, 1 35 .OOO soldats avaient ete transportes a Corfou et 50 a 60.000 ci vils avaient
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ete evacues. La Serbie n'etait plus. Les restes exiles de l'Etat maintinrent une
continuite symbolique a Corfou. Ils etaient sur territoire grec, occupe par des
troupes de I'Entente pour servi r de refuge aux Serbes.
Le Montenegro se trouvait dans une situations encore pire. Les pourparlers
pour une union avec Ia Serbie avarn;aient sur la voie d'un arrangement de type
allemand, ou le royaume aurait conserve son identie dans l'union, lorsque
l'Autriche-Hongrie declara la guerre a la Serbie. Le roi Nicolas declara sa solidarite
dans la defense de «natre nation serbe», un general serbe fut nomme c hef de l'etat
major general montenegrin et des officiers serbes furent detaches a d'autres postes
dans l'armee. Tout cela n'empecha pas de serieux differends lorsque le roi voulut
donner priorite a des operations pour souteni r Ies revend ications territoriales
particulieres de son royaume.
Une foi s Ie Montenegro envahi, le roi Nicolas partit pour Scutari et de la pour
I'Italie, laissant derriere lui un reste de gouvemement qui capitula. II forma alors en
France un gouvemement en exil, tenu de plus en plus a l'ecart par I'opposition qui
se developpa au sein des quelques centaines d'emigres montenegrins et par le
gouvemement serbe .
La France avait opere le sauvetage et la reani mation de l'armee serbe. Elle
avait aussi entrepris de s'occuper de l a plus grande partie des refugies civils. Le
gouvemement du roi Constantin a Athenes ne voulait toutefois pas permettre aux
troupes serbes de traverser le territoi re grec pour rejoindre le front de Macedoine.
Une fois forme le contre-gouvemement de Venizelos a S alonique avec le soutien
des Allies, 1 1 5 .000 hommes de l'armee serbe restauree, sous le commandement en
chef du prince-regent Alexandre, furent places au centre de ce dispositif. Des avant
la fin de 1 9 1 6, apes la batai lle de Kajmakcalan, ils avaient meme repris une partie
de leur pays, avec la ville de B itolj (B itola).
Le gouvernement prefera rester a Corfou plutot que s'installer en France ou
en !tal ie ou i i se serait senti davantage sous la dependance de ses hotes, c ar i i
dependait deja des prets que Ies Allies lui consentaient. II avait aussi a foire face a
d'anciens defis reapparus dans le lourd climat de l a defaite et de l'exi l . Pour justifier
la defaite, ii avait change tout le haut commandement, aigrissant ainsi Ies
militaitres. A la «Main noire» vint s'ajouter la coterie rivale, sumommee «Main
blanche», d'offi ciers groupes autour du regent. Differentes combinai sons se
formerent parmi Ies exiles dans le but de se defaire de Pasic. Lorsque l'Assemblee
nationale fut convoquee a Corfou (avec 1 08 de ses 1 1 6 deputes d'origine), l e
gouvenement dut affronter d e telles c ritiques qu'il en suspendit I e s seances apres
six semaines et pour le restant de la guerre.
Une vague de serbophi l ie traversa I'opinion publi que dans Ies pays allies et
Pasic se maintint avec le soutien de l'Entente. II demeura fidele a la l igne
poursuivie par Ies Allies, malgre Ies oscillations de leurs offres territori ales. II
continua aussi ses efforts pour leur foire comprendre la question yougosl ave. En
cela, ii etait aide par Ies exiles yougoslaves d'Autriche-Hongrie qui avaient forme
le Comite yougoslave a Rome en novembre 1 9 1 4. Ils aidaient le gouvemement
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serbe dans sa propagande yougoslave autant qu'ils etaient aides par lui
politiquement et financierement. Apres l 'entree en guerre de l'Italie, et apres qu'il
ait eu connaissance du traite secret de Londres, le comite, sous son president croate
Trumbic, prit une forme plus visible, avec le memorandum qui revendiquait pour
une future Yougoslavie des frontieres englobant une grande partie de ce qui avait
ete promis a l'ltalie.
Le Comite yougoslave n'avait pourtant ni statut official ni mandat de
representer Ies Yougoslaves d'Autriche-Hongrie, ou la coalition croato-serbe a la
diete de Zagreb continuait d'affirmer sa loyaute aux Habsbourg. Son seul soutien
venait du gouvernement serbe, qui ne le considerait que comme un auxil iaire
yougoslave aux relations publiques. Pourtant, le Comite etait loin d'etre son
instrument. II interpretait le combat mene par la Serbie comme une expression de
«l'esprit de Kosovo» et comme une inspiration pour tous Ies Slaves meridionaux
dans leur lutte pour s'unir, mai s ii etait aussi determine a proclamer le droit des
nationalites a l'autodetermination plutât qu'a la liberation . Refusant Ies contraintes
du soutien serbe et de la politique de l 'Entente, sa propagande etait dirigee contre
l'ltalie autant que contre l'Autriche-Hongrie. A vec le temps, ses differends avec le
gouvernement serbe devinrent plus seriuex .
Le gouvernement etait retenu par la contrainte des real ites internationales et
mil itaires. Pasic ne voyait absolument pas combien la future Yougoslavie serait
differente de la Serbie qu'il connaissait. II devait aussi agi r avec prudence pour
sauvegarder ce qui avait deja ete realise et pour obtenir des Allies ce qui lui
semblait realisable. C'est pour cela qu'il etait resolu de maintenir le contrâle du
processus d'unification. Les problemes avec le Comite n'etaient pas Ies seuls. Les
officiers de la «Main noire» voulaient se batte pour la restauration et
l'agrandissement de la Serbie plutât que pour l 'unification de tous Ies Serbes,
Croates et Slovenes. En meme temps Geneve etait le centre des intellectuels serbes
qui critiquaient leur gouvernement et qui trouvaient qu'une simple restauration,
petite ou grande, de la Serbie serait une retrogression.
Entre temps la Serbie etait soumise a une dure occupation ennemie. Au sud,
Ies regions autour de Nis et de S kopje se trouvaient sous domination bulgare. et
soumises a une politique de bulgarisation imrnediate par Ies eglises, Ies ecoles et la
conscription, meme dans Ies territoires qui avaient ete serbes depuis 1 878.
Traversant la zone d'occupation bulgare, Ies vallees de la Morava et du Vardar
constituaient une zone logistique allemande.
La plus grande partie de la Serbie etait sous un gouvemement militaire
austro-hongrois qui visait a neutral iser tous Ies individus soupc;onnes d'activite
poli tique. Les paysans reagirent en refusant d'utiliser la monnaie emise par
l'autorite d'occupation, et en se joignant aux groupes armes qui agissaient dans Ies
bois et Ies hauteurs. Le nombre de personnes deportees en Autriche-Hongrie
s'c'.Jeva bientât a 40.000; 1 O.OOO autres furent confinees dans des camps de
concentration en Serbie meme; i i y avait 60.000 prisonniers de guerre en Autriche
Hongrie, en Bulgarie, en Allemagne et en Turquie. La population de Belgrade, de
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90.000 en 1 9 1 4, etait reduite a 1 5 .QOO au debut de 1 9 1 6. Une epidemie de typhus
en automne 1 9 1 5, avait emporte 1 5 .000 vies; encore plus grand fut le nombre de
morts de faim, de maladie ou de mauvais traitements pendant le reste de la guerre.
En 1 9 1 7 Ies Etats-Uni s entrerent en guerre, la Russie en sortit, et Ies
nouveaux dirigeants russes, tout comme le president W i lson, parlaient
d'autodeterrnination des peuples. La mort de l'empereur Francţois-Joseph a la fin de
1 9 1 6 laissait croire qu'une reorganisation de la Monarchie etait possible ainsi
qu'une paix separee. De nombreuses mesures exceptionnelles furent revoquees,
sauf en Bosnie-Herzegovine.
Les parlementaires sud-slaves maintinrent leur fidelite dynastique, en y
aj outant toutefois des revendications. Ceux du parlement de Vienne, desonnais
unis en un groupe yougoslave, tout en declarant leur loyaute au nouvel empereur,
demanderent la reunion de toutes Ies terres de la Monarchie habitees par Ies
S lovenes, Ies Croates et Ies Serbes - sur la base du principe de nationalite et des
droits de l'Etat croate . L'Entente, dont la position etait faible, envisagea la
possibilite de detacher l'Autriche-Hongrie.
Les operations mi litaires s'etaient ralenties; le front de Macedoine etait
bloque. Totalement incertain de l'avenir, le gouvemement serbe se concentrait sur
l 'union avec le Montenegro, pour contrecarrer Ies plans austro-hongrois et italiens
pour le petit royaume. Comme Ies personnalites montenegrines en exil
abandonnaient le roi Nicolas l'une apres I'autre, un ancien president du Conseil
forma, a Pari s. le Comite rnontenegrin pour l'unification nationale avec le soutien
du gouvernement serbe .
Ne sachant pas ce qui pouvait adveni r, la direction radicale serbe en exil eut
peur de ses relations tendues avec Ies milieux militaires. Elle reussit a passer sa
crainte de la «Main noire» au prince Alexandre. portant ainsi a la traducti on en
conseil de guerre serbe, a Salonique, d ' un certain nombre d' officiers accuses
d attentat contre le regent et de conspiration pour renverser le gouvernement et la
dynastie. L' execution a Salonique, en juin 1 9 1 7, du colonel Dimitrijevic («Apis»)
et de deux associes elimina ce qu ' i l pouvait y avoir de menace potentielle venant
de la «Main noire», mais l ' inculpation mal prouvee et Ies executions en terre
etrangere laisserent une penible impression. Les ministres i ndependants et
progressi stes demissionnerent, la coalition de guerre fut fracturee et J ' image de
marque du gouvernement serbe en souffrit.
L' armee serbe en Macedoine, ayant atteint 1 50.000 hommes, reorgani see et
equipee par la France, demeurait son principal atout. En depit de la «Crise de
Salonique», Ies troupes s ' acquitterent de leur devoir avec loyaute et discipline.
Impatients de se battre pour l a liberation de leur patrie, Ies soldats serbes furent
uti l ises a plein par I ' Annee d ' Orient, dont Ies effectifs francţai s , desormais tres
reduits, avaient atteint la limi te de lcurs moyens. L' aide francţaise etait administree
avec une forte dose de paternalisme et Ies rapports n ' etaient pas toujours des
mei l leurs .
·
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Neanmoins, Ies combattants serbes consideraient la France comme leur
sauveur et leurs camarades d' armes frarn;ais comme des amis. II faut aj outer a cela
le tres grand nombre de refugies civils en France, notamment Ies enfants et Ies
etudiants admis dans Ies ecoles et Ies uni versites. II y en avait quelque 3 . 300 au
debut de 1 9 1 8, et leur nombre augmenta au fii de cette derniere annee de guerre.
ces jeunes, re�us et eduques en France, allaient par la suite exercer une influence
decisive sur l' enseignement, la culture, )' economie et la vie politique de leur pays.
Les hommes politiques franr;ais en etaient conscients : soldats et etudiants figuraient
dans Ies differents plans elabores pour etendre le credit de la France dans la region.
Ils foumiront la base aussi bien de la realite que du mythe de l ' influence de la
France et des sentiments envers la France dans toutes Ies couches de la societe
serbe apres la Premiere Guerre mondiale.
Le gouvernement serbe et Ies dirigeants sud-slaves d' Autriche-Hongrie ne
savaient pas quel serait l ' aboutissement de la guerre et ce qui adviendrait de
l ' empire des Habsbourg. Dans cet etat de choses, ii etait plus difficile que jamais de
distinguer nettement entre une plus grande Croatie ou une plus grande Serbie,
d' une part, et une veritable Yougoslavie, de l ' autre. Des deux câtes, on cherchait a
assurer ce qui pouvait etre obtenu, tout en gardant contact avec le Comite
yougoslave .
Le gouvernement serbe et le Comite yougoslave apprehendaient Ies nouvelles
possibilites apparues dans la Double Monarchie. Ils n' avaient pas encore pu
«placer» le projet yougoslave aupres des Al lies et Ies frictions entre Ies deux
contribuaient a l ' impression qu' i l s ' agissait d ' un projet pour le moins di scutable.
Secoues par Ies recents evenements, gouvernement et Comite vou laient exploiter la
desaffection qui commen�ait a se faire sentir parmi Ies S l aves meridionaux
d' Autriche-Hongrie qui representaient 1 7 pour cent des forces armees.
Les desertions augmentaient desormais, surtout parmi Ies Serbes et sur le
front de I ' Est. II y avait deja des immigrants serbes venus d' Amerique et des
transfuges d' Autriche-Hongrie qui s' etaient portes volontaires dans I' armee serbe.
Le Comite yougoslave tenait a en former une «legion yougoslave », afin de montrer
la realite de l ' idee yougoslave et d' augmenter son propre prestige. Le statut de ces
combattants fut le sujet de pourparlers tendus entre le gouvemement et le Cernite.
En 1 9 1 6, fort de I' appui des autorites russes, le gouvemement avait entrepris
d' organiser deux divisions de volontaires a Odessa. Toutefois Ies non-serbes parmi
Ies prisonniers de guerre sud-sal ves de I ' armee austro-hongroise ne tenaient
generalement pas a retourner au front. Des officiers de l ' armee serbe, envoyes de
Corfou, imposerent une discipline draconienne pour eliminer Ies elemt nts
revolutionnaires. L'utilisation de ces divisions par Ies Russes en Dobroudja ne fut
pas une reussite. Les effets de la revolution de fevrier firent craquer la tension.
Fortes d'un total de 30.000 hommes a ! ' origine, elle n ' en comptaient plus que
20.000 en mai 1 9 1 7 qui furent transferes a Salonique et rattaches a I ' Armee
d' Orient sous le nom de Division yougoslave.
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II etait essentiel de reparer Ies l iens entre le gouvememet serbe et le Comite
yougoslave. Les deux savaient que presenter un programme unifie et concret etait
la mei l leure facron d ' i ntemationali ser la question yougoslave au moment ou Ies
All ies examinaient serieusement la possibilite d' une paix separee.
Une delegation du Comite yougoslave, representant ses di verses tendances,
vint a Corfou en juin pour rencontrer une delegation du gouvemement serbe qui
comprenait Ies partis d' opposition et di scuter du futur Etat serbo-croato-slovene.
La Decl aration de Corfou, signee conjointement en juill et, etait un compromis : elle
ne fai sait que poser Ies principes sur lequels l ' Etat reposerait.
Un seul Etat independant serait etabli sur toute l ' etendue des terres ou vivait,
en masse compacte et continue, la nation yougoslave repondant aux trois noms de
Serbes, Croates et S lovenes. Cet Etat s' appel lerait le Royaume des S erbes, Croates
et S lovenes. avec un seul territoire, une seule c itoyennete, une seule couronne une monarchie constitutionnelle. democratique et parlementaire sous la maison des
Karageorge vitch. L' egalite des trois noms ( serbes. croate et s lovene), des trois
principales confessions (orthodoxe. catholique et musu lmane) et des deux
alphabets (cyri l l ique et latin) serait garantie. La constitution serait elaboree par une
assemblee constituante, elue au suffrage universel, direct et secret, apres que la
paix ait ete restauree. Elle serait adoptee par une majorite «numeriquement
qual ifiee» ( sans preci sion).
II ne faudrait pas exagerer l ' importance a l ong terme attribuee au moment
meme par Ies signatai res de cette declaration. Le Comite savait bien que
l ' unification dependai t plus que jamais du succes de l a Serbie. La seule solution de
rechange aurait ete d ' accepter Ies pretentions de l ' ltalie incorporees au traite de
Londres . Le Comite pouvait ne pas avoir d' autres buts immediats que d ' affirmer
une fois de plus la question yougoslave, quelque peu negligee depu is la Declaration
de N i s . et d ' engager encore une foi s le gouvemement serbe.
La Serbie ne representait qu' une tres petite partie de l ' effort de guerre de
I ' Entente . Les Al i ies etaient prets a se servir de tranches de territoire sud-s l ave,
austro-hongrois ou serbe. comme e lements de marchandage. Pasic a court terme ne
pensait peut-etre qu ' a ame l iorer la position de son gouvemement, a contrecarrer la
possibil ite d' une Yougoslavie sous la couronne des Habsbourg, a obtenir une plus
grande force all iee en Macedoi ne pour y percer le front et passer a la l iberation de
la Serbie.
La Dec laration de Corfou eut des effets immediats. Elle fut publiee par des
journaux a Zagreb et a Sarajevo. Les pourparlers entre le gouvernement serbe et l e
Comite yougoslave continuerent; des contacts eurent lieu e n S uisse avec Ies
hommes politiques sud-slaves d' Autriche-Hongrie ; on parait aux aspirations
ital iennes et aux regimes d ' occupation. L' occupation bulgare de l a Serbie
meridionale et de la Macedoine serbe avait fait plus de mal aux sentiments
bulgarophi Ies de ces terres que tous le efforts maladroits de Ia Serbie depuis I 9 I 2 .
U n soulevement e n fevrier 1 9 1 7 avait ete brutalement reprime. De plus en p l u s de
jeunes rejoignaient Ies bandes armees dans Ies hauterurs pour eviter la conscription
bulgare qui Ies aurait envoyes se battre contre leurs aînes dans l ' armee serbe.
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Au debut de 1 9 1 8 l ' atttitude des Allies envers l ' Autriche-Hongrie etait
encore incertaine et incoherente. Les Quatorze Points de Wilson ne proposaient que
de restaurer la Serbie avec un acces a la mer et de donner aux peuples de la Double
Monarchie «la plus grande latitude de developpement autonome». Le refus de
I ' Autriche-Hongrie de faire des concessions precipita Ies evenements. La mutinerie
navale a la base de Kotor (Cattaro) montrait un tres net changement d' attitude de la
part du personnel mi litaire sud-slave . Les prisonniers de guerre revenant de Russie
ne voulaient plus se battre.
Plutât que de retoumer meme sur le front italien, ils se regroupaient en
bandes que l ' on appelait le «cadre vert» en Croatie. En Bosnie ils augmentaient Ies
effectifs des maquis serbes. Au cours de l ' ete Ies multineries et Ies manifestati ons
antidynastiques s' etendirent. Les autorites militaires estimairent des lors que toute
la Dalmatie. Ies soixante pour cent de la population de Croatie-S lavon ie et la moitie
de la Bosnie-Herzegovine etaient «COntamines par I' idee yougoslave».
L' effondrement des Empires centraux commenc;a cet ete sur Ies fronts de
France et d' Italie. En septembre une offensive al liee, avec la partic ipation de
l' armee serbe, perc;a le front de Macedoine. mit la Bulgarie hors de combat et
entreprit la liberation de la Serbie: l ' autorite de Vienne et de Budapest s' effrita
rapidement .
Pas plus que ses grands all ies, l e gouvernement serbe n'avait prevu une
dislocation totale et immediate de la monarchie des Habsbourg. L' apparition de
forces autonomi stes locales vint compromettre le râle liberateur et unificateur de la
Serbie. Alors que ses troupes se hâtaient vers Belgrade, Ies Yougoslaves
d' Autriche-Hongrie se l iberaient «par defaut» et presentaient des interlocuteurs
i mprevus au gouvemement serbe. Des conseils regionaux ou «nationaux»
apparaissaient un peu partout . L'initiative de creer un tel conseil pour Ies S laves
meridionaux avait ete prise des le mois de mars par Ies partis d' opposition des
diverses dietes provinc iales. Des differends, sur l ' etendue et le degre d' unification,
s ' ajouterent a l ' hesitation de la coalition majoritaire au Sabor de Zagreb de rompre
avec la continuite des institutions historiques. Efin. Ies pressions venant de
Slovevie et de Dalmatie, regions plus vulnerables aux vi sees ital iennes, en
accelererent la formation.
Le 8 octobre, Ies representants des differents partis sud-slaves de Croatie
Slavonie, de Bosnie-Herzegovine, de Dalmatie et d' autres provinces d' Autriche et
de Hongrie constituerent le Conseil national des Slovenes, Croates et Serbes. A
partir de ce moment, l ' unification se produisit sans plan et sans liberation par qui
que ce soit. Le manifeste du 1 6 octobre de l ' empereur Charles a ses «fideles
peuples d' Autriche», annonc;ant une reorganisation federale de l ' empire, vint trop
tard. Une unification des terres yougoslaves de la Monarchie etait .de toute fac;on
rendue i mpossible par le refus de la Hongrie d' envisager la moindre entorse a
I ' integrite de son territoire.
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Les pressions venant d' en-bas et de la peripherie sur le Sabor de Zagreb pour
qu' i i rompît avec la couronne de Hongrie s' ajouterent aux craintes des
commandants militaires d'un effondrement de l ' ordre public. Le ban de Croatie se
rendit a Vienne pour consulter l ' empereur au sujet de la possib i lite d ' une prise de
pouvoir par Ie Con se ii national . Le souverain lui ayant dit de faire ce qu' ii voulait,
le representant de la couronne convoqua le Sabor qui , dans une seance euphorique
le 29 octobre ou l 'on chanta l' hymne c roate, l ' hymne serbe et la Marsei llaise,
rompit tous Ies l iens avec I ' Autriche et la Hongrie. La diete prononc;a l ' integration
de la Dalmatie, de la Croatie et de la S lavonie dans un Etat national commun des
S l ovenes, des Croates et des Serbes sur «tout le territoi re ethnographique de l a
nati on independamment de toutes I e s frontieres». L' autori te supreme en fu t confiee
au Consei l national qui forma un gouvemement pour le nouvel Etat des S lovenes,
Croates et Serbes.
Cec «Etat SCS » n ' avait ni frontieres ni force armee. II n ' etait pas reconnu
si non d ' une fa;on detoumee par la monarchie moribonde, car lorsque le haut
commandement austro-hongrois demanda un armistice quelques jours plus tard, i i
remit l a flotte au Conseil de Zagreb. Cependant, l ' armistice une fois conclu donna
aux All ies le droit de penetrer jusqu ' a une l igne qui cod'nc idait avec ce qui avait ete
promis a l ' Italie. Comme le desordre s' etendait, Ies troupes itali ennes se mirent a
occuper ce qui etait encore territoire ennemi selon Ies termes de l a convention
d ' armistice. Le danger d ' anarchie semblait particulierement serieux en Bosnie
Herzegovine ou la revolte sociale se combinait avec le desir de vindicte pour Ies
evenements de la guerre . Les paysans serbes se vengeaient des proprietaires
musulmans et des membres des unites speciales . Pour beaucoup, l ' armee serbe
semblait la seule force capable de restaurer l ' ordre dans Ies campagnes et de faire
demi -tou r a I ' armee italienne .
Le processus d ' unification avec la Serbie et le Montenegro s' accelera. Sur
I' initiati ve des chefs de I ' opposition parlementaire serbe, qui negoc iaient avec lui
pour la formation d ' un nouveau gouvernement de coalition, Pasic lui-meme vint a
Geneve pour une rencontre avec eux, avec le Comite yougoslave et avec une
delegation du Conseil national de Zagreb. C ' est tout seul qu ' il dut fai re face aussi
bien aux hommes politiques de l ' opposition serbe qu ' aux «yougoslaves». II
renorn;a a la position adoptee jusque-la que le gouvernment de Serbie, en tant que
puissance al l iee reconnue, etait le seul a pouvoir representer tous Ies S laves du Sud
en attendant la paix . II reconnut le Conseil national a Zagreb comme etant le
gouvernement legitime des Yougoslaves des territoires de l ' ancienne Double
Monarc hie dont ii soutiendrait la cause aupres des A l l ies.
La Declarat1on de Geneve du 9 novembre s 1gnee par toutes Ies part1es, etabht
un arrangement trans1to1re selon lequel le gouvernement SCS et le gouvernement
serbe conservera1ent leur autonte sur leurs temto1res respect1 fs jusqu'ă l ' adoption
d' une constitution pour le nouvel Etat unifie, avec un ministere commun pour
s' occuper des affaires communes et preparer la constituante. Pasic etait moins
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interesse par Ies detai ls de ces arrangements que par une affirmation de l ' unite
yougoslave a presenter aux Allies. De leur cote, Ies chefs de I ' opposition
parlementaire serbe voulaient surtout forcer Pasic a ceder du terrain.
L' accord fut aussitot repudie aussi bien a Corfou qu ' a Zagreb. Le cabinet
serbe avec son president interimaire Protic, soutenu par le regent, demissionna,
consideram que l ' accord temoignait d'un manque de confiance de la part des
pol iticiens de Zagreb. Ils s' opposaient a tout dual isme, meme provisoire et de
transition, et croyaient savoir que le gouvernement a Zagreb ne representait plus Ies
forces reel les apparues dans l' Etat SCS . De son cote, le Consei l national , sous son
president par interim le Serbe Pribicevic, pretend it qu ' i l n'avait pas donne un tel
mandat a ses representants . Certains craignaient que la puissance de la Serbie
desequilibrerait Ies arrangements de transition; d' autres consideraient l ' union
immediate avec la Serbie comme une necessite vitale.
La situation changeait effecti vement au fur et a mesure du desordre qui
s' etendait, de la peur de l' anarchie et de l ' avance ital ienne . Les pressions venant de
Slovenie, de Dalmatie et de Bosnie augmentaient; Zagreb etait accuse de traîner, de
se preoccuper de la puissance de la Serbie plus que des dangers immediats.
Pribicev ic. le gouvernement serbe et Ies mil itaires plus particul ierement, profiterent
de la situation.
Pasic fut charge de former un nouveau cabinet de coal ition, ce qu ' i l fit de
Paris ou i i s' etait rendu venant de Geneve pour etre sur place au moment ou le
Consei l supreme des Allies se reunissait pour discuter de la situation dans Ies
Balkans. De retour dans une Serbie liberee mais ravagee par la guerre, le prince
Alexandre et le gouvemement voulaient arriver a un accord avec Ies elements qui
agissaient en faveur d' une unification immediate. Des delegues arrivaient a
Belgrade de divers conseils territoriaux - de Hongrie meridionale, de Bosnie
Herzegovine et de Dalmatie - pour negocier directement et reclamer l ' envoi de
troupes.
Toujours selon Ies termes des conventions d' armistice, Ies troupes serbes
avaient penetre en territoire hongrois comme Ies Ital iens l' avaient fait en territoire
autrichien. Des detachements symboliques finirent par arriver dans certaines parties
de Bosnie-Herzegovine et de Dalmatie; ils se lancerent a fond pour devancer Ies
Ital iens a Kotor et Dubrovnik. Ils y furent accueillis avec plus ou moins
d' enthousiame, par Ies habitants serbes, mais aussi par d ' autres. Des districts
procederent a des proclamations d' adjonction directe et immediate a la Serbie. La
Vod'voidine se declara ainsi sans tergiversation unie a la Serbie; 42 des 54 deputes
de Bosnie-Herzegovine firent de meme. Ayant echoue dans ses teritatives
d' organ iser une force mil itaire autonome, le Conseil national SCS avait dii faire
appel a des prisonniers de guerre serbes liberes, avant de demander l ' envoi a
Zagreb d ' un detachement de soldats serbes.
Entre-temps le Montenegro avait ete libere pC1r Ies troupes de la Division
yougoslave en cooperation avec Ies francs-tireurs locaux. La population, apres trois
ans d' occupation cruelle, etait montee contre I' Autriche-Hongrie et travaillee par
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Ies emigres de courants di vers revenus au pays, par des agents serbes et italiens.
Les autorites de Belgrade, qui ne voulaient pas que le roi Nicolas revînt de France,
cons ideraient le Comite montenegrin pour l ' unification nationale comme le
gouvernement de fait. Sur un fond de manifestations organi sees par Ies partisans de
l ' union unilaterale avec la Serbie, ce comite organisa des elections pour une
Grande Assemblee nationale chargee de decider de l ' avenir du Montenegro.
Les «blancs» etaient Ies partisans de l ' union directe, parce que leur materiei
de propagande etait imprime sur du papier blanc ; Ies opposants etaient Ies «verts»,
d ' apres la couleur de leurs tracts et de leurs affiches. Elue au scrutin public et
indirect, cette assemblee fut convoquee non pas a I ' ancienne capitale Cetinje, le
centre des parti sans du roi Nicolas, mais a Podgorica ou le climat etait a l ' union
immediate .
Le 26 novembre, I 60 des 1 68 deputes se reunirent: i l s proclamerent la
decheance de la maison des Petrovic. le rattachement immediat a la Serbie et
l' unification du Montenegro et de la Serbie a la plus grande patrie commune des
Serbes, Croates et S lovenes . La majorite «blanche», qui etait en general u rbaine,
mieux eduquee et plus jeune, comprenai t la plupart des negociants ainsi que ! ' el ite
admi nsitrati ve et mi litaire. Elle laissait Ies «verts» avec leur orgueil blesse par la
fac;on dont le role de leur pays avait ete supprime. Une revolte stimu lee, a Noel,
avec le soutien de l ' Ital ie dans la region de Cetinje, s ' effondra vite lorsque Ies
blancs se jeterent contre Ies verts.
La vei l le du vate de Podgorica, le Consei l national de Zagreb avait pris la
dec i�ion d ' unir Ies territoires yougoslaves de l ' ancienne Autriche-Hongrie avec la
Serbie et le Montenegro et d ' envoyer une delegation a Belgrade pour parvenir a un
accord sur ! ' acte d ' unification. A l ' interieur meme de la delegation ii y avait des
points de vue differents sur Ies modal ites envisagees. Pasic etant encore a
I ' etranger, ce fut le regent qui occupa la position clef dans Ies pourparlers. La
deputation SCS de Zagreb se mit en fin de compte d ' accord sur une adresse au
pri nce Alexandre l ' i nvitant a proclamer l ' union et a assumer la regence du nouvel
Etat. Cette adresse exprimait la volante inconditionnelle de s ' unir, laissant toute
decision s ur la forme de l' Etat unifie a la future assemblee constituante, et ne
faisant aucune reference a une majorite specifique.
Le I cr decembre 1 9 1 8, en presence des delegues du Conseil national et de
mi n i stres du gouvernement de Serbie, le prince Alexandre re9ut l ' adresse et
proc lama au nom du roi Pierre l ' unification de la Serbie avec Ies teritoires de l ' Etat
des Slovenes, Croates et Serbes en un nouveau Royaume des S erbes, Croates et
S lovenes. Ces semaines avaient aussi donne naissance a une grande Roumanie
unifiee, de la meme man iere, par l ' action de conseils et d' assemblees constitues
sous la pression des evenements, abouti ssant aussi le I cr decembre, avec le
rattachement de la Transylvanie.
Au debut de 1 9 1 4, l ' unification n' avait ete qu' un concept et un ideal . A Ia fin
de 1 9 1 8, elle etait devenue une priorite politique absolue. Les souffrances de la
Serbie aux mains des Empires centraux et sa contribution militaire a la cause des
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Allies. le realisme prudent des representants politiques sud-slaves a l ' interieur de la
Double Monarchie. l ' idealisme resolu de ceux qui s ' etaient rendus a l' etranger pour
promouvoir la cause de l ' union et de l ' independance - tout cela avait contribue au
resultat, mai s cet aboutissement n' aurait pas ete precipite dans Ies derniers mois de
1 9 1 8 sans l ' effondrement soudain de l' Autriche-Hongrie. La Serbie n' avair jamais
joui d'un si grand prestige au sein de la communaute intemationale; pourtant, et en
depit d ' interventions par-ci par-la, elle ne contrâla pas le processus d'unification .
L ' unification «arriva», de fac;on totalement imprevue. probablement de la
seule fac;on possible, vu le deroulement des evenements . Pour le Conseil national
de Zagreb, l' alternative etait l' union yougoslave a n ' i mporte quel prix ou le
demembrement des Slaves meridionaux de l ' ancienne Monarchie danubienne entre
l ' Ital ie, la Serbie, I' Autriche et la Hongrie, avec une Croatie residuaire rappelant
l ' Albanie.
Depu is la desi ntegration de la Yougoslavie, des voix se sont elevees en
Serbie pour soutenir, a l' encontre de tous Ies faits tels qu ' i ls nous sont connus, que
la Serbie d' alors aurait du s' agrandir plut6t que de perdre son identite dans un Etat
commun des Serbes. des Croates et des Slovenes . Pourtant, toute autre solution que
celle de l ' union yougoslave aurait laisse des Serbes hors de la Serbie si grande
qu' elle soit, et toute addition de territoire aurait amene encore plus de non-serbes.
A la veil l e de la Grande Guerre, la Serbie faisait deja face au probleme d' integrer
de nouveaux teritoires et de nouveaux citoyens dans un Etat qui n'etait plus
homogene. En s' etendant en Vod'vod ine et en Bosnie-Herzegovine elle aurait
acquis aussi des S laves musul mans. des Croates, des Magyars et des Al lemands
pour qui la Serbie aurait ete plus difficile a accepter que la Yougoslavie.
II est presque i mpossible auj ourd' hui d'evaluer le pourcentage de la
population favorable a l' idee d'unification au cours de la guerre. Soumis a diverses
contraintes. incorpores dans des armees adverses, vivant sous des regimes
d' occupation ou d' exception, tracasses, deportes ou enfermes, isoles des acteurs
politiques a I' etranger, Ies gens attendaient I' aboutissement du con fl it mondial .
A la fin de 1 9 1 8. une majori te etait probablement favorable a une unification
- sous une forme ou une autre, mais l ' idee yougoslave n'avait pas penetre en
profondeur. sauf peut-etre en Dalmatie. II n'y a pas de doute qu' une certaine
«ethnicite commune» avait fourni une base sol ide au developpement de ! ' ideologie
yougosl avisante. Les experts qui avaient etudie cette ethnicite la connaissaient et
vou laient la developper, mais nous ne savons toujours pas dans quelle mesure le
citoyen eduque moyen, a plus forte raison le paysan moyen, en etait consc ient.
Ces questions n' avaient pas ete posees, a cause de la precipitation des
evenements . Ceux qui parlaient au nom de differents groupes n' avaient pas eu le
temps de voir clairement comment l'union se realiserait. Pasic voulait certes
assurer a la Serbie le maintien de l' avantage politique de son statut, qui avait
declenche l ' unification une fois la guerre commencee, mais ii n'etait pas resolu a
obtenir coute que coute, une Yougoslavie que la Serbie dirigerai t.
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Mal heureusement, Pasic et bien d' autres en Serbie ne comprenaient pas
vraiment la difference entre Serbie et Yougoslavie. En partie sous I ' influence de
ces Yougoslaves d' Autriche-Hongrie gui , pour des raisons tactigues, avaient
"
exagere leurs souffrances et l ' interet gu ' i ls portaient a la Serbie, la classe politigue
en Serbie croyait en general gu' i l s ' agissait de populations impatientes d ' etre
del i vrees de la tyrannie des Habsbourg. Or, la Croatie-Slavoni e etait, dans une
certaine mesure, un pays autonome, sur la base de la continuite de ses «droits», lie
a la mai son de Habsbourg par la couronne de Hongrie. A i l l eurs, S erbes, Croates et
S lovenes joui ssaient de droits culturels et politigues l imites mai s reels, et certains
profitaient aussi de l ' acces a des avantages economigues. II y avait en S erbie un
mangue de comprehension pour le legal isme h istoriste gui dominait l a pensee
pol itigue en Croatie. L' insistance croate sur des droits d' ancien regime semblait
archad'que a un moment ou souverainete nationale et autodetermination etaient
acceptes comme des princ ipes universel s .
L a Serbie n ' etait pas partie e n guerre e n j u i l let 1 9 1 4 pour l iberer e t uni fier Ies
S laves meridionaux: cela ne devint un but de guerre gu 'en decembre. En juillet,
son seu l objectif etait de se defendre. Au l ieu de detruire la Serbie par une
operation mil itaire rapide, le viei l empire des Habsbourg s ' etait dislogue au terme
de quatre ans d' une guerre devenue mondiale au cours de laguelle la Serbie avait
presque ete aneantie. Elle avait perdu peut-etre un mi l l ion d ' h abitants mai s e l le
avait survecu. Elle faisait desormais partie du nouveau Royaume des Serbes.
Croates et S l ovenes. Elle n ' existait plus en tant qu' Etat. 1

1 Stevan Pavlowitch est l ' auteur de A History• of tlie Balkans 1 804-1 945 ( 1 999) dont la
traduction roumaine vient de paraître aux editions Polirom. Celte etude sur l a transition du Royaume
de Serbie au Royaume des Serbes, Croates et Slovenes rellete son essai , paru a Londres en 200 1 .
Serbia: The Histo1:\' Behind the Name.
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Trecutu l aşezări lor monahale de dincolo de Prut a fost în atenţia mai mu ltor
cercetători . Î n timpul primei ocupaţi i ruseşti a Basarabiei ( 1 8 1 2- 1 9 1 7), o serie de
cercetători român i de acolo, dar şi câţiva ruşi au menţionat în lucrările lor. şi unele
date priv itoare la viaţa monahală de dincolo de Prut (Al. Zasc iuk, Alexei Naco.
Pavel Cruşevan, Nicolae Laşcov, Arsenie Stadniţki. viitor mitropol it, preotul I. Egorov toţi cu lucrări publ icate în ruseşte. Zamfir Arbore ( 1 848- 1 93 3 ), cu masiva lui
monografie. având aproape 800 de pagini, Basarabia În secolul al XIX-iea ( Bucureşti,
1 898) şi D icţionarul geografic al Basarabiei ( Bucureşti, 1 904) şi alţi i .
L a scu11 timp după unirea Basarabiei c u Român ia, a apărut pri ma monografie
despre Mănăstirile din Basarabia (în „Rev ista Societăţii I storico-Arheologice
Bisericeşti" din Chişinău. voi . XL 1 9 1 9 şi extras. 95 p . ). întocmită de
Arhi mandritul V isarion Puiu ( l 879- 1 964 ) , vi itor episcop de Argeş, apoi de Hotin.
mitropolit al Bucovinei, mai târziu al Transni striei, condamnat la moarte de
„Tribunalul Poporu lui" din Bucureşti, „în contumac ie'', în 1 946, şi care şi-a
petrecut ulti m i i 20 de ani din v iaţă în exi l . în apusul Europe i. Î n perioada
interbelică, au mai apărut o serie de studi i consacrate unor mănăstiri basarabene, fie
în „Rev ista Soc ietăţii Istorico-Arheologice-Bi sericeşti'' sau în ,.Arh ivele
Basarabiei", ambele la Ch işinău, fie în reviste le bisericeşti ale timpului
(„Lum inătorul" şi „Misionarul" la Chişinău, ,, Î nsemnări creşti ne" la Bălţi ). Ele se
datorau mai ales cunoscuţilor istorici care au activat un timp la Chişinău: Ştefan Ciobanu,
Alexandru Boldur, Ştefan Berechet, N icolae Popovsch i, Petre Constantinescu-Iaşi.
Constantin Tomescu, Toma G. Bulat, Paul M ihai l şi alţi i . Datorită acestora, trecutul
Basarabiei româneşti a ajuns să fie cunoscut tot mai mult în rândul unor largi
categori i de cercetători şi intelectuali români 1 •
Desigur, în perioada ocupaţiei sovietice a Basarabiei, nu s-au putut continua
cercetări le privitoare la trecutul român i lor de acolo şi mai ales al Bisericii şi al
vieţii spirituale, din motive uşor de înţeles. Abia după 1 989, au început să reapară
lucrări pri vitoare Ia istoria Basarabiei - inclusiv a B iseric i i şi a mănăstirilor - fie
reed itarea lucrărilor unor istorici din perioada interbel ică (Ion N i stor, Ştefan
Ciobanu, Alexandru Boldur, Nicolae Popovsch i, Paul M ihai l . Petru Cazacu), fie
1

Amănunte asupra acestor cercetări la Mircea Păcurariu.

Bisericii şi a neamului român e s c. laşi. 1 993. p. 9-2 1 .

Basarabia. Aspecte din istoria
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lucrări noi (Nicolae C iach i r, I oan Gherman, m itropo l iţii Nestor Vornicescu şi
Anton ie Plămădeală, Boris Buzi lă, Florin Rotaru şi alţi i). Î n ce priveşte mănăstirile
notăm patru monografi i apărute recent: Mănăstiri basaraben e (sub redacţia
Antoninei Sârbu şi Victor Ladan iuc, Chiş inău, 1 995). Mănăstiri şi schituri din
Basarabia (de Luminiţa I lviţchi, Chişinău, 1 999), Biserici şi mănăstiri medievale
din Basarabia (de V lad Gh impu, Chişinău, 2000), iar în ultimul timp volumul
Locaş uri sfinte din Basarabia (Ch işinău. 200 I ), întocmită de un grup de tineri
cercetători şi publ icată sub patronaj u l m itropol itului Petru Păduraru al B asarabiei;
aduce mu lte informaţi i noi mai c u seamă cu pnv1re la s ituaţia acestor mănăstiri
după 1 944 şi până azi .
*

U ltimele trei l ucrări c itate prezintă date privitoare la aşa-numitele „biseri c i
rupestre·· d e pe m a l u l drept al N istrului, asupra cărora s-au făcut cercetări m a i ales
în u lt i m i i ani . Astfel de „aşezări monahale rupestre" au fost descoperite în mai
multe părţi ale ţări i şi li s-au consacrat o serie de stud i i . Ş iru l „bisericuţelor''
rupestre se pare că începe cu „peştera Sfântului Andrei'' d i n com una Ion Corvin,
pe malul pârâu lui Cuzgun. în sudul Dobrogei, în care, potrivit trad iţiei ar fi stat şi
Sfântul Apostol Andrei. primul propovăduitor al învăţăturii creştine printre daco-geţii
�i grec i i de la ,.Pontul Euxin".
Un complex monahal descoperit şi studiat recent, este cel de l a Dumbrăveni,
în apropierea gran iţei cu Bulgaria, datat din a doua jumătate a secolului IV, cu o
existenţă de câteva secole. Un altu l s-a descoperit în local itatea Slava Rusă ( fosta
Libi da, din timpul stăpân irii romane). din piatră şi cărăm idă, existând d i n secolele
IV-Vi l . Î n aceeaşi zonă, în apropiere de Constanţa - Tom isul de altădată - se
găsesc cunoscutele biseric uţe rupestre, şase la număr, de la Basarabi - Muifatlar.
Toate prezi ntă asemănări cu alte complexe monahale din diferite părţi ale lum i i
orientale ş i balcan ice.
Asemenea aşezări monahale rupestre se găsesc şi pe malul drept al N istrul ui,
puse recent în lumină de cercetătorii menţionaţi. Este adevărat că o datare exactă a lor
este greu de făcut, în faza actuală a cercetărilor. Î n orice caz, în mod cert ele datează
încă din primul mi leniu creştin, când astfel de aşezări rupestre erau foarte răspândite în
lumea creştină de atunci, în Egipt, în Orientul Apropiat şi în Balcani. Cele mai multe se
găsesc pe mal ul înalt şi stâncos al Nistrului, în zona Soroca - Orhei.
Consemnăm. în pri mul rând. bisericuţa din „peştera lui Bechir", lângă oraşul
Soroca. în roca de cretă a unui râuleţ care se varsă în N i stru, de m ici d i mensiuni.
Ch iar şi cercetători i ruşi din veacul al X I X-iea, precum şi Zamfi r Arbore. le
con sideră ca aparţinând primului m i len iu creştin; probabi l aici s-au refugiat
căl ugări i ortodocşi „iconoduli" d i n Constanti nopol în secolul al V III-lea, d i n cauza
persec uţi i lor provocate de împăraţi i bizantini „icon iclaşti". Este formată d intr-un
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naos şi un mic altar; prezintă asemănări cu bisericuţele rupestre de la Dumbrăveni
şi Basarabi - Murfatlar2 •
Altă bisericuţă rupestră se găseşte la Japca sau Şabca (45 km sud de Soroca),
aproape de Nistru. Este greu de stabi lit de când există; unii îi plasează începuturile
în secolul al XV-iea, deşi ar putea fi mult mai veche. În orice caz. aici, la Japca, pe
lângă bi sericuţa rupestră, s-au ridicat, de prin secolul al XVII-iea, o biserică de
lemn, iar în secolul al XIX-iea din piatră, încât viaţa monahală s-a desfăşurat aici
fără întrerupere, timp de câteva secole, ch iar în perioada sovietică·� .
La sud de această aşezare monahală rupestră se găseşte alta, la Sahama, pe
râul cu acelaşi nume, dar tot lângă Nistru (45 km de la Orhei şi 85 km de la
Chi şinău). Mănăstirea rupestră are o bisericuţă, ch ilii şi alte încăperi. Dimensiuni le
bisericuţe i, cu hramu l „Bunavestire", sunt foarte reduse: 5,3 m lungime, 4, l m
lăţime şi 2,5 m înălţime. Ca şi în cazul celorlalte bisericuţe rupestre, este greu de
precizat de când datează; recent s-a emis părerea că ar exista din secolul al XIV-lea4 .
Mănăstirea rupestră Ţipova este situată la 40 km de Orhei, pe vârfu l unei
stânci abrupte a Nistrului, la o înălţime de circa I 00 de metri faţă de nivelul apei.
Această aşezare monahală rupestră are trei niveluri, numărând două bisericuţe şi
peste 20 de încăperi (chilii) - un ite între ele prin scări şi galeri i interioare -.
construite în mai multe etape, începând cu secolele XII-XIII (după alte păreri, din
secolele XIII-XIV). Este cea mai impunătoare dintre toate aşezările monastice
rupestre de pe Nistru5 .
Menţionăm şi o aşezare rupestră mai târzie, şi anume „mănăstirea
pârcălabului Bosie", lângă Orheiul Vechi, săpată în malul stâncos al Răutu lui,
datată din an ul 1 665, după cum arată pisania6 .
La o distanţă de aproximativ 250 m de aceasta, tot pe malul Răutului, lângă
satul Butuceni (circa 1 5 km de Orhei). se găseşte un alt complex monahal .
considerat ca existând încă de la sfârşitul secolului al XIII-iea sau începutu l celui
de-al XIV - iea. Întregul complex este format dintr-o bisericuţă şi 1 1 chilii; probabil
din cauza prăbuşirii unor stânci, bisericuţa şi chiliile au fost abandonate şi în locul
lor a fost construită „mănăstirea lui Sosie". La aproximativ un km depărtare, există
un complex şi mai vechi, cu alte încăperi săptate în piatră (cea mai mare fi ind
rezervată bisericii), cunoscut sub numele de „mănăstirea Peştera"7 .
2 Vlad Ghimpu, Mănăstirea rupestră de la Peştera lui Bechir din Soroca. în rev. „Tyragetia··.
V I-V il. Chişinău. 1 998, p. 43-56; idem, Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia. Chişinău.
2000, p. 1 44- 1 62.
3 Primul care s-a ocupat de bisericile rupestre de la Japca. Saharna şi Şipova a fost I. Egorov în
„Buletinul Societăţii I storico-Arheologice-B isericeşti" din Chişinău. din 1 9 1 8 ( în ruseşte). Vezi şi
Lumin iţa l lviţchi Mănăstirile şi schiturile din Basarabia, Chişinău. 1 999. p. 37: V lad Ghimpu.
Biserici şi mănăstiri . , p. 1 66- 1 73 .
4 Vlad Ghimpu, Biserici şi mănăstiri. . p. 1 63 : a se vedea şi L. l lviţchi. op. cit., p. 40.
p. 1 74- 1 78 ; L. llviţichi. op. cit. , p. 34-36.
5 Vlad Ghi mpu, Biserici şi mănăstiri.
6 Vlad Ghimpu,
Mănăstiri rupestre din Orheiul Vechi, în „Tyragetia", V I-V II. Chişinău.
1 998, p. 35-42: Acelaşi. Biserici şi mănăstiri . . p. 1 3 3- 1 3 5 .
7 Eugen Bârzu, Reevaluări cronologice ale complexului monastic rupestru 811111ceni - Or/iei,
în rev. „Arta '9T, Chişinău. 1 997, p. 1 3 0- 1 3 9 ; Vlad Ghimpu. Biserici şi mănăstiri p 1 3 7 1 3 8 ;
L. llvitch i. op. cit., p. 38-39.
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O altă aşezare monahală rupestră exista la Molovata, tot în zon a Orhei Chişinău. pe malul stâncos şi abrupt al Nistrului, cu o bisericuţă ( naosul aproape
pătrat. 3. 70 x 3, 80 m) şi cu câteva ch i l i i . Î n sfârşit, notăm şi pe cele din nordul
Basarabie i , în apropiere de Hotin, iar altele tocmai în sud, lângă Cetatea A lbă, tot
pe malu l stâncos al Nistru l u i . 8
Toate aceste aşezări monahale rupestre constituie mărturi i istorico
arheologice indiscutabile asupra vechimii şi continuităţii credi nţei şi spiritual ităţii
ortodoxe româneşti în teritori i le dintre Prut şi N istru.
*

V iaţa monahală de dincolo de Prut a continuat, sub alte forme, în tot cursu l
evu l u i med i u . După întemeierea statu lui moldovean i ndependent, mănăstiri le şi
sc h ituri le de dincolo de Prut au fost ctitorite de unii dintre domn itori i ţării, de uni i
boieri sau ch iar de căl ugări şi cred incioşi. Vom enumera pe cele mai însemnate,
subl i n i i nd şi i mportanţa lor culturală şi spirituală, acolo unde este cazu l .
Î ntr- u n act d i n 2 5 aprilie 1 420, emis d e cancelaria lui Alexandru c e l B u n era
menţionată mănăstirea lui Var=ăr, în ţinutul Orbei, care, mai târziu, va fi cunoscută
sub numele de Vărzăreşti. 9 Puţine ştiri au rămas despre ea. Va fi cunoscut pustiirile
tătari lor. ca şi treceri le oştilor ruseşti în secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea. Î n 1 770
era refăcută de un protopop, Constantin Măcărescu, împreună cu tatăl său, preotul
Vlasi <:: căl ugărit sub numele de Varlaam; în 1 796 s-a rid icat o nouă biserică. 1 0
Intr-un alt act, tot de la A lexandru cel Bun, c u data de 1 O februarie 1 429, era
consemnată „mănăstirea de la Vâşnevăţ", în ţi nutul Lăpuşna, unde era egumen u n
Chiprian. p e care domnitoru l o dăru ia. împreună c u cinci sate, soţiei sale, Malina, şi
fi i l or lor. „ca să le fie uric cu tot ven itul ei". Presupunem că este mănăstirea
Chipriana sau Căpriana de mai târziu, în ţinutul Lăpuşna, cârmuită de ace l prim
egumen cunoscut cu numele. Ciprian . 1 1 Se pare că o biserică nouă la Căpriana a
rid icat Ştefan cel Mare. prin 1 470. Câteva decen i i mai târziu, a fost refăcută de
Petru Rareş, prin 1 54 5 ; tot el a înzestrat-o cu mai m ulte moş i i, cum va face ş i
Alexandru Lăpuşneanu . N o i biserici s e vor construi în incinta ei în secolul al XIX
iea. cum vom. re lata în paginile următoare. 1 �
" L . 1 h Î \ c h i , op. cit. , p . 4 1 .
') M i h a i Costăchescu. Documente

p.
p.

moldoveneşti înainte de Stefan cel Ma re . voi. I, l aşi, 1 93 1 .

1 36- 1 37 : Voi. Documente privind istoria României. A. Moldova, I ( 1 3 84- 1 475), Bucureşti, 1 954.
4 1 . doc. 48.
10

Arhi mandri tul V i sarion Puiu. Mănăstiri din Basarabia. Chişinău, 1 9 1 9. p. 8 1 ; Ştefan
Berechet . .\ /ânăstirile. în voi. „Basarabia"'. Ch işinău. 1 926. p . 2 1 O.
1 1 Voi. Documente p1fri11d istoria României. A. Moldova, I ( 1384-1475 ), B ucureşti. 1 954, p. 76,
doc. 8 7 .
1 8-2 1 ; Ştefan Berechet, Mănăstirea Căpriana, în „Anuarul
1 2 Vi sarion Puiu, op. cit. , p.
Comisiunii Monumentelor I storice - B asarabia" ( cităm în continuare ACMI B ), V I I , 1 928, p. 89- 1 09;
i dem. în voi. „Basarabia", 1 926, p . 2 1 1 -2 1 4; M itropolitul Nestor Vomicescu, Mănăstirea Căpriana vechi centru de spiritualitate românească în Codrii Lăpuşnei, în voi. „Studii de teologie istorică'',
Craiova, 1 998, p. 1 55- 1 66.
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Tradiţia populară atribuie lui Ştefan cel Mare şi Sfânt ctitorirea unor paracl ise
şi biseric i în cetăţile Chilia, Cetatea Albă şi Hotin; presupunem că au fost distruse,
după ce forţele otomane au ocupat aceste cetăţi, ori au fost transformate în
..
geam11 1 3 .
În secolul al XVI-iea, Petru Rareş ctitoreşte biserica de la Căpriana, cum am
relatat mai sus. Nu este exclus ca printre ctitorii acestui secol să se fi numărat şi
domn itorul Alexandru Lăpuşneanu, originar din ţinutul Lăpuşnei .
În secolul al XVII-iea, Vasile Vodă Lupu zideşte biserica cu hramul ,.Sfântul
Dumitru" din Orhei, în 1 63 9, care se va numi şi „biserica domnească'', existentă şi
azi, precum şi o biserică cu hramul „Sfântul Nicolae" în Chilia Nouă, lângă cetate,
în ani i 1 647- 1 648 1 4 •
Spre sfârşitu l secolului, Constantin Brâncoveanu a zidit o mănăstire, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului", la lsmai/, local itate aflată pe atunci în
cuprinsul Mitropol iei Proi laviei ( Brăi lei) 1 5 •
În acelaşi secol , stoln icul Mihai Hâncu, un localnic, a rid icat mănăstirea care
îi va purta numele, Hâncu, situată pe apa râu lui Cogâlnic, în ţinutul Lăpuşna. Arsă
de tătari după aproximativ un secol, ea va fi apoi reclădită după anul 1 772. Va
cunoaşte o frumoasă dezvoltare în secolul al XIX-iea şi în perioada interbel ică 1 6 •
Secolul al XVIII-iea reprezintă perioada de apogeu în istoria monah ismului
basarabean, în sensul că numărul mănăstirilor şi al sch ituri lor a sporit în mod
simţitor. Nu erau ctitori i domneşti, căci în epoca zisă „fanariotă" numărul acestora
era destul de redus, ci ctitorii ale unor boieri, negustori, răzeşi, preoţi, dar mai ales
ale unor călugări şi călugăriţe. Oricum, erau aşezări monahale mai modeste, cu
resurse materiale destul de restrânse, situate mai ales în codri i . Vom consemna doar
pe cele mai i mportante .
Mănăstirea Hârbovăţ (sau Gârbovăţ), la aproximativ 40 km de Orhei şi 50
km de Ch işinău, este ctitorită de boierul Constantin Carpuz, în jurul anului 1 730:
prin 1 762 a fost refăcută, arsă în trei rânduri de turci şi de tătari şi refăcută în 1 8 1 6
(cu hramul „Adorm irea Maicii Domnu lu i") de Ştefan Lupu din Chişinău, devenit
1 3 Voi. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare,
B ucureşti. 1 958. p. 207-208.
14 ACMI B . I , 1 924, p. 46--4 9; a se vedea şi Ştefan Berechet, Când a zidit Vasile Lupu biserica
din Orhei ?, în „Revista Arhivelor". Bucureşti. an. II. nr. 3. 1 9 26, p. 406--409 ; Gheorghe Balş.
Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile al XVII-iea şi al X l '//1-lea. Bucureşti , 1 93 3 ,
p . 1 3 1 - 1 3 3 ş i 1 5 7- 1 59.
1 5 Visarion Puiu, op. cit. , p. 24.
Boga, Acte privitoare la Mănăstirea Hâncu, în „Arhivele
16 Ibidem, p. 45 ; Leon T.
Basarabiei" (c ităm AB), anul I I . 1 9 30, nr. I , p. 92- 1 1 0 ; M itropolitul Nestor Vomicescu, Mănăstirea
Hâncu, centru de spiritualitate românească în secolele XVII-XX, în voi. „Studii de teologie istorică"'.
Craiova, 1 99 8 , p. 1 67- 1 70.
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monahu l Serapion şi soţia sa Elena, căl ugărită la sch itu l Tabăra, împreună cu un
arh imandrit Serafim 1 7 •
Mănăstirea Hârjauca (la 50 km de Orhei şi 60 km de Chişinău) este ctitorită,
după o ipoteză mai nouă, în jurul anu l u i I 740 de călugărul Teodosie-Teoctist, pe
moşia boieru lui Nicul iţă. I n iţi al s-a construit o b iserică d in lemn şi câteva chi l i i .
Urmaşii boierului N icul iţă i-au dăruit peste 2000 d e hectare d e pădure şi 26 ha de
teren arab i l . O adevărată renaştere va cunoaşte în prima j umătate a secolu lui al
X IX-lea 1 8 •
Mănăsti rea Ţigăneşti (la 3 0 km de Orhei şi 3 5 km de Ch işinău) a fost
întemeiată în 1 72 5 ; atunci s-a rid icat o biserică din lemn, prin j ertfel e materiale ale
serdaru lui Lupu Dencu, ale ginerelui său, Enache şetrarul şi ale unor răzeşti din
satele în veci nate 1 9 .
Tot în părţi le Orheiului se află mănăstirea Tabăra (25 km de Orhei ş i 3 5 km
de Chişinău). A fost ctitorită de boieru l Gheorghe Russo, pri n 1 784; după o altă
opinie ar fi ctitoria unui Darie Carp 20 . M ănăstirea Răciula (sau Reciula) - la 3 6 km
de Orhei şi 46 km de Chişinău - a fost ridicată de preoţi i Andrei şi Ioan Roşca d in
Paşcan i, cu aj utoare d in partea răzeşilor Si mion şi Constantin Statu, pri n I 798 21 •
Î n aceeaşi zonă a Orheiului, un ieromonah Ios if, ven it de la Căpriana, a
rid icat, în anul 1 783, o biserică cu hramul „Sfântu l N icolae", întemeind un schit
care s - a numit apoi Condriţa (la 25 km de Chişinău). A dobând it statutu l de
mănăst ire mult mai târziu 22 .
Î nceputurile mănăstiri i Curchi sau Curchiul sunt învăl u ite în legende, încât
cu greu se pot stab i l i numele ctitori lor şi data întemeierii. Cer. mai plauzibilă
ipoteză ni se pare aceea, potrivit căreia a fost întemeiată înainte de anu l 1 765, de
fraţii Iordache şi M ihai Curcă: ei au rid icat o biserică din lemn, cu hramul „Sfântul
Dum itru". O biserică din piatră, cu hramul „Naşterea Maici i Domnu l u i", a fost
rid icată în an ii 1 808- 1 8 1 0, de ardeleanul Teodor (Toader) Sabău, fost ofiţer în
armata rusă: este o biserică de mari d imensiuni, asemănătoare cu catedrala „Sfântul
Andrei'' din Kiev şi cu biserica mare a mănăstirii „Smolnâi" din Petersburg. Acest
nou ctitor s-a căl ugărit apoi sub numele Fi laret şi a înzestrat mănăstirea cu sute de
.
Jl
d eseatme d e pamant- · .
w

�

A ure l Sava, .Hănăstirea Hârbovăţu/, 1 730- 1 8 1 6 , în „Revista Societăţii Istorico-Arheologice
(cităm RSIAB), X X I V 1 934. p. 3 2 1 -3 60 (şi extras; voi. Mănăstiri
basarabene. C h i ş i nău. 1 995. p. 6 1 -62: L. I l vi\ch i. op. cit. , p. 5 8-6 1 .
1 � V o i . Mănăstiri basarabene, p. 1 1 6 : L. llviţchi, op. cit„ p. 62.
1 9 V i sari on Pu iu,
op. ci t p. 59-62: Ştefan Ciobanu. Mănăstirea Ţigăneşti, în ACM I B , III ,
1 93 1 . p. 3- 1 8 : L. J l viţchi . op. cit p. 66.
21 1
V. Puiu. op. cit„ p. 79-80; L. I lviţchi. op. cit„ p. 80-8 1 .
21
V . Pui u , op. cit„ p . 3- 1 8 : L . l l vi\chi. op. cit., p. 96-97.
22
V. P u i u . op. cit„ p . 29-30: voi. Mănăstiri şi biserici, p. 47-48; L. l lviţchi, op. cit. p. 9 5 .
2 ' V . Puiu,
op. cit .. p . 3 1 -3 6 ; Constantin Tomescu, Acte de la Mănăstirea Curchi, în AB,
1 9 29. n r . 3 . p. 98- 1 1 7 ; L. I lviţchi, op. cit. p. 76-79.
17
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Mănăstirea Frumoasa sau Frumuşica, la 32 km de Orhei şi 47 km de
Chişinău), datează din ani i 1 804- 1 805, când răzeşul văduv Efrem Jurc u din satul
Olişcani - devenit monahul Eftimie, împreună cu câţiva călugări, au ridicat o
bisericuţă din lemn şi câteva ch ilii 24 .
Probabil , încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea exista şi schitul
Hirova sau Ciurova ( 1 8 km de Orhei şi 36 km de Chişinău); distrus de tătari, a fost
reîacut după 1 805, cu sprij inul credincioşilor din jur2 5 .
În sfârşit, tot în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, pe la 1 770, a avut
loc o refacere a străvech i i mănăstiri de la Vărzăreşti (circa 60 km. de Ia Chişinău);
ea s-a îacut de către fostul preot Vlasie, călugărit sub numele de Varlaam şi fiul
său, protopopul Constantin Măcărescu, iar în 1 796 s-a construit o biserică nouă26 .
În apropiere de Chişinău, deci în ţinutul Lăpuşna, se găsea una din cele mai
importante aşezări monahale ale Basarabiei, mănăstirea Suruceni. In iţial era un
sch it, cu o biserică din lemn, întemeiat în 1 785, de un ieromonah Iosif, care a
devenit apoi primul egumen, cu ajutorul pitarului Casian Suruceanu 27 •
Un număr însemnat de mănăstiri se găseau în ţinutul Soroca, in iţial simple
schituri ctitorite de călugări sau de credincioşi-răzeşi din satele din împrejurimi. De
pi ldă, la Japca sau Şabca, pe malul N istru lui, la 45 km de Soroca, pe lângă biserica
rupestră pe care am consemnat-o în alt loc, ieromonahii Iezech iil, Nicod im şi
Teodosie, veniţi de la schitul Deleni, din j udeţul Botoşan i, au ridicat o biserică
nouă şi chilii, din lemn, în jurul anul ui 1 7702 8 .
Mănăstirea Dobruşa (58 km de Orhei şi 1 00 km de Chişinău), lângă
localitatea Şoldăneşti, mai târziu una din cele mai însemnate mănăstiri ale
Basarabiei, a fost întemeiată de călugărul Ioasaf, venit din mănăstirea Probata, prin
1 772. Lucrări le de construcţie a bisericuţei din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae" şi
a chiliilor au fost terminate câţiva ani mai târziu, de un ii călugări veniţi de la
Curchi; iniţial a fost „închinată" mănăstirii Probata. După ce aceasta a fost
închinată Sfântului Mormânt din Ierusalim, Dobruşa a împărtăşit aceeaşi soartă29 .
O primă biserică la mănăstirea Rughi sau Rudi, tot din judeţul Soroca (50 km
de Soroca), a fost ridicată de fraţii Andronache şi Teodor Rudea ( Rudi), împreună
cu negustorul Simion Danciu din Mogh ilău, dincolo de Nistru. Şi-a întrerupt
activitatea în 1 846, ca apoi să fie redeschisă în 1 92 1 30 .
24 V isarion Puiu, op.cit„ p. 39-40; Voi. Mănăstiri basarabene, p. 1 07- 1 08 .
2 5 V isarion Puiu, op.cit„ p. 68.
2 6 Ibidem„ p. 8 1 .
27 Ibidem, p. 57.
ZR
Vezi G. Bezviconi , Mănăstirea Japca din judeţul Soroca, Bucureşti, 1 942, 280 p„ passim.
2 9 Visarion Puiu, op. cit„ p. 37-38; Glicherie Lovin, Acte de la Mănăstirea Dobruşa, în AB,
1 929, p. 90--99 şi 1 930, nr. 1, p. 1 1 1 - 1 1 7 ; L. llviţchi, op.cit. , p. 8 8 - 89.
30 Al. Protenco. Istoria schitului Rudi, în RSIAB, XVI, 1 925, pp. 3- 1 7 ; Nicolae Ţiganco,
Mănăstirea Rughi, în ACMI B , I I , 1 928, pp. 1 1 1 - 1 24; L. llviţchi, op. cit„ p. 7 3 .
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O răzeşoaică, Maria d i n Cotiujeni, călugărită sub numele de Mitrodora, a pus
bazele schitului Coşi/auca sau Cuşelăuca, tot în ţinutul Soroca, în j urul anului
1 786 3 1 • Iar biserica mănăstiri i Călărăşeuca sau Călărşauca, în nord, pe Nistru, în
faţa o �aşu l u i transnistrean Mov i l ău ( Mogh i lev), este construită de un oarecare Hagi
Marcu Don ici din Movi lău, în 1 780-1 782, pe locul unei biseri c i mai vechi, d i n
lemn . S-a zidit cu b inecuvântarea patriarhul u i Avrami e al Ierusalimului, aflat pe
atunci în Moldova. In iţial, depindea de mănăsti rea „Sfântul Sava" d i n Iaşi,
închinată Sfântului Mormânt32 •
Rezu ltă că mănăstirile şi schiturile de dincolo de Prut erau ctitorite de
domn itorii ţări i (Căpriana şi Ismai l), de boieri ( Hâncu, Hârbovăţ, Ţigăneşti,
Tabăra), de căl ugări ( Dobruşa, Sahama, Condriţa, Japca, Suruceni ), de călugăriţe
(Coşilauca), de preoţi de mir ( Răci ula, Hirova, Vărzăreşti), de răzeşi sau târgoveţi
( Rugh i . Curch i, Călărăşauca, Frumoasa). Trebuie reţinut în mod deosebit faptul că
toţi ctitori i acestor aşezăm inte monahale - indiferent de starea lor socială sau
materială - erau români .
Majoritatea aveau o situaţie materială corespunzătoare, fi ind înzestrate de
ctitori cu diferite proprietăţi (mai ales în cazul celor boiereşti). Câteva din ele erau
înch inate Locuri lor Sfinte din Răsărit, Mitropoliei Moldovei sau Episcopiei de Huşi.
Este greu să ne facem o imagine asupra activităţ i i c ulturale pe care au
desfăşurat-o aceste mănăstiri şi schituri. Fără îndoială, că fiecare din ele aveau
man uscrise şi cărţi l iturgice, necesare pentru săvârşirea sluj belor sau cărţi de
învăţătură pentru obştea monahală; presupunem că unele manuscri se vor fi fost
copiate chiar de călugări din obştea respecti vă, dar n umeroasele războaie ruso
turceşti, pusti irile ven ite d i n partea tătari lor, iar mai târziu măsurile dure luate de
ocupanţii sovietici, apoi de comunişt i i „moldoveni'', au dus la pierderea multor
manuscrise şi tipărituri, dar mai ales a unor documente, pe baza cărora s-ar fi putut
reconstitui trecutul acestor aşezări monahale. Î n orice caz, acele manuscrise şi
ti părituri au avut un însemnat rol moral-spi ritual şi naţional în rândul cred incioşilor
români de d incolo de Prut.
*

Prin tratatu l de pace de la B ucureşti , d i n 1 6 mai 1 8 1 2, d intre Rusia şi
Imperi ul Otoman, Moldova a pierdut teritoriul d intre Prut şi N i stru, el fi ind anexat
la Rusia ţaristă. De acum înainte, B asarabia, cum a fost numită de noii stăpânitori,
aj unge o simplă gubernie, parte integrantă a Rusiei ţariste, p ierzându-şi curând
orice autonomie, promovând u-se o pol itică de rusificare, prin administraţie, şcoală
şi Biserică.
Noua „Arhiep iscopie a Chişinăului şi Hotinului" - cu sed i u l în Chişinău -,
creată printr-un ucaz al ţarului Alexandru I, din 2 1 august 1 8 1 3 , a fost condusă de
ierarhi ruşi şi ucrainen i , cu excepţia primu l u i arhiepiscop, românu l Gavr i i l
31 y·

. p
.
1sanon uiu, op. cit., p. 66 .
32 Ibidem, p. 63 - 64; L. llvitchi, op. cit. , p. 85.
.
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Bănulescu-Bodoni ( l 8 1 3-1 82 1 ). Noua eparh ie a fost organizată în forme tipic
ruseşti şi subordonată Sfântu lui Sinod al Bisericii Ruse din Petersburg.
În acest context, a început o etapă nouă şi în istoria Bisericii Ortodoxe
Româneşti din Basarabia, implicit în viaţa monahală. Trebuie să recunoaştem că,
sub aspect economico-material, mănăstirile au cunoscut o stare de prosperitate;
acolo, nu s-a pus nicicând problema vreunei „secularizări" a averi lor mănăstireşti,
cum a fost cazul în România, în 1 863, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza.
Dispunând de imense posibilităţi materiale s-au putut construi biserici noi aproape
în toate mănăstirile basarabene, impresionante prin dimensiuni, prin arhitectura lor
- este adevărat, specific rusească -, prin pictură şi obiectele de cult cu care au fost
înzestrate. Din nefericire, cu rare excepţi i, poate tocmai din aceste considerente, nu
se poate vorbi de o viaţă duhovnicească superioară, aşa cum se înregistra în foarte
multe mănăstiri din dreapta Prutului, influenţate de „curentul paisian", născut în
mănăstirile Neamţ - Secu.
După anexarea Basarabiei la Rusia, multe din schiturile mai puţin importante
au fost desfiinţate, iar vieţuitorii lor mutaţi în alte mănăstiri şi schituri. Printre
acestea, se numărau schituri le: Cucuruzen i, Fântâna Doamnei (călugăriţe), Ghitici,
Hârtop (călugăriţe), Horodişte, Ignăţei, Mana (călugăriţe), Popăuţi (călugăriţe),
Râşca, Recea, toate în ţinutul Orhei, Cosăuţi, Poaiana, Rezina (călugăriţe), Cărătura,
RughiA- pe care l-am amintit, desfiinţat în 1 846 -, toate în ţinutul Soroca33 .
In 1 9 1 8, la unirea Basarabiei cu România, existau 1 3 mănăstiri şi patru
schituri de călugări : Căpriana, Condriţa, Hâncu, Surucen i, Noul Neamţ (Ch iţcani),
Ismail (Cetatea, cu schitul Terapont), Curchi (cu sch itu l Pripiceni), Dobruşa,
Frumoasa, Hârbovăţ, Hârjauca (cu schitul Bocancea), Saharna (cu schitul Ţipova)
şi Ţigăneşti; 7 mănăstiri de călugăriţe: Călărăşauca, Coşi lauca, Japca, Hirova,
Răciula, Tabăra şi Vărzăreşti şi un schit de călugăriţe la Borisovca-Ismail .
Dintre acestea, Căpriana ş i Condriţa erau închinate mănăstirii Zografu din
Muntele Athos, iar Dobruşa, Călărăşauca şi mănăstirea din Ismai l-Cetatea erau
închinate Sfântului Mormânt ( Patriarhia Ierusalimului) 34 .
Notăm aici şi faptul că în 1 8 1 3 mitropol itul Gavrii l Bănulescu a trecut
mănăstirea Căpriana, cu toate moşi ile ei (închinate mănăstiri i Zografu din Muntele
Athos), sub directa sa conducere pentru întreţinerea arhiepiscopului, deci devenea
un fel de „metoc al Arhiepiscopiei". În 1 83 7, la stăruinţele monahi lor athoniţi, a
fost reînchinată Zografului, iar arhiepiscopii Chişinăului au primit mănăstirea
Hârjauca, cu toate moşiile ei. La 9 mai 1 873, toate averile mănăstirilor închinate
sau neînchinate din Basarabia au trecut sub controlul Ministerului de Externe din
Petersburg35 .
33 Lista acestor schituri desfiintate, la V. Puiu, op. cit. p. 1 2- 1 7 . Exista un schit din lemn şi în
târgul Soroca, ctitorit de Emandachi Ruset, în 1 7 52, dispărut; tot în Soroca, o biserică de mir, cu
hramul „Adonnirea M aicii Domnului", ridicată în 1 770 de protopopul Teodor Stamate, refăcută în
deceniile următoare de alti cred incioşi români. Cf. N icolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al
localită/jlo� şi � onu"!entelor '!1edievale din Moldova, Bucureşti, 1 974, p. 773.
- V1sanon Pum, op. cit, p. 1 0-- 1 1 .
35 Ibidem, p. 20.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

1 00

Mircea Păcurariu

Maj oritatea călugărilor şi călugăriţelor proveneau din fami l i i de răzeşi români
- mai puţini din fami l i i de preoţi sau de târgoveţi - din satel e învecinate
mănăstirilor. Călugări i ruşi sau ucraineni s-au aşezat treptat în mănăstiri le şi
sch iturile noastre, fi ind numiţi apoi - aproape în exclusivitate - în posturil e de
egumeni ai mănăstirilor şi schiturilor respective. Aproape toţi erau cu puţină
învăţătură, un ii chiar neştiutori de carte, fiind implicaţi mai mult în problemele
gospodăreşti ale mănăstiri lor; se călugăreau puţin i absolvenţi de Seminar sau de
Academi i teologice.
Primul mitropolit al B asarabiei, Gavrii l Bănulescu-Bodoni , s-a i nteresat de
mănăstiri, dispunând să se introducă în fiecare „viaţa de obşte'', aşa cum văzuse el
însuşi la Muntele Athos sau la mănăstirea Neamţ, pe când era îndrumată de stareţul
Paisie. S-a introdus iniţial în mănăstirea Hâncu; în celelalte mai târziu, până în
1 830, întrucât in iţial s-au semnalat împotriviri din partea călugări lor. Î ncă din
primu l an de activitate, 1 8 1 3, a numit un „blagocin" (exarh sau i nspector) peste
toate mănăstirile şi schiturile din eparhie, care avea îndatorirea de a introduce v iaţa
de obşte şi de a controla întreaga activitate care se desfăşura în ele. Această fu ncţie
a fost menţinută în tot cursul ocupaţiei ruseşti, dar mulţi dintre blagoci n i erau
străini 36 .
Sub raport constructiv, s-au înregistrat real i zări maj ore. S-a introdus treptat,
în construcţia unor biserici mănăstireşti şi din târguri, stilul speci fic arhitecturii
ruseşti, mai ales turlele, în forma unor bulbi de ceapă. Vom prezenta, în continuare,
cele mai reprezentative biserici mănăstireşti construite în această perioadă.
De pi ldă, însuşi mitropol itul Gavriil Bănulescu a refăcut biserica cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului" din mănăstirea Căpriana, „zdruncinată de vech ime
şi cutremure". Î n 1 840 s-a construit o biserică nouă cu hramul „Sfântul Gheorghe'',
de către egumenul Ilarion. La Căpriana a fost îngropat şi primul cârmuitor al
Bisericii basarabene, mitropolitul Gavri il B ănulescu-Bodoni . Î n 1 822, s-a construit
o biserică la Dobruşa, cu hramul „Sfântul Nicolae", cu ajutorul boierului Toma
Cosma, cel care ctitorise şi biserica din Iaşi care îi poartă numele (o altă biserică s-a
ridicat, aici , în 1 847), alta la Tabăra ( 1 828). Î n 1 825 boieru l Constantin Androne
ctitoreşte o impunătoare biserică, cu hramul ,, Înălţarea Domnului" (rezidită, cu trei
altare, în 1 9 1 2), la mănăstirea Japca (în 1 849, o biserică cu hramul „Sf. Arhanghel
Mi hai l", ctitorită de un credincios cu numele Mihail Labă-Lobov, din Ch işinău). Î n
1 835 s-a zidit o biserică nouă, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva", la mănăstirea
Hâncu, prin strădan i i le stareţului Dosoftei, iar în 1 836, o altă b iserică, cu hramul
„Sfântu l Nicolae", la mănăstirea Hirova, prin strădan i i le stareţei Elisabeta Herescu .
Î n 1 835 s-a construit un schit nou, cu hramul „Sfântul Terapont", în lsmail, cu
cheltuiala ţarului N icolae I, în amintirea trecerii oştilor ruseşti peste Dunăre, în
1 828, când începea un nou război cu Imperiul Otoman.
30

Ibidem p. 8-9; Nicolae Popovschi, Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-iea sub

ruşi, Ch işinău, 1 93 1 , p. 95-99 (şi reeditarea din anu l 2000).
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În decen i i le următoare, mai ales sub păstorirea arhiepiscopului Irinarh Popov
( 1 844- 1 858), fost la Riga, mai târziu la Camenetz - Podolsk şi la Rizan (t 1 887), s-au
zidit noi biserici mănăstireşti la Coşilauca (de stareţa Eupraxia - Elena Costin, în
1 855), la Călărăşauca (o biserică din zid, în 1 855, cu hramul „Sfântul Mitrofan" şi
una din lemn, ctitorită de generalul român N icolae Cerchez şi soţia sa Ana, în
1 853), la Hârjauca („mănăstire arhiepiscopală" din 1 83 7 până în 1 9 1 8, unde s-a
zidit o biserică impunătoare, cu hramul „Sfântul Spiridon"), apoi la Răciula ( 1 845),
Ţigăneşti ( 1 846), lsmail ( 1 852), Tabăra ( 1 857) etc 37 •
Pe lângă vechile mănăstiri basarabene menţionate aici, în a doua jumătate a
secolului al XIX-iea, s-a înfi inţat încă una, şi anume Noul Neamţ sau Chiţcani,
după numele satu lui în care se găseşte, pe N i stru, în apropiere de Tighina.
Înfiinţarea ei era, într-un fel, o consecinţă a secularizări i averi lor mănăstireşti din
România, în 1 863 , în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Mănăstirea Neamţ avea în
Basarabia 1 4 moşii, adm inistrate pe atunci de ardeleanul Teofan Cristea, care stătea
în Chiţcani, unde au plecat şi câţiva călugări nemţen i, nemu lţumiţi de legea
secularizări i , în frunte cu duhovnicul Andron ic Popovici, fiu de preot din Lungani
- Iaşi (mama era, însă, originară din Bălţi). În 1 864, cei doi ieromonah i au obţinut
acordul S inodului B iserici i Ortodoxe Ruse din Petersburg, de a întemeia o
mănăstire nouă pe moşia Chiţcani, urmărind să se închinovieze acolo până la 50 de
călugări, de preferinţă de la mănăstirea Neamţ. Noua mănăstire urma să fie
considerată „fiică duhovnicească" a celei dintâi şi să păstreze legături le cu
Mitropoli a Moldovei, prevedere care, treptat, nu s-a mai respectat. Biserica mare,
cu hramul ,, Î nălţarea Domnului", a fost sfiinţită la 5 noiembrie 1 878 de
arhiepiscopul de atunci al Chişinăului, Pavel Lebedev. Primul egumen a fost
Teofan Cristea, urmat de Andronic Popovici ( 1 820-- 1 893). Acesta a scris câteva
lucrări istorice, din care doar două au văzut lumina tiparului, iar restul au rămas în
manuscris. Printre altele, la Noul Neamţ, a scris o Istorie pentru sfintele mănăstiri
Neamţul şi Secui 38 .
Î n noua mănăstire s-au zidit patru biserici impunătoare: Înălţarea Domnului
(soborul), Adormirea Maicii Domnului, Î nălţarea Sfintei Cruci şi Sfântu l N icolae,
încât avea aspectul unei adevărate „lavre" ruseşti. Mănăstirea Noul Neamţ a avut
un important rol spiritual şi naţional pentru credincioşii român i de pe ambele
maluri ale N istrului, întreţinând, în continuare, strânse legături şi cu mănăstiri le din
Moldova liberă (al treilea stareţ a fost tot un român, arhimandritul Gherman
Iremicioi, din 1 893 până după 1 9 1 8)�9•
37

Yi sarion Puiu, op. cit, sub voce; Mănăstiri basarabene, sub voce şi L. Ilviţchi, op. cit. sub

voce.

38 Date biobibliografice despre Andronic Popovici, la Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor
români, Bucureşti, 1 996, p. 357 - 358.
39 Yi sarion Puiu, op. cit. p. 5 1 -52; vezi şi L. llviţchi, op. cit., p. 1 03-1 06 şi Vasile Bârzu, Noi
ştiri istorice privind întemeierea mănăstirii Noul Neamţ, în rev. „Teologie şi viaţă", laşi, serie nouă,
anul 9 (75), 1 999, nr. 1 -6, p. 67-94.
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După 1 863 , când a avut loc secularizarea averilor mănăstireşti din România,
din ordinul Guvernului tarist averile mănăstirilor neînchinate din B asarabia au fost
arendate prin licitaţie publică, ceea ce a contribuit la o c reştere însemnată a
ven ituri lor lor. În schimb, moşiile mănăstirii Căpriana, închinată la mănăstirea
bulgară Zografu în Muntele Athos au continuat să fie administrate de trimişii
ace lu ia, ceea ce a dus Ia ruinarea ei materială. Abia în 1 9 1 5, după ce Bulgaria a
intrat în război împotriva Rusiei, moşiile ei au fost trecute în proprietatea statului şi
în fruntea ei a fost numit un egumen rus40 •
Î n a doua j umătate a secolului al XIX-iea, s-au construit câteva biserici
mănăstireşti noi - unele adevărate monumente de artă -, cu infl uenţe ale sti lu lui
arhitectonic ru sesc, la Vărzăreşti ( 1 863), Saharna ( 1 883), Condriţa ( 1 895- 1 897).
În I 870 s-a întemeiat un schit la Bocancea, dependent de mănăstirea Hârjauca, iar
în 1 903 un schit la Pripiceni, dependent de mănăstirea Curchi. Case noi pentru
egumen i şi căl ugări s-au zidit aproape peste tot.
La începutul secolului al XX-iea s-au construit biserici noi la Căpriana
( 1 903), Răciula ( 1 906-1 9 1 0), Japca ( 1 9 1 2- 1 9 1 6). Î n timpul primului război
mondial, în 1 9 1 6, mănăstirile Japca şi Călărăşanca au fost transformate în mănăstiri
de maici, fi i nd aduse acolo călugăriţe rusoaice, refugiate din teritorii poloneze,
anexate la Rusia în a doua jumătate a secolului al XVI II - iea. Schitul Suruceni a fost
declarat tot atunc i mănăstire41 .
În multe mănăstiri basarabene, arhiepiscop i i de la Chişinău au numit egumen i
(nastoiatel i ) ruşi sau ucraineni, mai ales la cele mari, cu resurse materiale
deosebite : Căpriana, Japca, Frumoasa, Hârbovăţ, Hâncu, Suruceni . La fel era şi
cazul mănăstirii Hârjauca (încredinţată direct arhiepiscopului pentru întreţinere) şi
cea de la Curchi (a episcopu lui-vicar, din 1 868), cârmuite de „locţi itorii"
( namestn icii) acestora. Mulţi egumeni aveau studii teologice superioare; unii erau
şi profesori la Seminarul teologic din Chişinău. F i ind ruşi sau ucraineni, autorităţile
.ui Merită să fie consemnate aici şi câteva date statistice despre averile mănăstirilor basarabene
din 1 870. Di ntr-un total de 1 68 de moşii mănăstireşti ( aproximativ a opta parte din teritoriul
Basarbiei ) Patri arhia Ierusal imului (Sfăntul Mormânt) avea 35 de moşii ( 73958 deseatine), Mănăstirea
Sf. Ecateri na din Muntele S inai- 1 3 moşii ( 1 5049 deseatine), mănăstirile athonite Vatopedi-48 (641 8 1
deseatine). Zografu-23 (49895 deseatine), Sfântul Pavel-6, Xiropotamu-2, lvir- 1 . Şcoala Patriarhiei
ecumenice din Constantinopol-6, Patriahia Antiohiei- 1 , deci un număr de 1 3 5 de moşii. La acestea se
adăugau şi proprietăţile unor instituţii bisericeşti din Moldova l iberă: M itropolia de Iaşi-4, Episcopia
H uşilor- 1 2. Mănăstirea Neamţ- 1 4, Slatina- I şi Pângăraţi- 1 , biserica S f. Gheorghe-Lozonschi din
l aşi- I ( cu un total de 56084 deseatine).
Abia în 1 873 s-a luat o măsură nouă, în sensul că toate terenurile agricole şi pădurile care
aparţineau mănăstirilor să fie administrate de Ministerul Domeniilor din Petersburg. Tot atunci s-a

înfi inţat „Direcţia averilor mănăstireşti din Basarabia'' şi s-au luat măsuri pentru o repartizare mai
judic ioasă a acestor venituri, încât au putut beneficia de ele multe instituţii culturale-bisericeşti, între
care şi şcolile eparhiale din Chişinău şi Edineşi, dar şi „Locurile Sfinte" din Orient, cărora le
reveneau două cincimi din venituri . Cf. Iosif Parhomovici, Câteva date noi privitoare la moşiile
mănăstirilor închinate din Basarabia, în RSIAB, XIII, 1 92 1 , p. 3 5-37 .
4 1 Apud Visarion Puiu, op. cit. sub voce.
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bisericeşti îi transferau adeseori de la o mănăstire la alta, chiar şi d incolo de N istru,
după cum cereau i nteresele politice şi b isericeşti ale statu lui rus. Aceeaşi soartă o
aveau şi călugării români care man ifestau sentimente naţionale cum a fost cazul
arh imandritul u i Gurie Grosu, care, în 1 909, a fost numit egumen la o mănăstire din
guberni a S molensk.
Conducerea eparhială din Chişinău a cerut, în mai mu lte rânduri să-i oblige
pe călugări să înveţe l imba rusă. S-au înfi inţat şi câteva şcol i mănăstireşti în care se
preda în ruseşte. În mănăstirile conduse de străini, s-a creat a doua „strană", cea în
care se cânta în slavoneşte; se înţelege că şi egumenii sau ieromonahi i ruşi sau
ucrainen i slujeau tot în slavoneşte. Toate mănăstirile erau controlate şi îndrumate
de acei „blagocini" sau exarh i mănăstireşti, care funcţionau încă din 1 8 1 2, unii
dintre ei fi ind ruşi sau ucraineni 42 .
În pofida acestor situaţi i nefericite, majoritatea zdrobitoare a monahi lor erau
români . Deşi erau fără o pregătire şcolară corespunzătoare, ei au reuşit să menţină
legătura cu masele de credincioşi - ţăran i -, din rândul cărora proveneau, păstrând
astfel tradiţi ile şi datinile româneşti. În pofida atâtor restricţii şi încercări de
rusificare, mănăsti rile basarabene au contin uat să fie - poate singurele - adevărate
focare de învăţătură şi viaţă naţională românească.Tot ca fapt pozitiv trebuie să
notăm că multe mănăstiri aveau - încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea, dar mai
ales de la începutu l celui de-al XX-iea - azile pentru copii orfani din satele
învecinate: Hârbovăţ, Hârjauca, Dobruşa, Curch i, Japca (toate de băieţi), Răci ula,
Hirova şi Coşilauca (de fete).
În încheierea acestor consideraţi i, notăm că din rândul monah i lor basarabeni,
câţiva s-au remarcat în mod deosebit. Cel mai de seamă a fost Arsenie Stadniţchi
( 1 862- 1 936), fiu de preot din Comarova-Hotin, magistru în Teologie al Academiei
duhovniceşti din Kiev, profesor la Semi naru l din Chişinău, apoi rector al celui din
Novgorod, profesor şi rector al Academiei duhovniceşti din Moscova, care i-a
conferit titlul de doctor pentru l ucrările privitoare la Istoria Bisericii româneşti,
epi scop, apoi arhi episcop de Pskov, mitropolit al Novgorodul u i , iar din l 9 1 7 unul
din cei trei candidaţi pentru ocuparea scaunului de patriarh al Rusiei, condamnat şi
exi lat la Tobolsk, în timpul regimului bolşevic-sovietic, iar spre sfârşitul vieţii,
mitropolit la Taşkent43 . Îl consemnăm apoi pe arh imandritul Anatolie Tihai
(Chihai ), originar din Tărăsăuţi-Hotin, absolvent al Academ iei duhovniceşti din
Kiev, care a acti vat în cadrul Misiun i i Ortodoxe Ruse din Japoni a - la Hackodate şi
Osaka -, alături de cunoscutu l misionar mitropolitul Nicolae Kasatchin (fratele său,
Iacob, absolvent al Seminarului din Chişinău, a fost cântăreţ în Osaka, căsătorit cu
o j aponeză)44 . Între cei care au m i litat activ pentru unirea Basarabiei cu România,
în 1 9 1 8, s-au numărat mai ales arh imandriţi i Gurie Grosu, revenit în Basarabia în
�2

Cf. Nicolae Popovschi . op. cit, p. 429-433.
O scurtă biobibliografie la Mircea Păcurariu, în Dicţionarul teologilor români, p. 409-4 1 6 .
« V. Sorocovschi , Câteva cuvinte despre vestitul misionar ortodox Anatolie Tihai, în rev.
„Misionarul", Chişinău, V, 1 933, p. 727-733 .
43
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1 9 1 7, şi Dionisie Erhan, egumenul mănăstirii Suruceni. Primul a devenit arhiereu
în 1 9 1 8, arh iepiscop al Chişinăului, în 1 920, iar în 1 92 8 ridicat la demnitatea de
mitropo lit, iar Dionisie Erhan a fost hirotonit arhiereu v icar, încă din 1 9 1 8, iar în
1 934, ales episcop la Ismail .
*

După Un irea din 1 9 1 8, începe o etapă nouă nu numai în i storia Basarabiei, ci
şi în istoria monah ismului românesc de acolo. Mănăstirile erau îndrumate acum de
arhiepiscopii-m itropoliţi din Chişinău, sau de ierarhi i din cele două eparhi i noi,
înfiinţate în 1 923, la Ismai l şi Bălţi. Deşi acum nu mai aveau posibilităţile
materiale de altădată (pentru că prin reforma agrară de acolo, din 1 920, fiecare
instituţie bisericească rămânea numai cu câte 50 de hectare), ele şi-au continuat
lucarea lor duhovnicească printre credincioşi i basarabeni. Lucrări de construcţie s-au
efectuat la cele mai multe din ele. Î n câteva, s-au înfiinţat „şcoli monahale", iar la
Dobruşa o şcoală de cântăreţi bisericeşti şi tipografie. Î n multe din ele s-au
închinoviat căl ugări şi fraţi din dreapta Prutului, după cum şi anumiţi călugări
basarabeni au contribuit la revigorarea monahismului din vechea Românie sau din
Transilvania (cum a fost cazu l arhimandritului Gherontie Guţu, devenit stareţ la
noua mănăstire de la Rohia, în Ţara Lăpuşului).
O perioadă tri stă pentru Basarabia - inclusiv pentru mănăstiri - se
înregi strează în primul an de ocupaţie sovietică, 1 940- 1 94 1 , ca apoi să se
instaureze pe deplin după 1 944. În locul M itropoliei Basarabiei, rămâne o s ingură
instituţie bisericească, Arhiepiscopia Chişinăului, subordonată Sinodului B isericii
Ortodoxe Ruse din Moscova şi condusă de ierarhi ruşi; Episcopiile din Ismail şi
Bălţi au fost desfiinţate. Dintre mănăstiri, practic a supravieţuit doar cea de la
Japca, în care au putut trăi, cu mari riscuri, un număr redus de călugăriţe rusoaice.
Celelalte au fost pe rând desfiinţate şi li s-a dat o altă destinaţie.
Iată, pe scurt, soarta acestor mănăstiri, cu data desfiinţării lor: Condriţa
( 1 947, şcoală silvică, apoi tabără de copi i ), Frumoasa ( 1 948, casă de copii, un timp
colonie pentru femei cu moravuri uşoare), Ţipova ( I 949, biserica transformată în
depozit de tutun), Rughi ( 1 949, orfelinat, apoi spital de copii), Hârj auca ( 1 953,
casă de od ihnă, apoi sanatoriu), Hâncu ( I 956, sanatoriu), Hirova ( I 9 5 9, depozit şi
spital de copii handicapaţi), Dobruşa ( 1 959, şcoală-internat pentru copii
handicapaţi), Suruceni ( 1 959, spital psihiatric), Vărzăreşti ( I 959, depozit de
produse al imentare), Răciula ( I 959, cu împotriviri făţişe din partea credincioşi lor,
cu morţi şi răn iţi, contra cărora au fost aduşi 500 de mil itari, a devenit depozit de
produse alimentare), Tabăra ( 1 960, şcoală şi club), Coşi lauca ( 1 960, spital TBC,
apoi c lădirile au fost date colhozului local şi maicile obligate să lucreze acolo),
Ţigăneşti ( 1 960, spital de psihiatrie), Călărăşauca ( 1 96 1 , spital pentru copii cu boli
psih ice), Hârbovăţ ( I 962, şcoală pentru copii handicapaţi), Noul Neamţ ( 1 962,
spital psih iatric şi depozite), Căpriana ( 1 962, sanatoriu TBC pentru copii), Sahama
( I 964, spital pentru copii hand icapaţi).
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Cu prilej u l executării ordinelor de desfi inţare a mănăstiri lor, dar ş t m
perioadele imediat următoare, au avut loc adevărate acte de barbarie: alungarea
călugări lor sau călugăriţelor, arestarea unora din ei, trecerea pământurilor şi a
inventarul u i agricol în posesia colhozurilor locale, arderea cărţilor de slujbă şi a
celor din bibliotec i , d istrugerea icoanelor, veşmintelor şi obiectelor de eul'. (unele
obiecte de artă însuşite chiar de reprezentanţi i autorităţi lor) etc. În felul acesta, s-au
pierdut manuscrise, cărţi şi obiecte de cult de o reală valoare istorică şi artistică. Ne
putem da seama de efectele negative pe care le-au avut aceste măsuri asupra
credincioşi lor basarabeni, deşi erau obişnuiţi cu deportări, înch isoare, înfometare,
supraveghere permanentă, pierderea serviciului şi atâtea alte metode represive şi de
intimidare45 .
*

O dată cu sch imbări le survenite dincolo de Prut în 1 989, începe o nouă etapă
în i storia monah ismului basarabean. Rând pe rând, vechi le mănăstiri s-au redeschis
(începând cu Căpriana, Noul Neamţ, Coşi lauca, Tabăra ş.a.), au fost refăcute
bisericile şi clădirile anexe, au fost împropietărite cu mici loturi de pământ.
Redeschiderea acestor aşezăminte monahale a fost destul de anevoioasă, pe de o
parte, din cauza greutăţi lor financiare, pe de alta datorită faptului că spitalele sau
internatele care funcţionau în ele aveau nevoie de alte clădiri în care să fie mutate.
Şi totuşi, greutăţi le au fost învinse, încât azi există în Basarabia peste 3 0 de
mănăstiri . S-au înfi inţat şi câteva mănăstiri noi, în satele Veveriţa, Nicoreni,
Chiştelniţa şi Sireţi, lângă Chiş inău (mănăstirea Sf. Iacob Persul), în incinta cărora
s-au construi t biserici - în sti l u l arhitectonic specific moldovenesc - şi clăd irile
anexe corespunzătoare. Personalul monahal s-a refăcut treptat, mai ales cu tineri,
mulţi d intre ei având şi pregăti re teologică, la care se adaugă şi căl ugări sau maici
în vârstă, alungaţi din mănăstirile lor în timpu l prigoanei comuniste - sovietice. În
mănăstirea Noul Neamţ s-a înfi inţat curând, în I 99 I , un Semi nar teologic, care
există ş i azi, pregătind preoţi pentru numeroasele parohi i vacante din Basarabia.
Sluj bele în bisericile mănăstireşti se fac mai mult în româneşte, după cărţi tipărite
la Patriarhia din B ucureşti sau chiar la Chişinău46 . Singurul lucru îngrij orător, însă,
este acela că toate aşezămintele monahale readuse la viaţă şi lucrare duhovn icească,
după I 989 se găsesc sub îndrumarea canonică a „Mitropoliei Moldovei",
subordonată Patriarhiei Moscovei .

45 Datele menţionate preluate după voi. Mănăstiri basarabene şi L. I lviţch i, op. cit. , sub voce.
46 Date interesante despre situaţia actuală a mănăstirilor apar în lucrarea locaşuri sfinte din

Basarabia, Chişinău, 200 I , sub voce.
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UNELE PROBLEME ALE CULTURII CUCUTENI
ÎN CONTEXT INTERDISCIPLINAR *
M IRCEA PETRESCU-DÎ M BOVIŢA

Interdisciplinaritatea are un rol esenţial în progresu l şti inţelor, contribuind
după W. J. Mommsen la îmbogăţirea consideraţi ilor şi în domen iul şti inţelor
umane şi sociale1 •
Majoritatea cercetători lor admit trei sau patru nivel uri ale cooperării
interpătrunderi i discipl inelor, abordărilor şi metodelor de cercetare, respectiv
multidisciplinar, pluridi sciplinar, transdiscipl inar şi interdiscipl inar2 . Ultimul ,
considerat o formă mai puţin dezvoltată a comunicări i, care impl ică un anum it grad
de integrare între diferite domen ii de cunoaşterea şi utilizarea unui limbaj comun.
permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic'. În cadru l acestu ia, s-au
diferenţiat patru categori i de interdiscipli naritate, respectiv a unor domenii
învecinate, a problemelor gran iţelor unei discipl ine, a metodelor şi concepţii lor şi a
metodelor d intr-o disciplină apl icată la alte discipl ine4 .
În ceea ce priveşte cercetarea arheologică din ţara noastră, cu ltura Ariuşd
Cucuten i a fost studiată în context interdisciplinar. cum o atestă cercetări le lui Fr.
Laszlo de la Ariuşd5, H. Schmidt de la Cucuteni 6, C. Mătase de la Bodeşti-Cetatea
Frumuşica7, VI. Dumitrescu şi colaboratori de la Hăbăşeşti8, O. Monah şi
•

Această temă a mai fost tratată de autor în comunicarea Quelques des pricipaux resulrats des
recherches interdisciplinaire relatif a la civilisation de Cucu1e11i, susţinută la Simpozionul
„Mileniului al IV-iea d.Ch.", 28-30 august 1 993 , la Ncssebre, în Bugaria (The fourth Mil lcnium B.C„
Sofia, 1 993, p. 54--6 1 ).
1 I. Drăgan. Studiu introductiv la volumul l111erdisciplinaritatea şi ştiinţele umane. Bucureşti.
1 986. p. 22. traducere din limba franceză.
2 Ibidem, p. 7.
3 Ibidem, p. 8.
4 Ibidem, p. 1 2.
� A. Laszlo, Un chapitre de I 'histoire de la recherche de la civilisation Ari11şd-C11cute11i
Tripolie: Ies fouilles d 'Ariuşd dans le premier quart de no/re siecle, în La civilisation de C11cttteni,
l aşi. 1 987. p. 5 1 .
6 H . Schmidt, Cucuteni in der Oberen Moldau R11mă11ie11. Die hefestigte Siedlung mit hemalte
Keramik von den Steinkupferzeit bis in die volle111wickelte Bronzezeit, Berlin-Leipzig. 1 932. p. 4 şi urm.
7 C. M ătasă, Frumuşica. village prehistorique a ceramique peinte dans la Moldavie du Nord,
Roumanie, Bucureşti, 1 946, p. 37 şi urm.
H VI. Dumitrescu şi colaboratori, Hăbăşeşti, monografie arheologică, Bucureşti. 1 954.
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colaboratori de l a Poduri-Dealu l G h indaru9, A. N iţu ş i colaboratori de la Ghelăieşti
şi Nedeia 1 0, S. Marinescu-Bâlcu de la Târpeşti-Râpa l u i Bogdan 1 1 şi Drăguşeni 
Ostrov 1 2 , M. Petrescu-Dîmbovi ţa, M . Florescu, A. C. F lorescu de la Truşeşti
Ţugu ieta u , C.-M. Mantu de Ia S cânteia-Dealul Bodeşt ilor 1 4 ş.a.
Consideraţ i i de ordin geografic mai numeroase se găsesc ş i în monografia din
1 970, elaborată de N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa ş i Em. Zaharia rel ativ la
aşezări le din Moldova, din Paleol itic până în secolul al XVI Il-lea 1 5 , ca şi în
monografia din 1 985, întocmită de D . Monah ş i Şt. Cucoş, privitoare la aşezările
cu lturi i Cucuteni d i n Români a 1 6 .
O etapă importantă în evoluţia studi i lor de cercetare i nterd iscipl inară, relativ
la cultura Cucuteni , o reprezintă, fără îndoială, apariţia, în 1 984 la Oxford, a cărţ i i
cercetătoarei americane Linda E l l i s din San Francisco, privitoare l a tehnologia
ceramic i i pictate a acestei culturi 1 7.
Prob lema cercetărilor interd isciplinare, relativ la cultura Cucuteni, s-a
bucurat de o atenţie spec ială, sub aspect tehnologic, paleoantropologic,
arheozoologic, paleobotanic, etnoarheologic ş i l ingv i stic şi în cadrul s i mpozion u l u i
cu partici parea i nternaţională din 1 984 d e la Iaşi ş i Piatra N eamţ, organizat cu
ocazia centenarul u i pri melor descoperiri de la Cucuteni 1 8 .
9 D. Monah, S. Antonescu, A. B ujor, Raport preliminar asupra cercetări/or arheologice din
comuna Poduri. jud Bacău, în Materiale, Tulcea, 1 980, p. 87-89; D. Monah, Şt. Cucoş, D. Popovici,
Gh. Du mitroaia. S . Antonescu, Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru, în CA, 6, 1 983,
p. 3-22.
0
A. Ni\u. Şt. Cucoş. D. Monah, Ghelăieşti (Piatra Neamţ), Săpăturile din 1 969 în aşezarea
1
cucuteniană „ ;\'edeia ", în MemAntiq. 7 1 1 , 1 97 1 , p. 1 1 -64; Şt. Cucoş, Reprezentări antropomorfe în
decorul pictat curnteniene de la Ghelăieşti (jud. Neamţ), în MemAntrop, 1 970, p. 1 0 1 - 1 1 3 ; idem, Un
co mp lex ritual rnc uten ian descoperit la Ghelăieşti (jud. Neamţ), în SCIV, 24, 1 97 3 , 2, p. 207-2 1 5 ;
iJem, Complexul ritual rncl/fenian de la Ghelăieşti, jud. Neamţ, în SCIV A„ 44, 1 993, I , p. 59-80.
1 1 S. M arinescu-Bîlcu, Târpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, în BAR
lnternatio11al Ser. I 07, Oxford, 1 98 1 ; S. M arinescu-Bâlcu, M . Cârciumaru, A. Muraru, Contributions
of the Ecology of Pre- and Protohistoric Habitations of Târpeşti, în „Dacia'', N.S., 25, 1 98 1 , p. 7-3 1 .
1 � A. Crâşmaru. Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, 1 977; S . M arinescu
Bîlcu. Al. Bolomey. M. Cârciumaru, A. M uraru, Ecologica/ economic and behaviourial aspects of the
Cucweni A Community ofDrăguşeni, în „Dacia", N . S . , 28, 1 984, p. 4 1 -46.
1 3 M. Petrescu-Dîmbovi\a.. M. Florescu, Al. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti
laşi. 1 899.
14 C . - M . M antu. M . Ştirbu, N. Buzgar, Consideraţii privind uneltele de piatră, os şi corn din
aşe:::area cucl/feniană de la Scânteia (campaniile 1 985-1 990), în ArhMold, 1 8, 1 995, p . 230-245 .
1 5 N. Zaharia, M . Petrescu-Dîmbovita, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la paleolitic
până în secolul al XVIII-iea, B ucureşti, 1 970.
1 6 D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1 985.
1 7 L. Ellis, The Cucuteni-Tripolye Cu/ture. A Study in Technology and the Origins of Complex
Society, în BAR lnternational Series, 2 1 7, Oxford, 1 984.
IM
La civilisation de Cucuteni en contexte europeen. Session Scientifique laşi-Piatra Neamţ, 1 984,
laşi. 1 987.
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La acestea, se pot adăuga ş i alte lucrări speciale, privitoare la cultura
Cucuteni , în context i nterdisciplinar, îndeosebi din domeniul paleoantropologiei,
arheozoologiei, paleobotanicii ş.a., la care ne vom referi în cele ce urmează,
scoţând în evidenţă importanţa lor relativ la problemele puse în discuţie.
Astfel, o primă problemă la care ne vom referi este aceea a cronologiei
absolute a culturii Cucuteni , din domeniul metodei radiocarbonului, pe baza
probelor acestei cultu ri , analizate de fizicieni, prin metoda C 1 4, în laboratoarele din
Berl in, Heidelberg, Groningen ş i Louvain, rezultatele fi ind folosite ulterior de
arheologi 19•
Pe baza anal izelor respective C 14 a rezultat că această cultură a evoluat între
datele convenţionale 3750-2700/2600 b.c. sau calibrate 4600-3500 CAL. B .C. 20.
În acest interval de timp, faza Cucuteni A cu 4 subfaze (A 1 -A4) se plasează, pe
baza a 34 date convenţionale, în perioada 3750-3200 b.c. sau calibrate 4600-3500
CAL. B .C.2 1 , faza Cucuteni A-8, cu două subfaze (A-8 1 şi A-B2) între
convenţionale 3250-2970/2950 b.c. sau calibrate 4 1 00-3800 CAL. B .C . 22 şi faza
Cucuteni B cu două subfaze ( B 1 -B2) între convenţionale 3000-2700/2600 b.c. sau
calibrate 3 850-3500 CAL. B .C.2 3 . C.-M. Mantu a constatat şi unele suprapuneri de
subfaze în cadrul fazei A, respectiv A2 cu A3 şi chiar A2, A3, A4, ceea ce ar
constitui un indiciu că nu se poate generaliza o evoluţie un itară în aria complexului
Cucuteni -Tripol ie, pe lângă faptul că neconcordanţele s-ar datora unor erori de
laborator sau felului i mpropriu de recoltare a probelor pentru analize 24 .
În această privinţă, s-au exprimat recent de către Nona Pal incaş, unele
rezerve de ordin metodologic în legătură cu vârsta radiocarbon, în sensul să se
renunţe l a s if lele b.c., notându-se datele convenţionale cu B.P. ş i cele calibrate cu
CAL. B .C.2 , ceea ce de fapt se face, acestea din urmă fi ind, după autoare,
singurele care trebuie luate în consideraţie pentru o cronologie absolută, mai ales
datorită faptul u i că în arheologie se folosesc datele în ani solari 26 . În afară de
acestea, după părerea autoarei, prin scăderea a 1 950 an i calendaristici din vârsta
1 9 VI. Dumitrescu, Cronologia absolută a eneoliticului în lumina datelor CJ 4. în Apulum, 1 2, 1 974.
p. 23-39; idem, La chro11ologia de/I e11eolitico romeno alia luce degli ensami CJ4, i11 Preistoria
Alpina, 1 0, 1 974, p. 99- 1 05 ; D. Monah, Datarea pri11 Cl4 a etapei Cucute11i A2, în SCIV, 29, 1 978,
1 , p. 33-42; idem, La datation par Cl4 du complexe cu/turei Cucuteni-Tripolie, în La civilisation de
Cucuteni, Iaşi, 1 987, p. 67-79; C.-M. Mantu, Câteva consideraţii privind cronologia absolută a neo
e11eoliticului din România, în SCIV A„ 1 995, 3-4, p. 2 1 3-2 3 5 ; eadem, Cultura Cucuteni. Evoluţia.
Cronologia. Legături. Piatra Neamţ, 1 998, p . 93- 1 3 3 ; A. Lăsz16, Datarea prin radiocarbo11 î11
arheologie, Bucureşti, 1 997 ş.a.
0
2 C.-M. Mantu, op. cit. , 1 998, p. 1 1 6.
2 1 Ibidem, p. 1 1 6 şi urm.
22 Ibidem, p. 1 25 .
2 3 Ibidem, p . 1 29.
24 Ibidem, p. 1 07 , 1 28 .
2 5 N. Palincaş, Câteva observaţii cu privire la utilizarea datelor radiocarbon, î n SCIV A „ 48,
1 997, I , p. 1 7 .
26
Ibidem, p. 1 8 .
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radiocarbon, obţinută în laborator, nu se poate determina vârsta reală, în ani solari,
a probelor şi n ici raportul d intre ele27• De asemenea, în legătură cu determi narea
vârstei reale, pornindu-se de la vârsta radiocarbon, lucru dific i l , vor trebui aplicate,
după autoare, criterii de selecţie pentru a se stab i l i corespondenţa d intre vârsta
radiocarbon şi vârsta reală28 •
În afara metodei radiocarbon, arheologii mai colaborează cu fizicienii, pentru
determin area cronologiei absolute a complexului Cucuteni -Tripolie, şi în domen i u l
arheomagnetismului şi termoluminiscenţei, cu rezultate uneori însă m a i puţin
conc ludente 29.
O altă problemă studiată interd i sciplinar este aceea a aşezări lor culturii
Cucuten i, prevăzute în majoritatea cazurilor cu şanţuri de apărare. Î n această
privinţă s-a putut preciza mediul fizico-geografic ocupat de acestea, scoţându-se în
evidenţă poziţia lor în regi un i d i ferenţiate, sub aspectul structuri i geomorfologice şi
al vegetaţiei, c l imatu lui, faune i, reţelei h idrografice şi a surselor de materi i prime30 •
În acelaşi timp, s-a încercat, în funcţie de raporturile d intre om şi natură, să se
explice cauzele care au contribuit la instalarea aşezărilor în anu mite zone ale
un ităţi lor şi subun ităţi lor geografice 3 1 •
Pe baza datelor de ord i n etnoarheologic s-a considerat că în stad i u l actual
re lativ la cu ltura Cucuteni, este posibil să se sesizeze raportul d intre peisaj şi
aşezări, atât în ceea ce priveşte aşezările, cât şi ierarhia ş i rel aţiile d intre ele,
încercându-se să se încadreze aşezările acestei culturi peisaj u l u i arheologic, în
funcţie de o varietate de particularităţi, nu numai d upă dimensiun i l e lor3 2 .
Important este că prin fotografi i aeriene şi cercetări geomagnetice s-au i dentificat
în o fază târzie d i n aria Tripol ie din Ucraina unele aşezări extrem de mari, până la
400 ha şi cuprinzând între 1 50 şi 1 500 locuinţe 33 , densitatea de populaţie
corespunzând, cum s-a remarcat, unei explozii demografice34 , determinată de o
d iversificare econom ică (agricultură, creşterea vitelor, vânătoare) şi de o tehn ologie
mai dezvoltată a ceramicii în scopul păstrări i rezervelor de hrană pentru o perioadă
.
_ v·; .
mai I unga·
În ceea ce priveşte problema planului locuinţelor din aşezările culturii
Cucuteni, acesta a putut fi stabilit cu certitudine pe baza cercetări lor exhaustive a
27

21.
25.
29 C.-M. M antu, op.cit. 1 998, p. 95 şi urm.
311 O . Monah, Şt. Cucoş, op. cit.
1 985, p. 29.
·1 1 Ibidem. p. 29 şi urm.; N. Zaharia, M . Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op.cit. , 1 970, passim.
32 J . O. Nandriş, Romania11 ethnoarchaeology and the emergence and development of Cucuteni
in the European context, în La civilisatio11 de Cucuteni, Iaşi, 1 987, p. 205 şi urm.
2�

Ibidem, p.

Ibidem, p .

.

.

33

L. Ell i s, op. cit. , 1 984, p. 7.
D. M onah, Câteva observaţii asupra cauzelor şi efectelor exploziei demografice
cucuteniene. în „Carpica", 4, 1 982, p. 3 3 şi urm.
35
L. El lis, Population growth, foud, storage and ceramic ma11ufacturi11g centers in pre-Bronze
Age Europe, în La civilisation de Cucuteni, Iaşi, 1 987, p. 1 80.
34
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unor aşezan, ca de ex. Hăbăşeşti-Ho l m3 6, Truşeşti-Ţugu ieta37, Târpeşti-Râpa lui
Bodai 38 şi Petreni, în Republica Moldova, u ltima cercetată cu aj utorul
aerofotogrametriei şi al geomagnetismului 39•
În afară de acestea, prin anal iza matematică şi statistică, cu ajutorul
computerului, a ceramicii şi plasticii, i l ustrate selectiv, din complexe închise
( locuinţe, anexe şi gropi), din aşezarea din fazele Cucuteni A şi B de pe înălţimea
Ţuguieta de la Truşeşti, s-a stabilit, pentru prima dată aici, începutul staţiunii,
aproximativ în centrul ei, pe un teren ceva mai înalt, de unde apoi s-a extins treptat
spre vest, est şi nord 40, întrucât cum just s-a remarcat de H. Mtiller-Karpe, nu toate
locuinţele au fost construite în acelaşi timp4 1 .
La rândul l or, cercetările arheologice au permis determ inarea structurii,
dimensiuni lor, semnificaţiei platformelor şi în unele cazuri uti lizarea locuinţelor,
uneori cu etaj , ale complexu lui Ari uşd-Cucuteni-Tripol ie.
În schimb, nu s-a aj uns încă la un consens, relativ la arderea platformelor de
lut şi lemne ale locuinţelor, cu sau fără intenţie, cum, după părerea noastră, ar fi
mai probabil . Pentru rezolvarea acestor probleme sunt necesare dovezi pri lejuite de
săpături însoţite, pe cât posibil, de analize speciale ale platformelor şi a solului de
sub ele.
Un alt domeniu, în care cercetările interdiscipl inare şi-au adus contribuţia lor,
este acel a al determinărilor paleobotanice pentru cultura Cucuteni, corespunzând
cu optimul postglaciar sau cu ultima parte a Atlanticului şi cu începutu l
subborealului, respectiv cu un climat cald şi umed, favorabil cultivării plantelor,
climat care, spre sfârşitul perioadei, a devenit mai sec şi răcoros.
Astfel, pe baza examinării recente a seminţelor carbonizate a amprentelor pe
statuete din faza Cucuteni A şi a anal izelor polenice s-au precizat specii le de
cereale cultivate: grâul (Triticum dicoccum, Triticum spelta, Triticum
monococcum) şi orzu l (Hordeum vulgare nudum) şi particularităţi le lor42 .
Pe de altă parte, analiza polenică a câtorva probe din aşezarea de la
Drăguşeni-Ostrov, din faza Cucuteni A4, a condus la concluzia că nu s-ar fi
practicat în regiunea respectivă o agricultură prea intensivă, poate şi datorită
faptului că terenurile cultivate cu cereale se aflau puţin mai departe, într-o zonă
mea neprecisa43 .
A

-

•

-

36

VI. Dumitrescu şi colab., op.cit. , 1 954 p.
M . Petrescu-Dîmboviţa, M . Florescu, A C. Florescu, op. cit. , 1 999, p. 1 96 şi urm.
JH S. Marinescu-Bîlcu, op.cit„ 1 98 1 .
39 L. Ellis. op.cit„ 1 987, p. 1 76.
40 z. Maxim- Kalmâr. L. Tarcea, Analiza matematică şi statistică a ceramicii şi plasticii
civilizaţiei Cucuteni de la Truşeşti- Ţuguieta, în M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu. AC. Florescu,
op.cit„ 1 999, p . 670 şi urm.
4 1 H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, li. Jungsteinzeit, Miinchen, p. 237.
42 F. Monah, D. Monah, Plante folosite de populaţiile neo-eneolitice de pe teritoriul Moldovei
în mileniile /V-III î. e. n„ în Culegere de studii şi articole de biologie. Lucrările Seminarului ştiinţific
Valorificarea resurselor vegetale ale României", 3, p. 1 56.
43 M. Cârciumaru, F. Monah, Determinations pateobotaniques pour Ies cultures Precucuteni et
Cucuteni, în La civilisation de Cucuteni, laşi, 1 987, p. 1 67 şi urm.
37
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Pe baza anal izei polenului din aşezarea de la Târpeşti a rezu ltat că în perioada
de tranziţie de la Precucuteni la Cucuteni a fost un climat de uscăciune (secetă),
general sau local, datorită căruia s-au redus probabi l suprafeţele cu cereale, în
acelaşi timp cu acelea cu arbori, spre deosebire de p lantele de m l aştină44.
Ul terior. în plină epocă a culturi i Cucuteni a predominat cultura cerealelor l a
Târpeşti, o dată cu extensiunea pădurilor45 , care au câştigat din nou teren în
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, spaţiile c ultivate cu cereale
fi ind diminuate, ca dovadă că această preocupare a încetat de a fi principală în
. - 46
etapa respectiva .
În afară de aceste constatări, faptul că în staţiun ile fazei C ucuteni A de la
Bodeşti-Cetăţuia Frumuşica, Mărgineni ş i Izvoare, au fost semnalate m i xturi de
specii şi subspecii de grâu şi orz, iar la Preuţeşti, pe lângă grâu şi orz, mai erau şi
de ovăz sălbatec, prezintă un anumit interes47 .
La acestea se adaugă secara48.
Mixturi de specii cu subspecii şi de varietăţi de grâu ş i orz au fost constatate
ş1 m faza Precucuteni III din staţiunea Poduri-Deal u l Ghindaru, d i n c are s-au
analizat 1 7 OOO de seminţe carbon izate, proven ind din patru locuinţe cu 1 6 depozite
de sem inţe carbon izate, care ar fi putut servi nu numai pentru uti l izarea zilnică, ci
şi pentru a fi depozitate în vase mari sau chiar şi în lăzi de l ut49•
Problema mixturilor de sem inţe de cereale, din care una este predominantă,
din aşezări le culturi lor eneol itice, a fost discutată, printre altele, de Z. B. Janusevic50,
M . Cârc i u maru 5 1 şi de F. Monah, I . Bara şi D. Monah, după care însămânţarea mai
mu ltor specii de grâu şi orz, în amestec, nu s-a datorat unei însămânţări simultane,
având în vedere perioada de vegetaţie mai scurtă pentru orz în comparaţie cu aceea
pentru grâu , fapt care se opune ca fiecare din aceste două cereale să poată fi
recoltată în condiţii optime5 2 •
Din aceste motive, după F. Monah ş i colab., amestecul se datoreşte probabil
depozitării cerealelor, care s-ar putea să fie rezultatul recoltării din mai m ulte
�'
campun• I ucrate·
A

·

.

-1-1 S . M ari nescu-Bîlcu , M . Cârciumaru, A. M uraru, Contribuţii la ecologia locuirilor pre- şi
protoistorice de la Târpeşti, în MemAntiq, 9- 1 1 . 1 985, p. 653.
45
Ibidem, p. 654.
46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 665 şi unn.
4" F. Monah, I. Bara, D. Monah, Observaţii asupra compoziţiei depozitelor de cereale din
aşezarea Precucuteni III de la Poduri-Dealul Ghindaru, în MemAntiq, 1 5- 1 7, 1 983- 1 985, p. 25 1 .
49 Ibidem .
511
Z. B . J anuSevic. Nahodko kul 'turih rasteny iz pozdneneoliticeskih sloeve. Ovearovo, în
G . Todorova. Ovtarovo, Sofi a, 1 983, p. 1 06 şi urm.
5 1 M. Cârciumaru , Seminţe carbonizate din colecţiile Muzeului Judeţean Călăraşi, în Cultură
şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi, I , 1 985, p. I 05 şi unn.
�,
F. Monah, I. Bara, D. Monah, Observaţii asupra compoziţiei depozite/or de cereale din
aşezarea Precucuteni de la Poduri-Dealul Ghindaru, în MemAntiq, 1 5- 1 7, 1 983, p . 256.
53 Ibidem, p. 260.
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În afară de seminţele de cereale menţionate, au mai fost identificate l a est de
Prut de Z. B. Janusevic seminţe de secară (Avenia sativa) şi la Varvarovka, de
cânepă (Cannabis sativa )54 •
I mportant este faptul că l a est de Prut s-a semnalat şi prezenţa seminţelor de
struguri (Vitis vinifera I ş i de Vitis silvestrei Gmel), puse în legătură cu cunoaşterea
de către purtători i acestei culturi a unor băuturi fermentate, probabi l vin şi oţet55 .
La fel, în această regiune s-au găsit şi resturi de prune şi de sâmburi şi fructe
ale unor arbori ale florei spontanee56 .
În această privinţă, s-ar putea menţiona cercetările botanistului Radu
Popovici, care a susţinut în 1 934 teza de doctorat relativ la pădurile paleo-neolitice
din nordul României, considerată ca primă l ucrare română de arheobotanică,
conţinând determinări ale mai multor speci i de arbori, folosite pentru construcţii
sau combustibil57.
În ceea ce priveşte speciile de arbori, în afară de acelea comune pădurilor
actuale (stej ar, ulm, frasin, tei, arţar), s-au constatat şi altele aparţinând speciilor
termofile58, puse în legătură de autoru l acestor cercetări cu un cl imat mai cald şi
u med din eneoliticul din nordul Români ei59•
În sprij inul acestei opinii s-a invocat prezenţa pe teritoriile actuale ale
Ungariei şi Ucrainei a unei specii de leu (Panthera Leo), atestată în bazinul
carpatic60 în neolitic şi în epoca aramei.
Astfel, exceptând cărbunele analizat de stejar pedunculat (Quercus
pedunculata) şi a amprentelor frunzelor de alun din niveluri neprecizate ale
staţiun i i de la Bodeşti-Cetăţuia Frumuşica, pot fi menţionate amprentele de frunze
de pe dosul platformelor locuinţelor, respectiv de tei (Tilia platyphillos), din
staţiunea de la Poduri, şi de alun, din aceea de la Izvoare, ambele din faza
Precucuteni III6 1 •
Un alt arbore, folosit la construcţia locuinţelor de la Izvoare, este arinul
(Alunus sp., eventual Alunus glutinosa (!. . . ) Gaerth), specific pentru locurile
umede, mai ales de pe marginea râurilor şi loesuri 62•
În afară de aceşti arbori, în pădurile de la Târpeşti, s-au mai semnalat ulmul şi
carpenu l63 .
La rândul lor, determinările arheozoologice pentru cultura Cucuteni au adus
rezultate apreciabile.
54 F. Monah, D. Monah, op.cit„ 1 987, p. 1 57.
55 Ibidem, p . 1 58.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 Ibidem, p. 1 59.
60

Ibidem.
M . Cârciumatu, F. Monah, op. cit„ 1 985, p. 1 74; F. Monah, op.cit„ 1 985, p. 585.
62 Ibidem, p. 1 68 şi urm.
63 S. Marinescu-Bîlcu, M. Cârciumaru, A. Muraru, op.cit. , 1 985, p. 65 1 .
61
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În primul rând, se s ituează bovinele de tal ie în general mai m are, ca aceea din
Europa centrală şi Pen insula Balcan ică, şi puţin mai masive, ca acelea din sudul
României din aria cu lturilor Boian ş i G umelniţa64 .
Aceste ani male domesticite, eventual pe plan local 65 , au fost u t il i zate în
primul rând pentru lapte ş i poate pentru purtarea de greutăţi sau pentru tracţiune, ş i
numai excepţional pentru coarne, şi după sacrificare, pentru folosirea coarnelor,
.
.
oase I or ş t a p1e1· 1 or66 .
După bovine, în al doilea rând se plasează, în general, porcinele de talie mij locie
mică (tip palustris) predominante în unele staţiuni, din punct de vedere al frecvenţei,
indivizii adulţi şi maturi depăşind necesarul pentru stocul de reproducere67 •
La rându l lor, ovi-caprinele ocupă locul al tre i lea prin dimensiuni ş i tal ie,
fiind crescute în scopuri uti l itare şi în al doi lea rând pentru hrană68 .
Ovi-capri nele, grac ile şi de tal ie mică în Cucuteni A ş i m ij loci e în Cucuteni
A-869, derivă din o spec ie de berbec sălbatic din regiunea mediteraneană.
În sch i mb. caprele nu constituiau turme aJ a de mari ca acelea de oi,
consumând frunze le crengi lor şi ale plantelor înalte 7 .
În comparaţie cu animalele domestice, câinele, nefolosit pentru alimentaţie, ci
numai pentru paz.ă sau vânătoare, a avut o frecvenţă foarte mică, în general sub I % în
toate staţiun i le cucuten iene, deosebindu-se, separat sau împreună, câi n i i de tal ie
mică ( can is familiaris, �alustris Rut) ş i alţii de tal ie intermed iară (canis familiaris.
intermediu.\· Wnldreich) 1 •
La fel, calul a avut o frecvenţă foarte scăzută ş i a fost ilustrat în afară d e o
subspecie de pădure (Equus prz.ewalski silvaticus), printr-o alta de talie mai mare
( Equus caballus), ceva mai bine reprezentată, fiind dificil să se precizeze dacă era
sălbat ică, pe cale de domesticire sau ch iar domesticită72.
ln această privinţă, nu este exclus ca, la sfârşitul cu ltur i i Cucuten i, acest
an imal, fără importanţă econom ică, sub formă săl batecă, să fi fost domesticit, fi i nd
răspândit aici sub această formă, prin intermed i u l ariei Tripolie, d i n regiunea
N i pru lui. unde se adm ite existenţa unui centru de domesticire a acestui animal,
către mij locul m i len iului al IV- iea î. Hr., după materialul osteologic d in aşezarea de
la Derei vka descri s de V. I. B ibikovan .
''4

S. Haimovici, Quelques problemes d archeologie co11cerna11t la cu/ture de Cu cute11 i , în La
de Cucuteni, 1 987, p. 1 62.
6 ' O. Necrasov. M . Ştirbu. l 'e/evage et la chasse chez Ies tribus de la cu/ture de la ceramique
pei111e Cucweni-Ariuşd, în Actes du Vlf Congres l11 tern atio 11 a l des Sciences Pre- et Protohistoriques.
Prague, 1 966. l.. III, .p. . 1 305; . S. Hai movici, op.cit., 1 987, p. 1 62.
h
6 S . H ai mov1c1, op . cu. , p. 1 62 .
67 Ibidem : E. Comşa, Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul
Moldo vei, în Hie ra sus, Anuar 83, 1 984, p. 65.
6� S. Haimovic i , op. cit. , 1 987, p. 1 63 .
69 E. Comşa, op. cit. , 1 984, p. 64 şi urm.
70 Ibidem.
7 1 E. Comşa, op . ci t. , 1 984, p. 66; S . Haimovici, op.cit„ 1 987, p . 1 64.
72 Ibidem, p . 1 64 şi urm.
D S . Haimovici, C. Stan, Studiul preliminar al paleofaunei descoperite in aşe=area neolitică
de la Ghelăieşti-Nedeia, în MemA ntiq , IX-X I ( 1 977- 1 979), 1 985, p. 695 .
'
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Dovezi însă sigure, privitoare l a calu l domestic în aria culturii Cucuteni ,
datează d i n perioada d e tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, i ntensificându-se
mai târzi u în epoca bronzului, când acesta a intrat în „şeptelul" popu laţiei din
această epocă74 •
Alte resturi arheozoologice privesc vânatul, pescu itul şi culesul .
Principalul animal vânat a fost cerbul, masiv şi de talie mare, atestat nu
numai în staţiunile subcarpatice, ci ş i în acelea cu poziţie joasă, unde li pseşte
astăzi75•
Din anal izele osteologice rezu ltă că pentru unelte şi diferite obiecte erau
preferate mai ales coarnele tăiate de l a ani male, decât cele abandonate de mascul i 76.
Printre alte ani male vânate, în al doil ea rând ca frecvenţă, s-a situat mistreţul
masiv şi de tal ie mai mare decât cea actuală77.
În schimb, alte animale vânate, totdeauna de talie mai mare ca astăzi,
respectiv căprioru l şi bourul, cu o frecvenţă mai mare în câmpie decât în zona
pericarpatică, sunt mai puţin bine reprezentate, ca de altminteri elanul, calul,
iepurele, lupul, bursucu l, pisica sălbatică, râsu l, jderul şi ursul7 8 . Ultimul a fost
semnalat nu numai în regiun i le carpatice, ci şi în altele mai joase ale Moldovei,
respectiv în staţiun i le de la Truşeşti şi Cucuteni7 9 .
În ceea ce priveşte pescuitul, se pare, după resturile rc uţin numeroase păstrate,
că majoritatea erau de tal ie mare (crap, ştiucă, şalău) 0 şi că pescuitul a fost
practicat sporadic sau câteodată de loc.
De asemenea, şi culesul nu pare să fi avut un rol deosebit .
Din marele număr de coch i l i i ş i valve, provenind mai ales din staţiuni le
cucuteniene s ituate pe margi nea râurilor, singurele speci i comestibile erau
cochil i i le de He/ix pamata şi valvele de Unio Crassus batavus81 .
De asemenea, importante pentru cu ltura Cucuteni sunt şi rezu ltatele
cercetări lor interdisciplinare privitoare la unele meşteşuguri casnice, respectiv la
producţia de unelte din diferite roci (sedimentare, magmatice şi metamorfice), ca ş i
a ceramicii .
Astfel, în ceea ce priveşte uneltele, pe baza observaţi ilor microscopice au fost
determinate spec i i le de roci d in care erau făcute, care le-au i mpus formele, o
anumită funcţionalitate şi o evoluţie lentă, ca şi zonele de unde proveneau rocile82.
74

S . Haimovici, op.cit. , 1 987, p. 1 65.
O. Necrasov, M. Ştirbu, op.cit. , 1 97 1 , p. 1 308.
76 S . Haimovici. op.cit. , 1 987, p. 1 59.
77 Ibidem, p. 1 60.
7x Ibidem.
79 O. Necrasov. M. Ştirbu, op.cit. , 1 97 1 , p. 1 308 .
xo O. Necrasov. M. Buiai , L 'elevage, la chasse et la peche durant le Neolithique rou111ai11, în
VI' Congres lnternational d'A11thropologie, Moscou, 1 970.
xi
A . V. Grossu, apendice nr. V, în VI. Dumitrescu şi colab., op.cit. , 1 954, p. 606; S. Haimovici,
op. cit. , 1 987, p. 1 59.
x 2 A. Muraru, op. cit., 1 985, p. 654; Şt. Cucoş, A. Muraru, Studiu tipologic şi petrografic al
uneltelor litice din câteva aşezări Cucuteni B, în MemA11tiq, IX-XI, ( 1 977- 1 979), 1 985, p. 605.
75
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Cu ocazia acestor analize, s-a constatat că si lexul, sil icolitul şi gresia, roci cu
proprietăţi comp lementare, care nu lipsesc din nici o staţiune c ucuteni ană,
constituie 90% din materialul litic8 3 .
În afară de acestea, dar în proporţii mai restrânse, s-au folosit şi alte roci :
opalul, j aspul, andezitul, bazaltu l, s ienitu l, amphibolitul şi obsidianul84, ca şi într-o
cantitate infimă, în general sub l %, cuarţitul, calcarul, şistul argilos ş i
.
ss
m1crocong l omeratu l .
Demn de remarcat este faptul că purtători i c u lturii C ucuteni, cunoscând
caracteristicile roci lor respective şi zonele de unde proveneau, au dovedit o
capac itate deosebită în alegerea ş i lucratul acestor roci86 .
În această privinţă, prin colaborarea speciali ştilor în analize petrografice cu
arheologi i s-a constatat o strânsă legătură între rocile folosite şi tipurile de unelte87.
Astfel, si lexul, prin particularităţile sale, respectiv omogenitate, mare duritate şi
spărtură coneoidală perfectă, ca şi jaspul ş i opalul, în cantitate mai m ică dar c u
aceleaşi proprietăţi c a şi si lexul, a fost folosit pentru unelte de tăiat, răzuit şi
împuns; si licolitul, prin posibilităţile de a fi şlefuit mai u şor, pentru topoare ş i dălţi;
gresiile, prin proprietăţile lor abrazive, pentru râşniţe ş i maiuri de bătut şi andezite,
bazaltul, sienitul şi amph ibol itul, roci compacte şi dure, prin proprietăţile lor
mecan ice, pentru unelte masi ve, bine şlefuite şi deseori perforate88. În schimb,
obsidianul în ciuda cal ităţilor favorabile pentru unelte, din cauza condiţiilor dificile
de obţinere, este atestat doar sporadic în aria cu lturii Cucuten i89 •
În ceea ce priveşte ceram ica, anal izele efectuate de specialiştii rom ân i pentru
probele din staţiun ile din faza Cucuten i A de la Hăbăşeşti-Holm90 şi C ucuten i B 1
de la Ghelăeşti-Nedeia9 1 au permis să se obţină unele date semnificative privind
materia primă utilizată, particularităţi le pastei, tehnologia de producere, mai ales
re lativ la arderea şi compoziţia culorilor, cu care au fost pictate vasele de la
Ghelăeşti. Având în vedere aceste date, s-a presupus posibilitatea unei perfecţionări a
tehnologiei ceramicii pictate din Cucuteni B în comparaţie cu aceea din Cucuteni A92•
Aceste probleme, ca şi altele rel ativ la tehnologia ceramicii de tip Cucuteni,
au fost aprofundate şi completate cu numeroase date noi de către cercetătoarea
americană Linda E l l is, ale cărei investigaţii, bazate pe un număr mai mare de
x� A. M uraru, Considerations sur le materiei lithique utilise par le tribus de Cucuteni, în La
civilisation de Cucuteni, 1 987, p. 1 94.
84 Ibidem, p. 1 94 şi urm.
85 Ibidem , p. 1 96.
86 Ibidem, p. 1 97; Şt. Cucoş, A. M uraru, op.cit. , 1 985, p. 62 1 .
87 Ibidem, p. 605 şi urm.
KK
A. Muraru, op. cit. , 1 987, p. 1 97.
8 9 Ibidem, p. 1 95 .
9 0 Apendice I I I , î n VI. Dumitrescu şi colab., 1 954, p. 5 9 5 şi urm.
91
F. Chiribuţâ, Observaţii preliminare asupra tehnologiei prelucrării ceramicii din faza
Cucute ni B I de la Ghelăieşti-Nedeia, în MemAntiq, IX-XI ( 1 977- 1 979), p. 709 şi urm.
92 Ibidem, p. 7 1 2.
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analize, efectuate în laboratoarele americane, au fost publicate în 1 984, în Anglia,
într-o lucrare monografică93 , prima de acest fel, care, fără îndoială, prezintă o
importanţă deosebită pentru cunoaşterea tehnologiei ceramicii pictate a culturii
Cucuteni .
Mai întâi, avându-se în vedere dependenţa calităţi i produselor ceramice de
resursele de lut, s-a putut remarca cunoaşterea şi selecţia cu grijă de către
comun ităţile acestei culturi a resurselor de materii prime, respectiv a zonelor cu
depuneri de argilă de bună calitate şi a acelora cu carbonat de calciu şi cu caolin
deschis, pentru alb, cu acizi de fier hidrataţi sau cu hidroacizi de fier (hematită,
goelită sau limonită), ca şi cu alte minereuri în diferite combinaţi i, pentru negru sau
negru-brun94 .
Din punct de vedere al preparării pastei, pe baza anal izelor petrografice, s-a
constatat atât rafinamentul lutului prin levigaţie, cât şi folosirea acestuia în genern.1
pentru ceram ica pictată fără degresanţi, întâlnindu-se, în schimb, frecvent sub
formă de cioburi pisate în pasta ceramicii Precucuteni 95 • Î n această privinţă, s-a
susţinut că procentajul ridicat de mica şi de alte incluziuni naturale în lut a permis
ceramiştilor cucutenieni să lucreze şi să prevină contractarea şi crăparea pastei în
timpul uscări i şi arderii oaselor, fără adaos de degresanţi 96 .
În ceea ce priveşte tehnica de producere a vaselor, pe baza datelor directe sau
indirecte, s-a aj uns la concluzia că metoda răsucirii a fost combinată cu procedeul
rotaţii (disc, turnetă sau roată), u ltimul folosit în Cucuteni A-B şi, apoi, generalizat
în Cucuteni B 97 •
La rândul ei, tehnica de pictare a vaselor culturii Cucuteni a atras atenţia în
mod deosebit în lucrarea lui L. Ellis, ca şi la alţii anterior, privind în special aria
culturi i Tripolie, respectiv lui I. P. Krasnikov98 şi Z. Stos-Gale şi E. Rock99 ,
stabilindu-se, pe baza rezultatelor analizelor fizico-chi mice, inclusiv a analizelor cu
raze X ale fluorescenţei sau difracţiei, varietatea materialelor pulverizate, sub
formă de pigmenţi, folosite pentru pictarea vaselor, la care ne-am raportat mai
SUS

1 00

.

Î n acelaşi timp, în legătură cu pictarea vaselor culturii Cucuteni , pare
sugestivă părerea după care în zona de contact din centrul şi sud-estul
Transilvaniei, dintre culturile Petreşti şi Cucuten i, ceramiştii culturii Cucuteni ar fi
93

L. Ellis, op.cit„ I 984, passim.

94 Eadem, op.cit., 1 984, p. 83 şi urm.; eadl"m, op.cit„ 1 987, p. 1 1 9 şi urm.
95 L. Ellis, op.cit„ 1 984, p. 93, 1 1 5 .

96

Ibidem, p . 93.
Ibidem, p. 1 1 5.
9M I. P. Krasnikov, Tripol 'skaja keramika. Tehnolcgicesky etjud, în Soobfreya G.A.l. M. K. ,
1 93 1 , p . 1 1 O ş i urm„ apud L. Ell is, op.cit„ I 984, p. I O ş i urm.
99 z. Stos-Gale, F. Rock, Analysis of pigments used for decoration of Neolithic pottel)' from
Bifeze Zlote, Ukraine, în British Museum Occasional Paper, 1 9, 1 98 I , p. 1 5 5 şi urm. apud L. Ell is,
op.cit„ 1 984.
llM>
Ibidem.
Y7
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împrum utat de la aceia ai cu lturii Petreşti tehn ica picturi i înainte de arderea
vase lor, mai ales în condiţi ile realizări i roşului şi negrului pe acelaşi vas 1 0 1 •
De asemenea, importante sunt şi constatări le relativ la arderea vaselor în
etapa mai târzie a acestei culturi, în cuptoare complexe, denumite u neori i mpropriu
cu reverberaţie, constituite din două părţi suprapuse, din care una inferioară pentru
foc şi alta superioară pentru vase, cu o gri lă perforată între e le, prin care se putea
controla şi regulariza variaţi ile temperaturii şi atmosferei în timpul arderii 1 02 . Î n
această privinţă ţinem să menţionăm că cuptoarele fazei anterioare din Cucuten i A,
atestate prin plăci perforate de obicei parţial şi resturi de boltă, nu au putut fi
reconstituite în mod plauzibi l, din l i psă de probe suficiente pentru suprastructura şi
infrastructura l or 1 03 .
Pe baza analize lor cu difracţia razelor X a cul ori lor negre, s-a putut preciza că
ceramiştii cu lturii Cucuten i-Tripol ie, cu începere din Cucuteni A (=Tripolie B I I ) şi
apoi de o man ieră generală în Cucuteni B (=Tripolie C I) au putut obţine
temperaturi de cca I 000° C, la care oxidul de mangan s-a transformat în
hausman ită 1 04 • presupunându-se că s-ar fi folosit drept combustibil mai c urând
rădăc inile arborilor, decât partea superioară a crengi lor 1 05 .
Î n plus. sugestive pentru problema cuptoarelor c ulturii Cucuteni sunt câteva
descoperiri de cuptoare din aria Tripo lie, de la Vyrvarovka V I I I şi Petreni, puse în
legătură cu unele construcţi i spec iale cu etaj pentru atel ierele ceramişt i lor, care sunt
situate la Petren i la periferia staţiunii respective 1 06 .
Î n ace laşi timp, din aceeaşi lucrare a l u i L. E l l is s-a detaşat concordanţa dintre
perfecţionarea tehnologică a ceramicii pictate şi dezvoltarea social-economică a
comun ităţi lor respective, către o societate mai complexă, ch iar diferenţiată, în
epoca cultu ri i Cucuteni-Tripol ie, care se reflectă, între altele, în structura şi
dimensiunile aşezărilor şi locuinţelor, precum şi în intensificarea rezervelor de
hrană, în condiţi ile creşterii popu laţiei în etapele mai târzi i ale complexu lui
.
.
· w1
C ucutem-T npo 1 1e
.
Paralel c u anali za tehnologiei ceramic i i , s-au întreprins şi unele cercetări
microscopice şi, de altfel, asupra pastei din care s-au exec utat statuetele
antropomorfe ale culturii Cucuteni, ca de ex. în laboratorul Muzeul u i Central
Romano-German de la Mainz pentru capu l de statuetă de lut ars din staţiunea
cu lturii ceramicii l iniare de l a Rockenberg (Hessen) 1 08 •
101

Ibidem , p. 1 1 9.
L. El lis, op. cit. , 1 984, p. 1 30.
103
Ibidem, p. 1 50, relativ la reconstituirea cuptorului de ceramică de la H ăbăşeşti.
104
Ibidem, p. 1 57.
105
Ib 1"dem, p. I 58 .
1 06 Ibidem, p. 1 62, 1 85 , 1 89.
107
Ibidem.
lllH
O. Hockmann, Gemei11samkeite11 in der Plastik der linearkeramik und der Cucuteni
Kultur, în La civi/isation de Cucuteni, 1 987, p. 89 şi urm.
102
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Astfel, s-a putut constata, cum a arătat O. Hockmann, că statuetele respective
conţineau, în afară de grăunţele de cereale nemăcinate, eventual şi o cantitate de
făină măcinată cu aj utorul râşn iţelor eneol itice 1 09 • Î n plus, s-a constatat de J .
Makkay c ă făina măc inată în scop ritual a r fi avut o importanţă deosebită în cultura
bandceramicii, menţionând pentru aceasta descoperiri de râşniţe în contexte de cult
ale complexului Cucuteni-Tripolie 1 1 0 .
În fine, nu am putea termina această incursi une în domeniul cercetări lor
interdisciplinare relativ la cultura Cucuteni, fără a arăta pe scurt rezultatele la care
s-a ajuns din punct de vedere paleoantropologic privitor la oamen ii care au creat
această splend idă cu ltură eneol itică. Î n această privinţă, lăsând la o parte cele cinci
schelete de la Cucuteni , studiate de Eug. Pittard 1 1 1 , a căror apartenenţă la această
cultură nu a fost precizată 1 1 2 , se cunosc numai 1 1 schelete de copii, adolescenţi şi
maturi, din care cinci din morminte rituale din faza Cucuteni A-B de la Traian
Oealul Fântân i lor; patru, din care unul cu trepanaţie, din aşezarea Cucuten i A de la
3
Girov-Neamţ şi două din aria Ariuşd de la Ooboşeni din sud-estu l Transi lvaniei 1 1 •
Î n schimb, nu s-a descoperit până în prezent nici o necropolă în aria Ariuşd
Cucuten i . În ceea ce priveşte aria Tri pol ie, numărul schelete lor este puţin mai
mare, din care cinci provin din morminte izolate din fazele Tripolie mij lociu şi
târziu, 1 7 din Tripolie mij lociu, din indivizi decedaţi în urma prăbuşirii plafonului
unei grote de la Bilcze-Zlote pe Nistru l Superior şi 6 1 dintr-o necropolă din
Tripolie târziu de la Vyhvatintzi , în apropiere de malul drept al Nistrului
1 . 1 14
1111J OCIU .
În u rma anal izei paleoantropologice a 1 1 schelete din aria Cucuteni-Ari uşd,
. ·

efectuate de O. Necrasov şi colaboratori i săi, s-a constatat predomi nanţa
trăsături lor mediteranoide, ca la civil izaţiile eneol itice Boian, Gumeln iţa şi
.
H amangia 1 1 5 .
Î n ceea ce priveşte originea tipului mediteranoid. care constituie fondul
principal al popu laţiei din neo-eneoliticul din spaţi ile carpato-dunărean şi balcanic,
·
s-a presupus o origine locală, cl imatul mediteranean putând să infl uenţeze
grac i litatea şi evoluţia tipului Doini Vestonice din Paleol iticu l Superior spre tipul
mediteranean 1 16 •
1 1 �J

Ibidem. p. 90 şi urm.
J. Makkay, Mahlstein u11d das rituele Mahle11 in den pri:ihisrorischen Opfer�eremio11ie11, în
AcraArch. 30, 1 978, p. 28; O. Hăckmann, op.cir„ 1 987, p . 9 1 .
1 1 E.
1
Pittard, Ossemenrs hwnains neolithiques provenant de la sration de Curnre11i ( Moldavie)
et deposes a l ' Universite de lassy, în Bulletin de la Societe de Sciences de Bucarest. XII, 1 904, 5-6.
p. 365 şi urm.
1 1 2 O. Necrasov, op.cir. , 1 987, p. 1 45.
rn Ibidem. p. I 45 şi urm.
1 1 4 Ibidem. p. 1 50 şi urm.
1 1 5 Ibidem, p. 1 50.
1 1 � O. Necrasov, M. Cristescu, Contributions de l 'anthropologie au probleme du peuplement
du territoire de la Roumanie durant le Neolithique et l 'Eneolithique, în Actes du Vlr Con�res
lntemational des Sciences Pre- et Protohistoriques, li, 1 966, p. 1 26 1 .
1 11
1
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La componenţa dol icocrană mediteranoidă s-a adăugat o altă c romagnoidă,
care ocupă al doi lea loc şi ca element secundar o componentă brahi cranio dinaroidă
sau chiar armenoidă 1 1 7 •
Aceeaşi componentă mediteranoidă ocupă prim u l loc şi la populaţia din aria
Tripol ie, după care se situează o altă comagnoidă sau protoeuropoidă, care o
apropie de populaţi ile culturilor Boian şi Gumelniţa, ca ş i de altele din Grecia ş i
Sicilia 1 1 8 .
Acestea sunt câteva din rezultatele principalelor cercetări i nterdisciplinare
relativ la cultu ra Cucuteni .
Din prezentarea lor, chiar sumară, s-a putut constata, p e d e o parte,
importanţa lor pentru lămurirea unor probleme relativ la c ultura Cucuteni şi, pe de
alta, necesitatea intensificării cercetărilor în domen i ile menţionate, ca şi lărgirea
ariei de investigaţie şi în alte domen ii, mai ales ale l ingvistici i , matematic i i şi al
altor şti inţe uman iste, ale naturii şi tehnicii. Î n acest fel se poate spera să se aducă
noi contribuţii la o mai bună cunoaştere a culturii Cucuteni şi inclusiv a
complexu lui Ariuşd-Cucuteni -Tripolie.

1 1 7 O. Necrasov, op.cit. , 1 987, p. 1 52.

l lK

Ibidem.
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DIE BEDEUTUNG DER STADT MOSCHOPOLIS
(XVIII. BIS XX. JH.) *
MAX-DEMETER PEYFUSS
(Viena)

Wenn wir die mitteleuropăischen Quellen zur Geschichte der Stadt
Moschopolis (Moax_6'l!oJ.. u;, Moax_o'l!OAIJ, BoaK0'1!6J.. 1 ) im XVIII. und frtihen XIX.
Jahrhundert vor Augen haben, so erkennen wir eine gewisse Unsicherheit in der
genauen Lokalisierung des Ortes, die nicht nur mit den mangelnden Kenntnissen
der Mitteleuropăer in der Balkangeographie zu erklăren sind, sondem
offensichtlich auch mit den stark oszillierenden Auskiinften der Gewăhrsleute :
Moschopolis wird entweder im „Kănigreich Albanien" oder in „Makedonien" oder
in „Epirus" situiert 1 •
Welche Gefiihle und Assoziationen ruft der Name der Stadt Moschopolis
heute hervor? Beim griechischen Leser zweifellos Zitate wie „ A i 'A B�vaz r11r;
TovpKOKparfar; " oder " Tcp'l!Vorar11 6am.; EV rw ţtfow n7 r; tp11µfar; Kaf TIJ<;
f3apf3ap6r11ror; " oder gar " T6 µ1Kp6 flapiaz TIJ<; 'A varol..11r; " oder " To avBor; TOJV
BaJ..Kavfwv ; daneben ist Moschopolis aber auch als „Mekka der Vlachen", als
„Citadel le der Aromunen" und als „Zentrum der albanischen Aufklărung" bekannt.
Nattirlich sind dies phantasievolle Qualifikative, die meist der nationalistich
orientierten traditionellen Geschichtsschreibung entstammen und mit der
ntichtemen Realităt wenig zu tun haben .
Der Ruh m unserer Stadt ist berechtigt: Als intemationales Handelszentrum
mit Kontakten nach Venetien und Osterreich, nach Sachsen, Schlesien und Polen,
nach Ungam, Siebenbtirgen und der Bukowina, nach Odessa und den
Donaufii rstenttimem Moldau und Walachei; als Heim bedeutender Gelehrter, die
einerseits an der ărtlichen hăheren Se hule, der sogenannten „ Nta 'AKa611µda "
"

•

Die vorliegende Arbeit wurde 1 996 im Auftrag eines griechischen Verlages fiir einen
Sammelband iiber den Sogennannten Nord-Epirus verfaBt, allerdings sie offensichtlich wegen ihrer
kirtischen Akzente - nicht gedruck, ohne daB sich der Verlag dafiir schriftlich verantwortet hătte. Ich
hoffe aber, daB der Text meinem verehrten Freund Virgil Cândea zu m 75. Geburtstag etwas Spa13
macht! Die ausfiihrlichen griechischen Zitate erklăren sich aus dieser Textgenesis, fiir Virgil Cândea
stellen sie wohl ebensowening ein Hindernis dar wie fiir die geschătzten Leser.
1 Diese Schwankung lăBt sich teilweise damit erklăren, daB die Fernhandelsbeziehungen von
Moschopolis seit der Mitte des XVIII. Jhs. zunehmend auf das mittel - und siidosteuropăische
Festland (statt auf die Adria) ausgerichtet waren und somit die Lokalisierung în Makedonien eine
gewisse optische Plausibilităt erlangte.
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tătig waren, andererseits an der moschopolitani schen B uchdruckerei, die zu den
ersten Offizinen auf der B al kanhalbinsel zăhlt u nd deren Drucke heute sehr selten
und entsprechen wertvol l geworden sind. Dariiberhinaus hat Moschopolis auch in der
Geschichte der Balkanalagie einen besonderen Stellenwert erlangt, der sich aus dem
Umstand ergab, daB hier frtihe, u mfangreiche und wichtige Schriftdenkmăler de
Balkansprachen Aromun isch, Albani sch, Makedonisch-Bu l garisch entstanden sind.
Es l ahnt sich alsa durchau s, die Geschichte dieser Stadt năher zu beleuchten,
nur wird der kiritische H istariker, wenn er zu neuen Resultaten vordringen will, mit
grăBter Skepsis und schărfstem Unterscheidungsvermăgen an jene naiven
Malereien herangehen , die die einzelnen balkanischen H i storiographien i mmerfart
tradieren 2 . Die Kritik muB bereits beim Namen der Stadt ansetzen, denn die
i.iberl ieferte Farm lvforrxcJ7fo),1� " i st keineswegs die ariginăre, sandern vielmehr
ein antikisierendes Kanstrukt. In den ălteren Quel len i.iberwiegt der Anlaut mit
B1/w.,
wie er heute nach in der amtl ichen albanischen version
Voskopoje/Voskopoja " (ahne und mit Artikel ) bewahrt ist, u n d im zweiten
Wartteil handelt es sich nati.irlich mitn ichten u m eine altgreichi sche 7r6A.1(',
sandern um ein slavisches „ polje " ( m:c51ac5a. câmpie).
Das heutige Vaskapaje liegt in 1 200 m Seehohe auf einer von Berggipfeln
u mgebenen Hachebene, die durch eine Wasserscheide von der Ebene von Kan;e
( Kopvw6. ) im Osten getrennt ist. Ober diese Wasserscheide fiihrt heute eine etwa
25 km langc StraBe als einzige Zufahrt van Kan;e in u nsere Stadt, aber i m XVIII.
und X IX . J h . lag Maschapalis an einem wichti gen Karawanenweg, der Korc;e i.iber
das Opari-Gebi rge ( ' 07rap1) mit der Stadt Berat (Br;parwv, Bdaypac5a) i m Tal des
Osumi verband. Die zah lreichen Gewăsser van M aschapalis fl ieBen nardwărts zum
Deval l i . Van dart gab es gleichfal l s einen Karawanenweg, der sich si.idwărts nach
V ithkuq ( B1101KotlK1 ) und wei ter nach Kalanje ( Ko).dJvta) fortsetzt. Wegen seiner
Hăhenl age ist Maschapalis heute als Luftkurort und Wintersportzentrum mit etwa
700 E i n wahnern bekannt.
A l le Legenden van ei ner angebl ichen Stadtgri.indung i n der Antike ader im
Mittelalter sind nur <pavramo7rJ.11�iw , wie schan loakeim Martinianos zu Recht
feststel l te. denn „walachische H i rten bauen keine Stădte sondem H i rtendorfer
'Kal ive' [KW.vf:lta] genannt" ( Gustav Weigand). Wir sind beim u mstrittenen Thema
der ethnischen Zuordnung der Stadtbevolkerung angel angt. Nach sămtlichen alten
Que llen war die Stadt im X V I I I . und XIX. Jh. ganz i.iberwiegend von Aromunen
( unterschiedl icher regionaler Herkunft und daher mundartlicher Zugehorigkeit)
bewahnt - fragl ich ist nur der nicht zu unterschătzende Antei! der albanischen
Bevolkerung der Umgebung, auf die ein so entwickeltes stădtiches Zentrum
selbstvertăndl ich groBe Anziehungskraft ausi.iben muBte.
„

„

„

„

"

1 Der crst 1 994 verstorbcne groBe Historiker Gw111ar Hering hat dies 1 992 so formulicrt:
„Geschichtsforschung ist kcin Ycrfahren zur Produktion patriotischer oder sonstiger politischer
Mythen. sondern i mmer ein kritisches Unternehmen, und nur dadurch kann sie liber Yergangenheit
autkl ăren".
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Ein Blick in die Umgebung lohnt sich tatsăchlich, denn viele
sozialăkonomisch-kulturelle Errungenschaften, die heute den Ruhm von
Moschopolis ausmachen, erklăren sich nur aus den geograph ischen.
wirtschaftlichen, sozialen, sprachl ichen, ethnischen, konfessionellen, ku lturel len
und schlieBlich politischen Verhăltni sse des gesamten Umfelds, d.h. Mittelal banies
von der adriatischen Kiiste bis den makedonischen/dassaretischen Seen . Die
Annahme, Moschopolis sei als Stadt gegriindet worden, um eine Fiihrungsrolle in
der ganzen Region zu iibernehmen, ist nai v. Traian Stoianovich betonte schon
1 970, daB „ cities tend to spring up în clusters rather than as temporal ly isolated
units", und so miissen wir einserseits davon ausgehen, daB Nachbarorte wie
Shipske ( YmwxioJ J:�maxa), wo es offensichtl ich ăltere, aber lăngst ruinierte
Kunstdenkmăler gibt, viei frii h er als Moschopolis in wirtschaftlicher Bliite standen,
wăhrend andererseits eine Reihe von Ortschaften in der năheren und ferneren
Umgebung im XVIII. Jh. entweder einen ăhnlichen wirtschaftlichen Aufschwung
erlebten, wie dies bei m nordwestl ich von Moschopolis gelegenen Ort Grabove
(I'Kpaµ77:6pa) oder beim nărdlich gelegenen Llenge (Aayya) der Fall war, oder
gegen Ende des XVIII. Jhs. einen ăhnlichen Niedergang wie Mo�chopolis erlitten,
ohne daB wir im Detail viei mehr dariiber wissen, wie im Fal ie des heute
albanischen Nikolice (NtKoA.iwa) oder des heute griechischen Dorfes Grammos
(I'paµµoc;) und der Wiistung Linotopi (A 1vor61r1) an den Quel len des
Aliakmonas/B istrica/Ince Karasu. Tatsăchlich gelang es gegen i:nde des XVIII.
Jhs. einem Mehmed Paşa Fraşarli aus der albanischen Sippe der Deys von Frasheri
(die nicht durch ihre B lutriinstigkeit, wie Martinianos behauptet, sondern durch
ihre Zugehărigkeit zur l iberalen und toleranten Sekte der Bektaşiya beriihmt sind),
sich die Einkiinfte aus Moschopolis, Shipske und Nikolice zu sichern. was die
Zusammengehărigkeit dieser Aromunensiedlungen neuerl ich dokumentiert.
Der Hăhepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung von Moschopolis ist durch
die drei imposanten dreischiffigen Kirchenbauten (Basiliken von etwa 20m Lănge )
aus den zwanziger Jahren des XVIII. Jhs. markiert : „ A y10c; NiK6Â.aoc; ( I 72 I ),
'Jlywc; 'A 8ava(Jlo<; ( 1 72 1 ) und Ta!;wpxoi ( 1 722) . Die iiberl ieferte Vielzahl der
Kirchen - statt der tradierten Zahl von 72 sind etwa 20 anzusetzen � - steht în
unmittelbarem Zusammenhang mit der Zahl der Stadtviertel (,uaxaA.ac;) und damit
der Stadtbewohner. Von 60-70.000 Einwohnem, wie es oft heiBt, kann altern
schon wegen der geographischen Lage und der damal igen Bauweise nicht die Rede
sein, vielmehr mtissen wir mit einem Maximum von 1 5.000 Einwohnern rechnen.
U ber die Wirtschaftsentwicklung, die zu einer solchen Konzentration ftihrte,
kann man nur Vermutungen anstel len. Die Produkte der traditionellen
aromunischen Fernweidewirtschaft - Schafkăse, Wolle, Fleisch und Leder -.
·

"

3 Bis jetzt sind auBer den erwăhnten drei freskengeschmiickten Kirchen nur dic folgenden
erhalten: Ko1µ�uewc; (dreischiffige basil ika von 1 7 1 2), 'Ayiac; napa<JKeVt/c; ( Ruine mit
Freskeniiberresten, angeblich aus dem XIV. Jh.), flpo<p�rov 'H).wu ( 1 759) sowie die auBerhalb des
ortes gelegene Kreuzkuppelkirche des Klosters '/w6.vvou flpoi5p6µou aus dem XVII. J h .
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

1 24

M ax-Demeter Peyfuss

wurden seit jeher in regionalen Zentren vermarktet. Es l ag nahe, dort auch
einerseits die Verarbeitung von Wolle (z. B . <iµmibE<; und cpA.oK<i-rec;/ -r�epyau;) und
Leder vorzunehmen und andererseits die Produzenten dieser Waren mit allem
Notigen zu versorgen, d.h. mit Holz -, Glas - und Metall gegenstănden, mit Waren
des tăglichen Gebrauchs, mit Mennige, Kupfer und Eisendraht, mit Tonwaren,
Waffen und Luxusgiltern wie mit Atlas und Seide, Papi er und Biichern. So konnte
sich neben dem ortlichen Warenaustausch und dem i m Osmanischen Reich in den
Zi.inften ( esnaf oder hiifet = pov<ptnov) wohlorgani sierten Handwerk auc h der
Export -und Importhandel etabl ieren, der von M oschopolis aus die oben erwăhnten
europăischen Provinzen und das ganze Osmanische Rei c h u mfaBte. Die Reichweite
dieser Handelsbeziehungen war nicht zuletzt durch M aurer, Zimmerleute und
andere Handwerker sowie durch Kaufleute aus Mosc hopol i s und seiner năheren
und ferneren Umgebung bedingt, die schon im friihen XVIII. Jh. alt die Miihsal der
„peca/ba " ( r17<; (E:v17 re1ac; ", des damal igen Gastarbeitertums) in fernen Lăndern
wie Slavon ien oder der Walachei auf sich nahmen.
Die wirtschaftliche Potenz der Stadt zei gte sich nicht nur i n der
Kirchenarchitektur, sondern in der Schaffung von kulturellen Einrichtungen, die den damal igen Umstănden entsprechend - von der Kirche geprăgt oder jedenfalls
mitgetragen wurden . Zu nennen ist an erster S telle die Druckerei, die zwischen
I 7 3 I und I 769 insgesamt 2 1 Drucke4 i.iberwiegend kirchlich-theologisc hen Inhalts
( darunter 1 3 Akolouth ien) hervorgebracht hat, enge Beziehungen zum Kloster
'Ayiou Naouµ am Ohridsee unterh ielt und offensichtlich i m Dienste des
Erzbi stums Achrida stand, dessen Untergang nicht zufăllig mit dem Niedergang
von Moschopolis in den sechziger Jahren des XVIII. Jhs. zusammenfăllt5 . Die
inhaltlich interessantesten Bucher aus der Feder von moschopolitanischen
Gelehrten erschienen năml ich ab 1 770 in Venedig, in Wien und in Budapest !
„

� Einc detai l l icrtc Bcschrcibung aller Drucke samt den heutigen Standorten findet sich in
meinem Buch von 1 989/96 ( siehe Bibl iographie). Die 1 3 Akolouthien waren chronologisch den
folgenden Hcil igen gewidmet: Theodora von Thessalonike, Charalampos, Nikolaos ho Neos.
Serapheim, Naoum (2 x), Kli111e111 Ohridski, XV M ărtyrer von Tiberioupolis, Jovan Vladimir,
Erasmus. Nikodemus von Berat, V I I Heilige [ 'llyio1 'Eirrap18µ01], Antonios ho Neos. Die anderen
Drucke waren folgende: Ein „ I:uyxwpoxapn " des Erzbischofs IOasaph von Achrida ( 1 742), ncp1
i:m<JT0A1Kwv rVll'WV " von Theophilos Korydaleus ( 1 744 ), das I:uvrayµanov 6p86t5oC:,wv " des
Kănstantinos l!agionao11mites ( 1 746), 'H aJ.�Bcia KPIU/<;", wahrscheinlich vom ehemaligen Jesuiten
Leandro Lombardi ( s.a„ ca. 1 746- 1 749), eine
'OICrw'lxoc;" ( 1 750) und eine
' EmaycoyTJ
)'paµµanKri..:;"
( 1 760) von Kaballiătes undschl ieBlich die
'Op 86t5oC:,oc; <51t5aaKaMa" des
alexandrinischen Patriarchen Meletios Pegas ( 1 769), die mit dem fehlenden Druckort (?) das Ende
der moschopolitanischen Buchdruckerei markiert.
� Vom Druckermonch Gregorios Kănstantinides Moschopolites kennen wir nur den Namen
u11d ein seltenes Portrăt in manchen Exemplaren der Kliment Ohridski - Akolouthie, er ist aber der
Verfasser der beiden Akolouthien fllr den hi. Nikodemos und die 'Ay101 'Eirrap18µ01 " und eines
Abschnittes im B riefsteller des Korydaleus (s. Anm. 4). Ein anderer fii r die Druckerei tătiger
Gelehrter war Michael Gkoras Hypischiătes, der bei mehreren Drucken als Korrektor und
Epigrammisl lătig war und die Antonios-Akolouthie verfaBte.
„

„

„

„

„

„

„
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Alle diese Gelehrten standen auch in mehr oder weniger enger Beziehung zur
Schule von Moschopolis, die ab 1 744 unter dem Namen „ Ni:a
'AKm511µcia "
bekannt ist, aber sicher schon seit dem XVII. Jh. existiert hat und Kenntnisse von
griechischer Sprache und Literatur, von Philosophie und Mathematik auf hohem
Niveau vermittelt hat. Natiirlich wird man an dieser Schule Lehrbiicher verwendet
haben (wie die 'EyKVKA07raz&ia qnJ.o).oy1K1J des lăannes Patousas), aber der
angebl iche Reichtum der moschopolitanischen B ib liothek6 ist ebenso eine
historiographische Legende wie die Behauptung, an der Akademie hătten auch
kathol ische Eleven aus Nordalbanien studiert. Geistesgeschichtlich bemerkenswert
ist hingegen die Tatsache, daB mehrere Schiller dieser Akademie ( � E:VKoaµia rwv
11Bwv, ro rpwc; r11c; E:KKAt/(Jiac; ) spăter als Ărzte Karriere mach ten, wăhrend die
Kleriker, die an ihr wirkten oder ausgebildet wurden, allesamt spăter in ihren
Schriften keine Theologie verbreiteten, sondem Sprachkenntnisse, Logik,
Mathematik, Physik7 . . .
Dies gi lt z.B . fiir den beriihmtesten moschopolitanischen Autor, den
Gelehrten Theodăros Anastasiou Kaballiătes (ţ 1 789), der als Sohn eines
Schneidermeisters ab 1 743 als Kleriker an der Ni:a AKm511µcia unterrichtete und um
1 750 deren Leiter wurde; er machte auch eine kirchliche Kaniere als 'lcpOK�pvi;
wv 'Ay1wrawv Bp6vov TIJc; flpwr11c; Iovanvav�c; 'Axpc1i5dJv ( 1 760) und dann als
flpww7ra7rac;, nach dem Untergang des Erzbistums ( 1 767) ist er aber auf Reisen in
Venedig ( 1 770) und schlieBlich als Mitglied der Gemischtwarenhăndlerzunft
(povrphwv rwv µ7raKW.1Ji5wv) von Moschopolis belegt. Nachkommen gab es im
ungarischen Miskolc, i m ukrainischen Odesa, in Bessarabien (und gibt es bis heute
in Rumănien). Er veroffentlichte eine „ 'OKrw11xoc;" (Moschopolis 1 750), eine
griechische Eiaaywy11 ypaµµartK1Jc;" (Moschopolis 1 760) und die als friihes
aromunisches und albanisches Sprachdenkmal vielzitierte ,,flpwro7rE:1pia" (Venedig
1 770), die als dreisprachiges Wortterverzeichnis schon 1 774 den ersten von
mehreren deutschen Nachdrucken erfuhr (durch Johann Thunmann in Halle, aber
die Informationen hatte dieser von dem Moschopoliten Kănstantinos T:=echanes).
An unveroffentlichten Schriften gibt es eine „Aoy1K1(, eine „ </>v(JlKIJ" mit einer
ME-racpucmcr( im Anhang, aber keine albanische B ibeliibersetzung, die zu den
zahlreichen bibliologischen Legenden und Phantomen aus Moschopolis zăhlt (es
gibt auch keinen aromunischen oder slavischen Druck aus der moschopolitanischen
Buchdruckerei, wie immer wieder behauptet wird 8).
„

"

„

„

6

D i e erst i m XIX. J h . von dem Wiener Moschopoliten Georg Simon Freiherr von Sina

(ţ 1 876) gestiftete Bi.ichersammlung umfaBte, wie Weigand berichtete, hauptsăchlich wertlose, in

Venedig und Wien gedruckte Klassikerausgaben des XVIII. und XIX. Jhs. Die angeblich
umfang,reiche Bi.icherspende eines im i.ibrigen unbekannten Geărgios Lai'os als Legende entlarvt.
Andere bedeutende Gelehrte an der Schule von Moschopolis waren Chrysanthos Epeirotes
aus Zitsa, Nikolaos Stigne aus !Oannina, Sebastos Leontiades (ein Schi.iler des Methodios Anthrakites)
und lăannes Chalkeus, der spăter în Venedig tătig war.
8 Man hat aber in Moschopolis Teile der Liturgie ins Aromunische i.ibersetzt, I 962 ediert von
Matilda Caragiu-Marioţeanu, und die venezianische ,Jlp(J)ro1u:1pia" des Kaballiătes hatte einen schon
von Thunmann erwăhnten kurzen slavischen Anhang („Bukvar", d.i. 'Al<po.f317ră.pwv), der erst 1 995
wieder aufgetaucht ist und moglicherweise vom serbischen Gelehrten Dosite} Obradovii: ( 1 739- 1 8 1 1 )
stammt, den Kaba/liotes in Venedig getroffen hat.
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Andere interessante Persănlichkeiten, die aus der Akademie hervorgingen,
waren Kănstantinos Oukoutas, Verfasser einer 1 797 in Wien erschienenen „ Nea
flw6aywyia" in aromunischer Sprache; Daniel Adames Chatzes Moschopolites mit
seinem 1 802 in Venedig ( ?) gedruckten griechisch-aromunisch-albanisch
bulgarischen Wărterverzeichnis in der „ Eumywy1K17 616auKaÂia"; Ambrosios
Pamperes!Pampereus ( *Moschopolis, 1 733) wurde um die Jahrhundertwende als
Autor und Herausgeber griechischer Schriften in Wien und Leipzig bekannt;
!ăannes Nikolides aus Grammos ( 1 737- 1 828) war in Wien als Arzt und Obersetzer
medizinischer Werke ins Griechische tătig und wurde 1 79 1 mit dem Prâdi kat „ de
Pindo" geadell; Theodăros Chatzephilippides (ca. 1 730- 1 805) spielte dann in
El basan eine bedeutende Rolle ftir die Geschichte des albanischen Schrifttums (als
9
Dhaskal Todhri Haxhifil ipi) .
Der Niedergang von Moschopolis vollzog sich keineswegs schlagartig,
sondern al l măhlich und in Etappen, weshalb es nicht gerechtfertigt ist, von einer
.. Katastrophe" zu sprechen, und er hatte auc h ganz verschiedenartige Ursachen.
Solche Vorgănge sind niemals monokausal zu erklăren, weshalb die in der
griech ischen und rumănischen Historiograph ie verbreitete Schu ldzuweisung an
irgendwelche
ToupKaÂ/Javo1", die angeblich unter dem Kommando des
beri.ihmten Tepedelen/i Ali Paşa die Sympathie der Moschopoliten fiir die 'OpJ..w 
JO
<fJIKu. zu bestrafen hatten, eine historische Fălschung darste l lt. An dieser Theorie
ist so ziemlich alles fal sch, sie beweist nur die văllige Ahnungslosigkeit ihrer
Autoren in den Detai ls der osmanischen Geschichte.
Parallel zur Verlagerung der Handelsrouten auf das Festland kam es auch zu
einer Verlagerung des Kapitals in die Geschăftszentren an den mittel- und
osteuropăischen Endpunkten dieser Verbindungslinien (Habsburgermonarchie,
Donaufi.irstenti.imer. RuBland ). Daneben kam es in Moschopolis ( w ie auch in
anderen griechischen Stădten wie Ampelakia oder S myma) zu schwersten inneren
Zerwi.irfni ssen) â1xo\w und <51aipcu17 steht in den Quellen), die man soziologisch
aus
dem
Gegensatz
zwischen
Handwerksziinften
und
viel leicht
l landelskompagnien erklăren kann ; schon 1 73 5 wurden im Zuge solcher
Ausei nandersetzungen mehrere moschopolitanische Notabeln erschlagen . Der
Bandeni.iberfall von 1 769, der zur Abwanderung vieler Moschopoliten ftihrte,
hăngt offensichtlich mit der Verweigerung von Schutzgeldzahlungen an die
„

9 Chat=ephilippides hat Tei le des Neuen Testaments ins albanische, tibersetzt; weitere wichtige
Namcn konncn hier nur erwăhnt werden, vom Mediziner und Autor T=echanes war schon die Rede;
loannes Adames und Kănstantinos Zoupan studierten in Halle Medizin und wirkten dann in Wien;
lăannes Eustratiou aus Yithkuq half dem engl ischen Reisenden William Martin Leake bei der
Redaktion seiner sprachwisscnschaftlichen Arbeiten; als Epigrammisten sind u.a. Naown Anastasiou
Ntata und Naown Athanasiou Ghikas hervorgetreten.
111
Auf die Spitze getrieben wird die Yerbreitung von hi storiographischen Legenden durch eine
unlăngst in Bu karest (i n literarischem Gcwande) verăffentlichte neue Yersion, wonach niemand
Jnderer als Alis Liebl ing Basilike als Griechin die Zerstărung der Aromunenstadt Moschopolis
betrieben habe 1
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ărtliche Mafia (dervenci und ăhnl iches) zusammen . Wăhrend die osmanischen
Behărden einen bă/Ukbaşi mit 200 Mann zum Schutz der Stadt schickten, hatten
die Banditen, die damals grăBtenteils Christen waren, wie lai"os gezeigt hat, 300
Mann aufgestel lt. Die beriih mten Kirchen von Moschopol is haben diesen O berfall
bezeichnenderweise auch gut tiberstanden. Aber die Unruhen hielten an, es kam
1 777 und 1 788/89 zu weiteren O berfal len und Zerstărungen, die sich zum Teii
durch die gewaltsam geftihrten Auseinandersetzungen zwischen den regionalen
Feudal h erren erklăren lassen 1 1 •
Das Resultat war jedenfall s die massenhafte Abwanderung aus Moschopolis:
Die wohlhabenden Kaufleute setzten sich zu ihren lăngst in Mitteleuropa
etablierten Verwandten ab, die wer n ger begtiterten oder auch weniger
abenteuerlustigen Moschopoliten bevălkerten nun eine Reihe von Dărfem und
Stădtchen in der Gegend von Ohrid, Monastir/B itola und Krusevo. O brig blieb ein
kleines Dorf mit viei zu vielen schănen und wertvollen Kirchen. Die wahre
Katastrophe ftir die Kulturdenkmăler von Moschopol is ereignete sich nicht im
XVIII.. sondem i m XX.Jh ., als die Front i m ersten Weltkrieg hier verlief, als
franzăsische Truppen die verbliebenen Kirchen al s Stălle verwendeten und als
albanische Banditen, Sali Butka h ieB der beriihmteste. den Ort văllig
auspltinderten . Auch die ărtliche Bevălkerung erfuhr einen Wandel : Die wenigen
alten moschopolitanischen Fami lien tibersiedelten nach Kon;e, Tirane und andere
albanische Stădte, und i m heutigen Dorf Moschopolis haben sich aromunische
firşiroţi ( 'Apflav1wfJJ... 6.xo1) niedergelassen, deren Vorfahren aber wohl schon 1m
XVII. Jh. an der Besiedlung des Ortes betei ligt waren.
Dennoch hat die wirtschaftliche und kulturelle Bltite von Moschopolis im
XVIII.Jh. noch eine Fortsetzung gefunden, indem die vielen mr6<5f1ţt01 in der
Habsburgermonarchie durch i hre wirtschaftlichen Erfolge ein Weiterleben der
spezifisch moschopol itanischen Kultur ermăgl ichen konnten . Spezifisch waren
Polyglottie und Multikulturalismus, weil man neben der Haussprache Aromunisch
und der Bildungssprache Griechisch auch die ,.Marktsprachen" Albanisch und
Makedonisch-Bulgarisch beherrschen muBte und weil man sich in der Diaspora
eine besondere Anpassungsfăhigkeit erworben hatte. Gerade wei l sich das
Verhăltnis zwischen Haus-und Verkehrssprache hier nicht so polarisierte wie z.B .
auf dem Pindos, konnten sich Leute aus Moschopolis und seinem kulturellen
Bannkreis 1 2 ganz ntichtern und ohne Vorurteile mit den Sprachen und Traditionen
11

Es muB hier darauf hingewiesen werden, daB die Hăufund von O berfallen und Zerstărungen
von wirtschaftlich und kulturell prosperierenden Siedlungen in der Gegend von Kastoria und Kor�e
(Moschopolis, Nikolice, Grammos, Linotopi) zu jener Zeit nicht allein durch die sogenannte „feudale
Anarchie aus den marxistischen Lehrbi.ichem erkl ărt werden kann.
12
Ich habe in meinem Moschopolis-Buch mit kunsthistorischen Argumenten gezeigt, daB
identitătsstiftende und heimatbildende „mittelalbanische Klostergeviert" vom Naoum-Kloster am See
von Ohrid und vom Apostelkloster in Vithkuq i.iber Berat und Elbasan bis zum Marienkloster
Ardenice in der Landschadft Myzeqe an der adriatischen Ki.iste erstreckte.
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der Region beschăftigen. Ein charakteristisches Beispiel ist Georg Constantin Rosa
( 'P6(w, rumănisch Roj a, ungarisch R6zsa), ein Vallachus Voscopolitanus" aus
Bitola, der in Budapest und Wien mehrere medizinische, historische und
linguistische Arbeiten în lateinischer, griechischer, rumănischer und deutscher
Sprache veroffentlicht hat 1 3
Der
Anteil
der
ausgewanderten
Moschopoliten
an
der
Wirtschaftsentwicklung der Habsburgennonarchie u m 1 800 ist n oc h nicht
systematisch erforscht worden . Viele betătigten sich als Kleinhăndler- i n Ungaro,
aber es gibt i mmerhin etliche Namen von moschopolitanischen Famil ien, die als
GroBhăndler und Industrielle, als Banquiers und Politi ker eine wichtige Rolle i n
Budapest u n d Wien gespielt haben. Durch viele gemeinniitzige S tiftungen sind d ie
Freiherren von Sina auch i n Griechenl and bekannt (Akademie und S terowarte i n
Athen, griechische Kirche i n Wien, Kettenbriic ke i n B udapest); n ahe verwandt
waren die Familien Gyika de Dezstinftilva und Dadanyi de Gyiilvesz. B ei der
politischen
Emanzipation
der
ungarlăndischen
Rumănen
haben
die
moschopolitanischen Familien de Mocsonyi/Mocioni und Gozsdu/Gojdu eine
wichtige Rolle gespielt, und Andreiu Baron de Şaguna aus der
moschopolitanischen Kolonie Miskolc in Ungaro hat die orthodoxe Kirche
Siebenbtirgens von der serbi schen Vorherrschaft befreit und reorgani siert. Die
Familie Tirka hingegen hat u.a. das erste serbische Worterbuch des
Sprachreformers Vuk Stefanovic Karadiic ( 1 787- 1 864) aus dem Jahr 1 8 1 8
mitfinanziert.
Heute gibt es dreierlei wissenschaftliche Desiderata in der Geschichte von
Moschopolis: Erstens die nur auf Grund der ortlichen Denkmăler zu erforschende
Vergangenheit der Stadt und ihrer weiteren Umgebung, zweitens die
sprachsoziologische Situation im XVII., XVIII. und XIX. Jh. (samt allen
siedlungsgeschichtlichen Details) und drittens die Rolle der ausgewanderten
Moschopoliten in der Wirtschafts- und Kulturgeschichte von Mittel-, Ost- und
Siidosteuropa.
„

•
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ROMÂNII ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
AFIRMARE IDENTITARĂ ŞI RESTRICŢII POLITICE
GHEORGHE PLATON

„

Le mouvement ro11111ain, c 'est ce trm•ail
politique des savants et des ecrivains de la Moldo
Valachie, de la Transylvanie, de la Bessarabie et
de la Bucovine, pour la rewzion des huit millions
de Roumains qui ont survecu a dix-sept siecles de
cruelles epreuves. Du point de vue du principe de
la nationalite fonde sur / 'idee de race, ce peuple
mutite ne forme des a presen/ qu 'un seul c01p, et
le vaste territoire qui le contient dans son unite
s 'apelle la Rouma11ie si non da11s la langue des
traites, au 111oi11s dans celle du patriotisme ".
H. Desprez 1

Dacă admitem că „imaginea lui alter este, adesea, oglinda propriei noastre
identităţi", că altul reprezintă o condiţie a formării identităţii noastre 2 şi încercăm o
evaluare istorică a conştiinţei de sine a român ilor, înţelegem mai exact, poate, în
limitele noi lor exigenţe contemporane, originea şi valoarea unor importante
procese şi fenomene istorice, care ne-au definit şi ne-au particularizat istoria. Poate
fi mai uşor expl icabilă prezenţa sol idarităţii etnice, care - existentă din anii care au
precedat întemeierii statale - a evoluat, în secolul naţionalităţilor, spre forma nouă,
superioară, naţională.
La începuturile istoriei, autodefinirea, cea etnică, s-a realizat în raport cu
ceilalţi, de alt neam, vorbind o altă limbă şi având alte trad iţii - cu care locuitorii
acestui pământ au întreţinut raporturi sociale şi pol itice deosebite. Î n timp,
legăturile interumane au trebuit să ducă la constatarea identităţii comune pe
întregul spaţiu pe care vieţuiau oamenii care aparţineau acelu iaşi trunchi.
Instituirea stăpâniri i şi a dominaţiei străine asupra acestui spaţiu a adâncit
conştiinţa identităţii cultivată, apoi, prin relaţii de natură diversă. Tradiţia
descălecatului şi întemeierea celor două principate la sud şi est de Carpaţi,
1 la Moldo- Valachie et le mouvement roumain, în „Revue des Deux Mondes", janvier 1 848,
Anul 1848 în Principatele Române. Acte Şi documente, t. I, B ucureşti, 1 902, p. 8 1 -92.

2 Nicolae Turliuc, Conceptul de identitate; conţinut şi procese, în Xenopoliana, „Buletinul
Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol>>'', din I aş i VIII, 2000, nr. 1 -4, p. 5.
,
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legăturile între ţinuturi le româneşti şi transferul de populaţie transilvană, care
explică acest fenomen istoric, a dat expresie conşti inţei identitare, conferindu-i
valoare pol itică3 •
În timpul îndelungat al Evului Mediu, în forme variate ş i complexe
individuale sau colective, pe care i storia le-a înregistrat, conşt i inţa identităţii şi a
un ităţii s-a transformat în ceea ce istoricii au numit conştiinţă naţională medievală,
care şi-a găsit numeroase forme de expresie. Pe treapta superioară a dezvoltării
istoriei, în vremurile modeme, pe temeiul acumulărilor seculare, în cuprinsul
procesu lui larg şi complex de constituire a naţiunii române în acord cu conceptele
noi ale Iluminismului şi ale Revoluţiei Franceze, au fost construite componentele
moderne ale identităţii şi resorturile ideologice care le-au pus în m i şcare. Conştiinţa
naţională devine o trăsătură esenţială a noii identităţi. F i reşte, însuşirea acestui nou
atribut identitar, superior, este cantonată la nivelul el itelor, mai cu seamă; se
împleteşte insă şi acţionează împreună cu conşti inţa identitară şi instinctul de
unitate ale poporului , care au i mpulsionat, atât de puternic, actele politice care au
marcat constituirea statului naţional modern .
Procesul intern schiţat mai sus - acela al constituirii identităţii româneşti - este
deosebit de complex, nu este lin iar şi un iform, îşi găseşte expresie în acte de
valoare politică, în raport şi cu împrejurările externe, care şi-au pus amprenta şi au
infl uenţat - decisiv, uneori - realităţile româneşti. El trebuie înfăţişat şi j udecat în
dialectica dezvoltării fenomenelor istorice care l-au definit şi a raportului existent
între factorii interni şi externi, care a acţionat şi a influenţat mersul istoriei
româneşti.
Identitatea românească s-a format, s-a afirmat şi a acţionat într-un îndelungat
proces de autocunoaştere, căreia, în decursul istoriei i s-au adăugat, mereu,
elemente noi . Î n etapa modernă, ea a devenit atribut naţional, însuşindu-şi
inţe lesuri le st>mantice şi încărcătura pol itică a perioadei Lumini lor şi a „Secolului
naţional ităţilor''.
O reevaluare a acestui i mportant proces i storic ar putea verifica valoarea
aserţiunilor contemporane în acord cu care naţiunea reprezintă un simplu artefact, o
invenţie, o construcţie imaginată a secolului al XIX-iea.
Unirea politică săvârşită de M ihai Viteazul, în 1 600, şi-a pus pecetea asupra
conştiinţelor şi a actelor politice din secolul al XVII-iea al i storiei româneşti . Ca o
consecinţă a ei, în acest secol de aur al culturii medievale româneşti, cum, pe drept,
a fost apreciat4 , s-a realizat pentru prima dată, sinteza între fondul conşt i inţei
autohtone a romanităţii noastre (existent înainte ca umaniştii să-l fi popularizat în
-

3 Din bogata bibl iografie a problemei, menţionăm: Gheorghe I. Brătianu, Tradiţia istorică
despre întemeierea statelor româneşti, Bucureşti, 1 945; idem, Originile şi formarea unităţii româneşti,
ediţia Ion Toderaşcu, l aşi, 1 998; N icolae Stoicescu, Unitatea românilor în Evul Mediu, B ucureşti,
1 983; Şerban Papacostea, Geneza statelor feudale în Evul Mediu românesc, Cluj , I 988; Adolf
Armbruster. Romanitatea românilor. Istoria unei idei, B ucureşti, 1 972; Ion Toderaşcu, Unitatea
românească medievală, I, Bucureşti, 1 988; Ioan Aurel Pop, Naţiunea română medievală. Solidarităţi
etnice româneşti în secolele XIII-XV/, Bucureşti, 1 998.
� Adolf Armbruster, op. cit.
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conştiinţa europeană) şi argumentarea ştiinţifică a originii latine a limbii şi
Poporului român, a unităţii sale. Prin intermediul istoriografiei, mai cu seamă, problema
unităţii şi a originii romane, din fapt de conşti inţă colectivă a fost transformat în act
de cultură; devine problema centrală a culturii române a epoci i 5 . Drept u rmare, în
ţările române, fi losofia Lumini lor a ajuns pe un teren pregătit deja. Elementele
constitutive ale conşti inţei naţionale - cele mai i mportante fiind cele ale
roman ităţii, continuităţii şi unităţi i - au preexistat difuzării Luminilor occidentale.
Un savant francez - Alain Guil lennou - vorbe şte chiar de existenţa pe teritoriul
românesc „des Lumieres avant Ies Lumieres"6 • Inainte ca Lumini le să fi exercitat
vreo influenţă asupra lor, descoperirea identităţi i etnice şi istorice a poporului
preocupa pe scriitorii români de mai bine de un secol 7 • I dentitatea român ilor făcuse
un important şi decisiv pas în conşti inţa poporu lui şi în aceea a Europei.
Când, în Principate, din cauza i nstituirii regimu l u i fanariot, cultura - în
spiritul şi în forma identitară - nu s-a mai putut dezvolta pe l inia marelui secol al
XVII-iea, teatrul de acţiune al mişcării spirituale, identitare, se mută în
Transi lvania. Î n atmosfera favorizată de trecerea unei părţi a român ilor la Biserica
Romei, de pol itica transi lvană a Habsburgilor, moşten irea secolului al XVI I-iea,
fi l trată prin sinteza cantemiriană, este preluată şi dezvoltată. Sprij inindu-se pe
atributele identitare ale român ilor, Inochentie Micu începe îndelungata sa acţiune
pentru înscrierea români lor în rândul naţiuni lor recepte. Campania - politică îri
esenţa ei - are în vedere pe româriii din Transi lvania; în cursul ei, însă, este
dezvoltată şi valorificată identitatea români lor în total itatea lor. La capătul acestei
mişcări (în cuprinsul căreia trebuie să includem şi reacţia ortodoxă împotriva
Uniri i ) s-a situat răscoala lui Horea, din 1 784, care a reliefat, puternic, dimensiunea
socială a mişcării identitare româneşti . Prin impl icaţi ile sale generale, româneşti şi
prin ecoul european, răscoala se înscrie şi sprij ină noua direcţie, naţională, pe care
o va reprezenta celebrul act Supplex Libellus Valachorum - adevărat act de naştere
al naţiunii române - şi mişcarea pol itică pe care o inaugurează8 .
În continuare, se situează activitatea de durată a Şcolii ardelene, acest curent
generos, ai cărei reprezentanţi - apostoli ai românismului, cum îi defineşte Bălcescu
- au dezvoltat mişcarea identitară cu caracter naţional. Pledoaria identitară este în
favoarea român ilor în totalitatea lor, fiind receptată ca atare, atât de străini 9, cât şi de
5 Al. Duţu, Les racines de la co11scie11ce nationale clzez Ies Rownai11s, voi . l . Le developpement
de la co11science nationale en Europe oriemal. Colloque de la Commission intemationale des Etudes Slaves

du Comite internationale des Sciences historiques, Institut des Etudes Slaves, Pari s. 29-30 Janvier
1 968, p . 59-60.
6 Cf. Ies Lumieres et la formation de la conscience nationale clzez Ies peuples du Sud-Est
europeen, Actes du Colloque international organise par la Commission de I ' AIESEE pour I ' histoire
des idees, sous auspice et avec le concours financier de l ' U NESCO, Paris. 1 1 - 1 2 A vrii 1 968, p. 1 1 7 .
7 Virgil Cândea, Les Lumieres et la naissance de la conscie11ce nationale chez Ies Roumains.
Ibidem, p. 83.
8 D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române. Bucureşti.
1 984. Admirabilă frescă a mişcării identitare naţionale.
9 Î n 1 8 1 8- 1 8 1 9, a fost publicată la V iena Istoria generală a Daciei sau TransilvanieiJărei
Munteneşti şi a Moldovei. a lui Dionisie Fotino, iar în 1 8 1 6, la Leipzig, Demctrios Phil ippidis a tipărit
o Istorie a României, căreia i-a adăugat o Geografie a României. Pentru detal ii, a se vedea Cleobule
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românii din Principate, care încep să simtă şi să gândească româneşte, sub impactul
mari i mişcări înnoitoare în care s-a format generaţia de la 1 848 JO.
Î n acest timp, Principatele evoluau sub regimul politic fanariot, e xpresia cea
mai aspră a dominaţiei otomane. Avansul continuu al Austriei şi al Rusiei, care a
avut drept consecinţă mutarea centrului de greutate, strategic, politic şi m i l itar spre
sud-estu l Europei, a avut urmări tragice pentru român i, egal ameninţaţi, între Scylla
Cruc ii şi Charibda Semi lunii. Pierderea unor importante teritorii din spaţiul etnic
( pe cale de a deveni naţional ) - Transilvania, Oltenia (temporar), B ucovina,
Basarabia ), instituirea regimu lui fanariot, transformarea celor două Principate în
teatrul unor războaie pusti itoare. creşterea presiunii turceşti ş.a. ameninţau
teritori ile româneşti şi populaţia acestora cu nefiinţa. Î n noua coj unctură, pentru a
se apăra. forţele pol itice din Principate apelează la sprij inul internaţional, adresând
puteri lor europene - celor l imitrofe, mai cu seamă - memorii, în care solicită
respectarea vechi lor capitulaţii (acorduri încheiate de domn itori i români cu Poarta,
prin care aceasta le recunoaşte autonomia), suprimarea regimului abuziv şi reforme
în acord cu nevoile interne ' 1 •
Acţi unile politice, de lungă durată, întreprinse de cercuri le conducătoare
româneşti, aveau în vedere stabi lirea unui regim j uridic internaţional care să
recunoască identitatea pol itică a celor două Princi pate. Aceste eforturi, sprij in ite de
Rusia. mai cu seamă - care-şi promova proprii le sale interese -, au avut drept
rezu ltat fi nal înscrierea capitulaţi i lor româneşti în dreptul publ ic european .
Tratatele bilaterale între Rusia şi Turcia, precum şi reglementările incluse în actele
turceşt i de priv i legii - hatişerifu l din I 802, fiind cel mai i mportant - au realizat
acest lucru .
Aşadar. acţi uni le pol itice întreprinse de român i pentru a se face cunoscuţi şi
a-şi reclama drepturile erau deosebite, fii nd marcate de situaţia particulară în care
se găseau teritori i le româneşti (Transi lvania sub stăpân ire austriacă, iar
Pri ncipatele, cu un regim juridic deosebit) aflate sub suzeranitatea Porţii,
păstrându-şi structuri le de stat şi autonomia): una avea în vedere recunoaşterea
naţiunii române şi includerea ei în structurile sociale şi pol itice ale Transi lvan iei
( nu în cele medievale, perimate, ci în structuri l e modeme, în acord cu noile
princ ipii promovate şi de absolutismul monarh ic al Habsburgilor şi, apoi, de
I l um inism), cealaltă urmărea respectarea şi recunoaşterea internaţională a
Tsourkas, Les historiographes grecs de / 'epoque phanariote el Les problemes fo11da111e11taux de
/ 'histoire ro11111ai11e. în voi. Sy111posiu111. L 'epoque phanariote, 2 1 -25 octobre 1 970, a la memoi re de
Ckobule Tsourkas, Institute for Balkan Studies, Tessaloniki, 1 974, p. 44 7 şi urm.
1 0 Gheorghe Platon, Despre naţiune şi conştiinţă naţională la începuturile istoriei noastre
modeme. în Academia Română. Memoriile Secţiei de Ştii nţe I storice şi Arheologie, seri a a I V -a,
t . X X I I I . 1 996.
1 1 Valeriu Şotropa. Proiectele de constituţie, programele de reforme şi petiţiile de drepturi din
Ţările române în secolul al XVIII-iea şi prima jumătate a secolului al XIX-iea, B ucureşti. 1 976. Î ntre
1 769 şi 1 830 sunt cunoscute 208 asemenea documente (95 pentru Ţara Românrească şi 1 1 3 pentru
Moldova ( c f. Vlad Georgescu, Memoires et projets de reforme dans Ies Principautes Ro11mai11es
1 769- 1 830. Bucarest. 1 970. La numărul iniţial, s-au adăugat alte 36 memorii - 20 pentru Moldova şi
1 6 pentru Ţara Românească . idem. 1 83 1-1848, Bucarest, 1 972).
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autonom iei interne a celor două Principate şi a tuturor prerogativelor care
decurgeau din această stare de lucruri . Ambele acţiuni politice se întâlneau în obiectivul
general, românesc, naţional, pe care-l promovau, fără să-l sublinieze cu ostentaţie.
Revoluţia grec ilor din 1 82 1 , căreia i s-a asociat şi cea a român ilor, a avut
consecinţe de excepţie pe plan internaţional. Î n cuprinsul nou lui raport cu forţa, al
nou lui ech ilibru şi al concertului european create în urma Congresului de la Viena
( 1 8 I 5), puterile europene s-au asociat Rusiei pentru a-i opri avansul în dauna
Imperiului Otoman . Mişcările naţionale din cuprinsul Imperiului - cea greacă şi
cea a român ilor, în speţă, au fost scoase de sub inc idenţa poliţiei europene (care a
acţionat în Italia şi, apoi, în Spania). Prin conferi nţa de la Viena, din iunie 1 822, a
fost stabilit sprij i nul mari lor puteri pentru revoluţia greacă, în contradicţie cu
principiul antirevoluţionar, care a stat la baza intervenţiei colective în occident.
Mişcarea greacă şi cea a români lor au fost considerate ca izvorând nu din veleităţi
revoluţionare, liberale şi constituţionale, ci din cauze naturale, generate de
stăpânirea opresivă a turcilor asupra popu laţi ilor creştine. Î n felul acesta,
paradoxal, puterile conservatoare europene au inclus mişcările naţionale din
Imperi u l Otoman în rându l acţiuni lor legitime. Drept urmare, problemei orientale i
se adăuga un nou conţinut - acela al naţiuni lor. Ea intră în noul sistem internaţional
nu numai ca o problemă a raportului dintre puteri, ci şi ca un domen iu în care
infl uenţa, forţa, drepturi le şi interesele mari lor state europene trebuiau să ţină cont
şi de existenţa naţi unilor ca factor de schimbare. Î n acest nou context, pentru
român ii din Pri ncipate rămaşi sub suzeranitatea turcilor - se deschide un alt orizont
pol itic. Este instituit şi acceptat, neoficial, însă, de către Puteri, protectoratul
Rusiei, în 1 822, creându-se perspectiva reorgan izări i. Noua stare de lucruri are
girul Europei 1 2 • Chiar aflate sub dubla dependenţă po litică, cele două Principate
sunt situate sub supravegherea concertului european, care instituie asupra lor un
regim de garanţie sui-generis.
După separarea problemei greceşti de cea a român ilor, Rusia şi-a arogat
puteri discreţionare în cele două Principate. Războiul împotriva Turciei, încheiat cu
pacea de la Adrianopol, înscrierea în textul tratatului a unui act special asupra
Moldovei şi Ţării Româneşti, care le conferea (reproducând prevederile Convenţiei
de la Akerman, 1 826), în parte, cerinţele înscrise în programul politic al mişcării
naţionale, legalizarea protectatoratului şi, apoi, elaborarea şi aplicarea
Regulamentului organ ic au fost făcute însă sub supravegherea puteri lor europene.
Reorganizarea celor două Principate, pe care forţele interne au întreprins-o după
I 822, a fost realizată sub „monitorizarea" tacită a concertu lui european . Rusia nu
mai putea anexa Principatele. Deşi considera problema principatelor ca fiind de
competenţa exclusivă a Rusiei, „teama de a nu altera natura relaţi ilor cu cele mai
i mportante puteri europene" - cum se nota într-un document oficial n . a determinat
11 Observatiile sunt formulate de doamna Cristiana Oghină, în teza de doctorat susţinută la
Facultatea de Istorie din Iaşi. în 1 998. cu titlul Societatea românească pe drumul organi::ării moderne

( 1 82 1 - 1828). Context european şi modele.

1 3 Cf. Gregoire Yaksichitsch, La R11ssie et la Porte ot1oma11e de 1 8 1 2 a 1828, în „Revue
Historique", t. 93. p. 82 şi Basile J. Lungu, Les Gra11des Puissa11ces et Ies Principautes Ro11111ai11es de
1 82 1 a 1826, Paris, 1 935.
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Rusia să renunţe la principiul intervenţiei singulare. Strategia ţaristă a fost
modificată. În loc să-şi întindă hotarul până la Dunăre - graniţa naturală a
Imperi u l u i 1 4 , în accepţiunea lui K i sselef - ţarul a preferat (deocamdată, cel puţin)
sa-ş1 întărească controlul pol itic asupra Principatelor, prin intermediul
protectoratu l u i . Existenţa acestora, recunoscută în principiu, era asigurată de
garanţi i le acordate de concertul european în favoarea i ntegrităţii Imperi u l u i
Otoman, dar şi d e supravegherea măsurilor d e reorgan izare, acceptate î n 1 82 1 - 1 822.
Această sch imbare rad icală, surven ită în situaţia de fapt ş i nu în regimul
j uridic al celor două Principate, a fost importantă, totuşi ea a îngădu it şi a legitimat
mişcarea internă pentru modernizare. S upravegherea exercitată de puterile
europene, care impl ica şi recunoaşterea - fie chiar numai teoretică - a principiului
naţional ităţi lor (în cadrul l arg al „problemei orientale"), a deschis un drum mai l arg
dezvoltării mişcări i pentru afirmarea şi promovarea identităţi i şi a opţiuni lor naţionale.
În aceste împrej urări, se produce o nouă schimbare a centru lui de greutate a
mişcării politice şi spirituale româneşti. Din Transilvania, i ntrată în conul de umbră
al reacţiun ii habsburgice, centru l se m ută d i n nou în Moldova şi în Ţara
Românească, unde moştenirea Şcol i i ardelene, înnobilată şi îmbogăţită cu noi le
val ori modeme, este difuzată şi l arg receptată. Această alternare succesivă a
centru lui de greutate a mişcări i spirituale identitare (denu mită transculturaţie) 1 5, de
o parte şi de alta a Carpaţilor, a contribuit, efectiv, la consol idarea identităţ i i
colective româneşti, naţionale, p e baza căreia s e va constitui unitatea politică.
Perioada regulamentului organic este, poate, cel mai spectacu los interstiţiu al
i storiei noastre, în ceea ce priveşte constituirea şi afirmarea spiritului identitar, de
factură naţională. Pe baza acumu lărilor anterioare, sec u lare, deliberat şi
.. şti i nţific''. u rmându-se modelele occi dentale existente, sunt construite
componentele esenţiale ale naţiunii modeme. Limba română este curăţată de
exagerările latin iste ale Şcol i i ardelene. sunt puse bazele l iteraturii moderne „Dac ia l iterară" este semni ficativă nu numai prin titlu l şi prin pwgramul afişat;
conţi nutu l se situează în acelaşi sens. I storia naţională, dezvoltând moştenirea
„apostolilor" ardelen i, îşi defineşte conturul, prin contri buţii l e lui Aaron F lorian,
ale lui N . Bălcescu şi ale lui M. Kogăln iceanu, care o înţelege ca istorie a „tuturor
român i l or" : .,a Moldovei întregi înainte de sfâşierea ei, a Ţări i Româneşti şi a
fraţilor din Transilvania". Publ icaţii ca Arhiva Românească şi „Magazin istoric
pentru Dacia" servesc drept instrumente ale cercetări i . Producţiile popu lare sunt
strânse şi înregi strate, pentru a proba originalitatea şi valoarea spiritul u i autohton .
Şcoala, organizată în toate treptele sale, difuzează noile valori ale culturi i moderne
în limba patriei. Presa în l imba română devine instrument de formare şi informare etc.
Regulamentu l organic pune bazele organ izării moderne, instituţionalizează
toate domen i ile activităţi i publice. Lăsând la o parte critici le, j ustificate, care au
14 Hurmuzaki, Documente, su p t . 1 , p. 378-38 1 , 387-389, 4 1 8-426; I. C. Fili tti,
4
Corespondenţa consulilor englezi în Principate 1 828-1836, „Analele Academiei Române, M emoriile
Seqiei I storice" ,2c serie, X XX VI I I, Bucureşti, 1 9 1 6, p. 7-8; Elias Regnault, Histoire politique et
sociale des Principautes Danubiennes, Pari s, 1 855, p. 1 8 1 - 1 82.
1 5 Ilie Bădescu, Sincronism european şi cultură critică românească, Bucureşti, 1 984, p. 3 5 .
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fost aduse legiuirii şi regimu l u i de tranziţie pe care l-a inaugurat, trebuie să fim de
acord cu A . D. Xenopol că ea reprezintă „un progres simţitor faţă de starea haotică
de mai înai nte, introducând regul i fixe şi statorn ice în locu l chibzu irii momentane
şi a bunului plac, în locu ind arbitrariul cu norme diriguitoare, subtituind
arbitrari ului viaţa legală"16•
În Principate, cel puţin, identitatea roman i lor nu este contestată; dimpotrivă,
este cultivată. Legiuirea însăşi conţine în dispoziţi ile sale principiul un ităţii şi al
identităţii româneşti, pe care le încurajează şi le cultivă. Manifestările spiritu lui
l i beral, însă, sunt interzise sub orice formă. Domn itorul era un simplu organ
executiv, care aplica, doar, dispoziţi i le regulamentare, pe care nu le putea amenda
sau schimba decât cu aprobarea expresă a consul ului Rusiei, care cenzura orice act
care contravenea „spiritului protector" al ţării pe care o reprezenta. Cenzura era
aspră, iar represal i i le împotriva celor care o încălcau, necruţătoare. Soarta „Daciei
literare" şi „sur.phiunul" suferite de spiritele liberale ale „ţării" dovedesc această
stare de lucruri 1 •
„Descătuşarea" real izată în 1 82 1 , prăbuşirea „vech iului regim", fanariot, nu a
găsit un corespondent fidel în man ifestarea spiritu lui naţional . Regimul opresiv din
interior, patronat de Rusia, nu admitea man ifestările pol itice naţionale, în spirit
l i beral. Aceasta, într-o vreme în care, în Europa, noua revoluţie din Franţa, din
1 830, şi m işcările liberale care i-au urmat, constitu irea statu lui grec şi independenţa
Belgiei, revoluţia din Polon ia, frământări le pol itice liberale din statele germane ş.a.
anunţau triumful spiritului nou, al principiului naţional ităţi lor.
Creşterea ascendentului pol itic şi mil itar al Rusiei, care şi-a găsit expresie în
Tratatul de la Unkiar Iske lessi ( 1 833) (prin care Rusia obţine controlu l depli n în
Imperiul Otoman), înfrângerea revoluţiei poloneze ( 1 83 1 ) şi sprij i nul acordat
Austriei pentru an ihi larea mişcări lor liberale din statele germane, au fost uşurate şi
de incapacitatea puterilor l iberale - Franţa şi Angl ia - de a face operantă „Antanta
cordială". Rusia a beneficiat de rivalitatea anglo-franceză - atât de l impede
rel iefată în cele două crize egiptene. Pentru a-şi consolida poziţia internaţională, a
renunţat la avantaj ele singulare conferite de Tratatul de la Unkiar Iskelessi, în
favoarea alinierii la concertul european. semnând Tratatul de la Londra ( 1 840),
care instituia garanţia europeană asupra integrităţi i Imperiului Otoman şi, apoi,
Convenţia strâmtorilor ( 1 84 1 ) 1 8 •
16

17

Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi . X I , ed. a I II-a. Bucureşti. 1 930, p. I 00.

Mai târziu, în acest sens. I. Ghica vorbeşte despre „îndrăzneala şi abnegaţiunea care erau
necesare în aceste vremuri pentru a cugeta la libertate şi naţional itate şi a acţiona în acest spirit. Acei
care se hotărau să vorbească sau să scrie despre drepturile român ilor. despre vi itorul şi despre
speranţele lor - continuă el - să vorbească măcar de desfi inţarea robiei. de împroprietărirea clăcaşilor.
de încetarea protectoratului, de recuperarea autonomiei. de un irea Moldovei cu Valahia. să critice
nedreptăţile şi prevaricaţiunile în justiţie şi în administraţie. trebuia să se ducă peste ţări şi peste mări.
să se ascundă sau să-şi schimbe numele. căci altfel se expunea să-şi spăşească sentimentele şi
îndrăzneala în vreo temniţă sau cel puţin într-o mănăstire" (cazurile lui Alecu Russo şi M. Kogălniceanu
ilustrează această stare de spirit). I. Ghica, Scrieri, voi. III, ed. P. V. Haneş, Bucureşti, 1 9 1 4. p. 9 1 .
I M Cf. Jacques Droz, Histoire dip lomatique de 1648 a 1 9 1 9, P aris , 1 952, p . 334-336.
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Drept u rmare, dominaţia Rusiei în Principate devine absolută, autonomia
acestora o simplă ficţiune, suzeranitatea turcească fiind pur nominală. Paradoxal (în
aparenţă, doar) singura legătură pe care Principatele o aveau cu Europa, singura
şansă de recunoaştere a unei existenţe politice sui-generis era conferită de legăturile
cu Poarta. Considerate ca provincii ale Imperiu l u i Otoman, ele i ntrau în cuprinsul
garanţi i lor europene cu privire la integritatea acestuia. De asemenea, recunoaşterea
de către Principate a capitulaţi i lor (tratatelor) încheiate de puterile europene cu
Poa1ta (în latura econom ică, mai cu seamă) făceau operante aceste garanţi i .
Î n aceste împrej urări, m işcarea pol itică naţională a român i lor n u avea
posibilitatea de a-şi afirma deschis opţi unile. Deşi programul pol itic naţional, care
afirma independenţa, un itatea pol itică a celor două Principate, sub garanţie
europeană şi organizarea modernă fusese formu lat încă din 1 829 1 9, mişcarea
naţională se desfăşura subversiv, prin acţiuni succesive. atât în Moldova, cât şi în
Ţara Românească, fi ind îndreptată, direct sau indirect, împotriva protectoratului.
Aceasta era sprij in ită, în anumite l im ite, de consu l i i Franţei acreditaţi în cele două
ţări româneşt i . Consu lul Angliei, la rândul său, supraveghea, cu mare atenţie,
acţi unile Rusiei în Pri ncipate.
Forţele politice româneşti nu aveau altceva de făcut decât să beneficieze de
marj a de mişcare oferită de regimul regu lamentar pentru afirmarea identităţi i.
pentru a-i face pe români cunoscuţi străi nătăţi i şi a-şi înscrie propria lor mişcare în
rândul mişcări lor naţionale europene. De altfel, în acest sens, se situau şi
recomandări le di recte ale reprezentenţi lor Franţei, care - se poate admite mon itorizau mi şcarea naţională a român ilor20 •
Comun icând superiorilor săi neputinţa de a-i încuraja pe oame n i i politici
munteni. care-i sol ic itaseră sprij inul (al său şi al agentului englez Colquhoun) în
acţi unea îndreptată împotriva articolului adiţional . De Chateaugiron, consulul
l lJ Gh. Pla t o n
Revoluţia română de la 1 848: deziderat naţional şi restricţii politice, în voi.
Rem/uţia de la I 8.J8- l 8.J9 în Europa Centra/li. Perspectivă istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca.
.

Presa Uni versitară clujeană. 2000, p. 1 59- 1 90.
211
B o is Ic Comte. diplomat francez venit în misi une pol itică în Principate. la începutul anului
1 8 34. a făcut următoarele recomandări oamen ilor politici români cu care a venit în contact: .. Aussi
l o ngtemps que la paix generale c t I ' etat actuel des choses subsi steront en Europe. une necessite plus
forte que Ies volontes des hommes me paraît li vrer cc pays a I' i n tl unce absolue de la Russie ... Yos
soins doi vent se borner. d' ici a quelqucs annees a temperer I ' intl uence russe et a l ' empecher de trop
abuser. Yous y rcuss1rez, en VOUS apppliquant a VOUS fai re de plus en plus connaître a I ' Europe, a
auirer ses regards sur ce qui se passent chez vous. Tout ce qui fera parler de vous, rentrera sous ce
rapport. dans votre veri table politique. Faites donc ecrire dans nos joumaux. Mettez-y, si VOUS voulez,
en discussion l ' idee si repandue parmi VOUS de faire des Principautes u n grand Duche de Dacic, ou
une confederation dan ubienne. Tâchez de nous accoutumer avec vos noms, avec vos productions,
avcc vos magnifique paysage des Carpathes, avec votre hi stoire, avec Ies particularites de vos moeurs
et de votre exi stence. Continuez d' envoyer vos enfant etudier chez nous, a vous servir d ' un e langue
qui vous associe de plus en plus au mouvement intellectuel de l ' epoque, que I' Europe s' accoutume a
I' idee qu' i l exi ste une nation valaque, que l' on connaisse I' i mportance de cette nation. Creez-vous
ainsi dans Ies esprits cette force d' opinion, cette existence morale qui doit preceder dans Ies nations,
l ' exi stence politique ... ", H u rmuzaki, Documente, voi. XVII, p. 398-399.
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general al Franţei la Bucureşti, comunica textual : „N-am putut decât să le înfăţişăm
speranţa într-un vi itor mai fericit şi să-i sfătuim ca, pentru moment. să aibă răbdare:
tristă consolare pentru nişte nenorociţi, dar singura care ne este perm isă să le-o
oferim". De multă vreme - notează în continuare diplomatul - li s-a comunicat
oameni lor politici români „că legătura care-i uneşte cu Poarta este si ngura lor
ancoră de salvare şi dacă aceasta este ruptă ei ar cădea, probabi l, pradă Rusiei şi
dacă Principatele nu recunosc capitu laţi i le, nici o legătură pol itică nu-1 mat
ataşează Europei" 2 1 [s.n. Gh. P.].
Recomandări în acelaşi sens formu lează şi Fabre, agent al Franţei la laşi, în
urma experienţei furnizate de revol uţia din 1 848 22• Oamenii pol itici români .
cunoscând această stare de lucruri, nu-şi ascundeau îngrijorarea, ştii nd „că soarta
lor este să fie întotdeauna sacrificaţi exigenţelor şi împrejurări lor pol itice şi că , în
asemenea cazuri, ei nu vor fi niciodată consultaţi"23 [s.n. Gh. P . ]
Supuşi unor asemenea constrângeri pol itice, pe care n u l e puteau depăşi prin
propriile lor forţe, român i i şi-au cantonat efortul principal în domen iul afirmării
internaţionale a identităţii naţionale. Acţiunea s-a confundat. până la un punct, cu
lupta naţională, căpătând un caracter pol itic man ifest. Aşa se explică rapid itatea cu
care au fost elaborate şi dezvoltate armele identitare, care dădeau expresie spiritului
naţional.
În această largă acţiune, român i i au beneficiat de sprij inul unor cărturari şi
oameni politici, francezi, mai cu seamă, care le-au popularizat prin scrieri , valorile
identitare şi naţionale. În rândul acestora, un loc de excepţie îl are J. A. Yaillant24•
alături de care se situează Fel ix Colson25 , H ippolyte Desprez26 şi mu lţi alţi i, ale
căror scrieri au apărut în perioada anterioară constitu irii statului naţional român.
21
22

Ibidem, p. 703-704 (De Chateaugiron către Mole. 1 1 mai 1 838).

„Românii. notează acesta nu-ti pot clădi sperantele pe o libertate câştigată prin înţelegeri
politice sau pe acte diplomatice şi nici prin luptă armată împotriva suzeran itătii şi a protectoratului.
Ambele căi i-ar arunca în bratele Rusiei. Nici violenta. nici invocarea dreptului. nici protocoalele nu
le pot servi naţional itatea. Trebuie să şi-o păstreze fără zgomot. fără să se precip ite. s-o reorganizeze.
apoi. pentru a-i deschide. poate. un vi itor mai larg. Pentru aceasta. însă. ar trebui îndepl inite două
lucruri: să menţină şi să întărească legăturile care unesc Principatele cu Poarta şi. stimulând ambiţii le
Austriei s-o situeze între Rusia şi Turcia. Interesul naţionalitătii române este identic cu cel al Europei:
de a opune barierele lor aluviuni lor moscovite şi de a dezvolta nationalitătile străine. duşmane ale
rasei slave." Cf. Gh. Platon. Principatele române între Scylla Crucii şi Charibda Semilunii. Soluţii
politice ale problemei româneşti la sfârşitul revoluţiei de la 18-18, în voi. De la constituirea naţiunii
la Marea Unire. Studii de istorie modernă. III. l aşi. 2000. p. 304-337.
2 3 Hurmuzaki. Documente. XVII, p. 474-475 (Cochelat căire Broglie. 1 8 martie 1 83 5 ) .
2 4 J. A. Vai llant. La Roumanie ou / 'histoire, litterature, ortographie, statistiq11e de Romans.
t. I-I II. Paris. 1 844. Pe coperta interioară. titlul este completat: „statistique des peuples. de la langue
d' or, ardialiens, valaques et moldaves. resumes sous le nom de Romans".
25 De l 'etat present et de [ 'ave11ir des Principautes de Moldavie et de Valaclrie .
Pari s, 1 839,
Precis des droits des Moldaves el des Valaques fondes sur Ies droits des gens et sur Ies traites ( 1 839).
26
Op. cit., Inventarul complet al scrierilor, la N. !sar, Publicişti francezi şi cau:::a română
1834-1859. B ucureşti. 1 99 1 .
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Mişcarea largă pentru afirmare identitară, pentru integrare europeană, s-a
desfăşurat paralel cu m işcarea pol it ică legală, prin manifestarea opoziţiei în
Adunări le regulamentare şi i legală, în cadrul unor societăţi secrete, în care este
dezvoltat programul naţional şi sunt pregătite armele eliberăr i i . Mişcarea cuprinde
întregul spaţi u românesc, rel iefând un itatea etn ică, spiritul naţional şi nevoia de
organi zare în l ibertate, în acord cu „spiritul veacului" 2 7 • În cuprinsul acestei l argi
miş � ări un loc a � arte îl ocu �ă de � ersul p ol� tic al l u i Ion Câm,rsi neanu - ambasador
�
al nazu mţelor naţionale romaneşti - pe langa Curţi_ le europene - .
Revoluţia de la 1 848, după expresia l u i Jules M ichelet, i-a situ at pe români în
„calendarul l u mi i " 2 9 . Despre români , s-a vorbit, acu m, mai mult decât în întreaga
perioadă anterioară. Împrej urările pol itice europene au conferit „problemei
româneşti" un loc aparte , separat de cel ocupat de „problema orientală" . Chiar şi în
cursu l revo luţiei, factorii responsabi l i ai pol itic i i româneşti din Principate au
acţionat cu prudenţa recomandată anterior, pentru a nu pune în pericol inter�sele
naţionale. Au căutat - fără să izbutească, desigur - să-şi cantoneze - în Moldova acţi unile în cadrul legalităţi i regulamentare, so licitând respectarea autonomiei
înscrisă. în Tratatul de la Adrianopol, care le conferea dreptul de a-şi da legi le
interne pe care le considerau necesare . Dând expresie acestei l i n i i tactice, del iberat
acceptate. M. Kogăln iceanu, după ce înfăţişa nevoile ţării şi practicile abuzive ale
Rusiei. în cal itatea sa de Putere protectoare, nota - în Dorinţele partidei naţionale
în Moldova
că „român i i înţe leg foarte bine poziţia lor şi că simţesc că ei nu pot
aj unge la redobând irea drilurilor lor decât prin m ij loacele cele mai pacin ice ş i prin
o strânsă împreună înţălegere cu Turcia" 30 [s.n . , Gh. P.] .
Din înţelegerea acestei situaţii a izvorât linia tactică ce avea în vedere
contracararea protectoratu lui Rusiei pri n tratative cu Poarta şi recunoaşterea
drepturi lor care dec urgeau din autonomia înscrisă în capitulaţi i, obţinerea
sprij inului şi med iaţia puteri lor Europei, interesată în menţinerea integrităţi i
Imperiului Otoman. Răzvrătirea împotriva regi m u l u i j uridic a r fi însemnat
nesocotirea protectoratului Rusiei şi a suzeranităţi i , înscrise în tratatele
internaţionale şi respingerea tratatelor încheiate de puteri cu Poarta (în care erau
incl use şi teritori i le româneşti). Ar fi fost o sfidare care atingea esenţa însăşi a
„problemei orientale", în care puteri le europene erau angaj ate, pentru apărarea
integrităţi i I mperi ului Otoman . Aşa precum se ştie, pregătindu-şi i ntervenţia
m i l itară în Principate şi moti vând-o, în documentul din 1 9-3 1 i u l ie 1 848, Rusia
sublinia consec inţele care ar decurge pentru Europa din constituirea unu i stat
naţional român. realizat prin incl uderea teritori i lor cuprinse în cele trei imperii
l imitrofe3 1 .
-

27

Cf. Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională 1834-1849, Bucureşti, 1 967.
Ibidem şi C. V lădu\. I. Câmpineanu. Bucureşti, 1 973 .
29 C. A. Rosetti , Note intime 1844-1859, I I , 1848-1849, B ucureşti, 1 903 , p. 23.
�11
Dan B eri ndei, Revoluţia română de la 1848-1849. Însemnătatea şi programele ei,
B ucureşti. 1 998. p. 1 58- 1 59.
� 1 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, III, p. 609-6 1 4.
2'
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Din existenţa acestei situaţii - create de realităţi le internaţionale a decurs
specificul mişcării naţionale româneşti în deceniile care au precedat revoluţia de la
1 848 şi în timpul anului revoluţionar. Elanul creator, naţional, a fost mereu frânat
de restricţi ile pol itice impuse de interesele „majore" ale puterilor europene angajate în apărarea integrităţii Imperiului otoman, rămasă piatră unghiulară a
„problemei orientale" şi a ech i l i bru lui european .
Revol uţia de la 1 848, însă, a reprezentat „sfârşitu l respectului şi al ordinei
stabi l ite, atât în interior, cât şi în afacerile externe" 3 2 , zdrunc inând practicile şi
normele tradiţionale. Din raţiuni strategice şi pol itice - pe care mişcarea români lor
le-a rel iefat, aşa cum s-a consemnat şi mai sus - revoluţia român ilor şi „problema
românească" au fost prezente în dezbaterile diplomatice şi în atenţia opiniei publ ice
mai mult decât în cei 20 de ani anteriori 3 3 . Ca urmare a acestui fapt, a noilor
împrejurări create de criza orientală, izbucnită în 1 853 şi a triumfului parţia: al
principiului naţionalităţilor, „problema românească" a primit recunoaşterea
formală, oficială34 . Constituirea statul u i naţional român, prin unirea celor două
Principate, Moldova şi Ţara Românească, şi instituirea regimului garanţiei
colective au deschis o nouă epocă în istoria români lor. Lupta naţională, pentru
independenţă, desăvârşirea unităţii şi dezvoltarea modernă au intrat în linie dreaptă,
înscriindu -se într-un alt orizont pol itic european. Prin efort naţional, din obiect,
Români a a devenit subiect în relaţi ile intemaţionale 3 5 .
M işcarea naţională din prima j umătate a secolului al XIX-iea, pentru afirmare
identitară şi construcţie politică naţională, a înscris pagini de mare frumuseţe în
istoria noastră, în care inteligenţa, curajul şi patriotismul au fost componente
defin itori i ale generaţiilor care au înfăptuit statul naţional român.
-

32 A. J . Taylor, The Struggle for Mastery in Europe 1 848- 1 9 1 8, Oxford, Paperboks, 1 97 1 .
p . XXIII, apud Leonid Boicu, Geneza chestiunii române ca problemă internaţională, laşi, 1 975.
33 Constantin Şerban, Ecoul revoluţiei române de La 1848 în presa europeană a vremii, în voi.
Revoluţia de la 1848 în ţările române, culegere de studii, coordonatori N. Adăniloaie şi Dan Berindei,
Bucureşti, 1 974, p. 1 85-200; Gh. Platon, Revoluţia română de la 1 848 în viziunea presei europene.
în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»", laşi. s. III, a. Istorie. t. X X X I I . 1 986, p. 2 1 30. Numai î n cele şase vol„me de documente consacrate revoluţiei de l a 1 848 (Anul 1848 în
Principatele Române) sunt inserate peste 220 piese din ziarele franceze şi germane, mai ales.
34 Leonid Boi cu, op. cit, p. 1 2 1 .
35 Gh. Platon, România şi alianţele politice continentale în secolul al XIX-iea. De la obiect la
subiect în relaţiile internaţionale, în voi . România şi politica de alianţe. istorie şi actualitate,
Institutul Român de Studii Internaţionale, Bucureşti, 1 995, p. 1 90-2 1 1 .
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SA TUL ÎN SCYTHIA MINOR (DOBROGEA)
ÎN EPOCA PROTOBIZANTINĂ
EMILIAN POPESCU

În secolele I-III, Dobrogea (Scythia Minor) a fost o provincie prosperă a
Imperiului Roman, în ceea ce priveşte viaţa rurală desfăşurată în viei, pagi şi villae
rusticae 1 • Un număr de 26 viei ne este atestat. prin inscripţi i 2 • iar alţi 93 prin
cercetări perieghetice sau descoperiri fortu ite. In total avem, deci, 1 1 9 aşezări
rurale3 , ceea ce însemnează mult pentru o prov incie nu prea mare ca Scythia şi cu o
poziţie geografică precară, aşezată la frontiera nord-estică a Imperiului Roman .
N umărul acesta atât de însemnat se explică, pe de o parte, prin locuirea intensă de
către populaţia autohtonă geto-dacică, pe de alta, prin prezenţa în număr mare a
m i litarilor4 , pentru a căror hrană era nevoie de o agricultură bună. asigurată de
ţărani i indigeni ori de cei proveniţi din veterani, care ca mil itari asiguraseră paza
provinciei, iar după lăsarea lor la vatră primiseră loturi de pământ. La toate acestea
se adaugă exploatarea rurală în sistemul villae rusticae, pentru care avem 44
atestări epigrafice şi câteva piese scu lpturale. În câteva sate sau villae rusticae din
această perioadă, s-au efectuat săpături arheologice, care au dat interesante
informaţi i privind viaţa economică din mediul rural al Dobrogei 5 .
1 Al . Suceveanu, Viaţa economică a Dobrogei romane (sec. I-III), Bucureşti. 1 977: Maria
Bărbulescu. Viaţa rurală în Dobrogea romană (sec. I-III p. Chr. ), Constanţa. 200 I .
2 Eadem, Les villages attestes par Ies sources epigraphiques dans la Dobroudja romaine. în
voi . La. politique edilitaire dans Ies provinces de / 'Empire romain, II'"''-111'""' siecles apres J-C. Actes

du III' Colloque Roumano-Suisse. La. vie rurale dans Ies provinces romaines: viei et villae
(Tulcea 8-15 octobre 1 995) edites par Victor Henrich Baumann. Institutul de Cercetări Eco
Muzeale, Tulcea, 1 998, p. 228-242.
3 V. H. Baumann, Fermiers et autochtones dans la Dobroudja romaine, ibidem (= Actes du
Colloque„.), p. 243-259; idem. Scurtă privire asupra ocupaţiilor agricole în mediul rural al
Dobrogei romane. în voi . lstro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare. Omagiu lui Gavrilă
Simion la 45 de ani de activitate 1 955-2000, volum îngrij it de Mihaela Iacob, Ernest Oberlănder

Târnoveanu, Florin Topoleanu, Tulcea, 2000, p. 23 1 -240.
4 A. Aricescu, Armata în Dobrogea romană, Bucureşti. 1 977.
5 Meritul principal în cercetarea villae-lor romane din Dobrogea îi revine lui V. H. Baumann, care a
făcut săpături arheologice şi cercetări perieghetice pe o zonă întinsă din nordul provinciei şi a dedicat
acestei teme mai multe lucrări : Contribuţii la cunoaşterea vi/lae-lor romane. teză de doctorat susţinută la
Facultatea de I storie din Bucureşti în anul 1 978; idem. Ferma romană din Dobrogea. Tulcea. 1 983; idem.
Aşezări n1rale antice la Gurile Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului n1ral (sec. I-IV
p. Chr. ) [Biblioteca istm-pontica, Seria arheologie, 1 ]. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 1 955,
447 p. Vezi şi consideraţiile generale ale lui M. Sâmpetru: Villa rustica la Dunărea de jos in epoca romană
târzie, în voi. Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de jos, Bucureşti. 1 994, p. 76-79 [Bibliotheca

Thracologica, V]. Şi Alexandru Suceveanu şi-a dobândit mari merite în cercetarea mediului rural. O lucrare
recentă a sa priveşte cercetările de la Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale in Dobrogea romană, cu
colaborarea lui Gh. Poenaru-Bordea şi M. V. Anghelescu, Bucureşti, 1 998.
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S �re d �osebire de ace�stă � it � �ţie înflo�it�are, viaţa rurală în �poca ro!11a nă tâ�i �
.
(proto-b1z.antmă) ne apare saraca şt m acelaşi timp puţm cunoscută . Numarul de viet,
de proprietari agricoli, eventual de villae rusticae este sensibil mai mic, iar cunoaşterea
istoriei şi numelor lor reprezintă o excepţie. Doar Actele martirice menţionează două
nume: Gedina (Gizidina) aproage de Durostorum, unde a fost înmormântat Sfântu l
Emilian martiriz.at la 1 8 iulie 362 şi Ozobia, î n aceeaşi zonă, c a loc d e înmormântare a
celor trei martiri : Maxim, Dada şi Quintilian8 • Un alt martir a fost înmormântat în
timpul împăratului Licinius în villa lui Amanadus (Adamantus), din apropierea
ziduri lor cetăţi i Tomis9 (iuxta muros civitatis in vi/la Adamanti (Amanti)) (pl. I).
"

Ion B arnea, Di11 isroria Dobrogei (DID). voi. l i , B ucureşti. 1 968, p . 446-455; Alex. B arnea,
Dob ro11dja romaine, B ucarest, 1 99 1 , p. 22 1 -236, 257-265 .
7 A cta Sanctorum, Iulii, t. IV, p. 373-377: Martyri11111 Sancti Aemiliani ed. P. Boschius, Parisiis
et Romae. 1 868. Î n timp ce ASS dau numele de Gedina, două manuscrise greceşti publicate de Fr.
Halkin. Anal. Bol i . . 90. 1 972. fasc. 1 -2, p. 3 5 , dau forma Gizidina; despre aceasta v. şi în studiul meu .
. \ fartiri şi sfinţi în Dobrogea. St. teol. 4 1 , 1 989. 4. p. 77.
8 J . Zei ller, Le s origines chretiennes dans Ies provinces dunubiennes de l 'Empire romain,
Pari s. 1 9 1 8. p. 1 1 0.
" Numele martiru l ui nu este uşor de precizat, deoarece ASS dau mai multe variante l a aceeaşi
zi din luna ianuarie. Reproduc textul variantelor după Fontes Historiae Daco-Romanae, l i , B ucureşti,
1 970. p. 705-707 : .. Î n cetatea Tomis se sărbătoreşte naşterea ( spre cele veşnice) a sfântului Theogene
martiru l . fi ul lui Ep iscopus . . . şi a lui Petru martirul": .. Î n cetatea Tomis se sărbătoreşte ziua de naştere
1 spre cele v e ş n ice ) a lui Titus Episcopus ( mai bine zis a lui Theogene. fiul lui Episcopus); prins între
'
recruti sub împăratul Licinius. refuză să facă serviciul militar: bătut până la moarte, aruncat în
închi soare. pus pe stâlp până dă răspuns. aruncat în mare şi corpul adus pe tărm a fost înmormântat de
bărbaţi foarte e\·lavioşi în proprietatea agricolă a lui Amandus, bărbat evlavios, unde s-au tăcut
î ngrij i ri deosebite ( dimersoque in mare delato co1pore eius in littore, a rdigiosissimis viris
depositus est in 1 ·illa Amandi religiosi viri, ubi fi1mt curationes magnae). O altă variantă la lan I, 1 34
( ibidem , p. 706-707 ): „Tot la Tomis se sărbătoreşte ziua de naştere a lui Philus Episcopus: prins sub
împăratul Licinius Cezar. nevrând să facă serviciul mil itar, bătut până la moarte, chinuit în închisoare,
pus pe stâlp şi scufundat în mare şi-a ispăşit martiraj u l . . . Trupul lui adus la tărm şi înmormantat de
bărba\i evlavioşi. străluceşte de mari virtuti". Î n sfârşit, o altă variantă, care ni se pare cea mai
cuprinzătoare, are amănunte preţioase (ASS. I, p. 1 3 5): „După cc prea fericitul martir a fost aruncat în
marc. ,·eniră fra\i c re d in c i oş i , anume Eutyches. Eustratius şi Zoticus şi alţi multi frati şi ridicară trupul
de pe ţărm: şi ci erau credincioşi şi temători de Dumnezeu. Puseră trupul într-un sicriu, îl duseră
noaptea şi-l îngropară lângă zidurile cetătii, în proprietatea agricolă a lui Adamantus, bărbat fo arte
credi ncios, într-o boltă subterană (eram aurem et ipsi fideles et timentes Deum, et posuerunt corpus
ei11s in loculo, et pertulerunt nocte et sepelierunt ii/ud iuxta muros civitatis in villa Adamanti,
fidelissimi 1•iri in hypogeo). Asupra numelui exact al martirului, greu de stabil it, vom reveni cu alt
prilej . Deocamdată mi se pare de acceptat. ca mai aproape de adevăr, a citi Teogene, fiul lui Philus,
( Titus) Episcopul. Î n ceea ce priveşte întâmplările de după suferintele martirice şi aruncarea în mare,
trebu ie retinute amănuntele variantei de la p. 1 3 5 : pescuirea trupului din mare de către trei bărbaţi
foarte credincioşi - Eutyches, Eustratius, Zoticus - împreună cu mulţi alţii, punerea lui într-un sicriu
şi îngroparea într-un hypogeu, mormânt din zid cu boltă, utilizat de creştini în vremea aceea şi
cunoscut prin alte descoperiri arheologice de la Call atis şi Tomis (cf. t Epifanie Norocel, Pagini din
istoria creştinismulz1i la Români, Buzău, 1 986, p. I 26- 1 64; C. Chera-V. Lungu, Romische
Wa11dmalereie11 in 11eugefunde11en Grăbern aus den Nekropolen der Dobrudscha, în voi. Die
Schwarzmeerkiiste in der Spătantike und in friihen Mittelalter. Referate des dritten gemeinsam mit
de111 Bulgarischen Forschungsinstitut in Oesterreich veranstalteten Symposiums, hrsg. von Renale
Pi llinger, Andreas Ptilz, Hermann V etters [Oesterr. Akad. d. Wiss., Schriften der Balkankommission,
Antiquari sche Abt. I 8], Wien, I 992, p. 93-86; R . Pillinger, Ein friihchristlicher Crab mit
La
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PI. I - Aşezări rurale în Scythia Minor ( sec. I V-VI )

Psalmcitaten in Mangalia I Kallatis (Rumănien), ibidem, p. 97- 1 02). Un alt element interesant este
precizarea locului unde se afla mormântul, anume lângă zidurile cetăţii, pe proprietatea (villa) lui

Adamantus, bărbat foarte credincios. Se foloseşte, deci, pentru desemnarea proprietăţii lui Adaman:us
termenul de villa, foarte rar în secolele V-VI, ceea ce indică o locuinţă şi gospodărie în clădirile
adiacente. Observăm că această villa este lângă ziduri le cetăţii (iuxta muros civitatis), ceea ce
sugerează o realitate mai generală a acestor proprietăţi, care, din cauza diminuării siguranţei de viaţă
în acea vreme se apropie de locurile fortificate. De remarcat şi variantele de nume, Amandus şi
Adamandus, care desemnează însă aceeaşi persoană; cf. IGLR, nr. 22. I. Barnea, în Pontica, 7, 1 974,
p. 379 face legătură între Theogene de la Tomis şi ieromartirul Theogenes, episcop de Parium în
Hellespont, a cărui pătimire este redată asemănător cu a lui Philus (Titus) de la Tomis.
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Epigrafia nu ne face cunoscut decât u n singur nume vicus Ul(me)tinsium
(corn. Pantelimonul de Sus, jud. Constanţa), devenit la începutul secolului al IV-iea
o fortăreaţă, înconj urată cu ziduri de piatră1 0 . Ruinele actualului zid de incintă,
cercetat la începutul secolului XX de Vasile Pârvan, datează din secolul al V l-lea.
Amm ianus Marcell inus XXVII, 5,5 menţionează şi el un vicus Carporum, în
legătură cu campan i i le m i l itare ale împăratului Valens (364-378) în Dobrogea şi
care a fost localizat în apropiere de cetatea Cius (corn .Gârl iciu, j ud. Constanţa)1 1 •
Cercetări arheologice efectuate mai cu seamă în j umătatea nord ică a
Dobrogei în viei şi villae din secolele I-III au constatat că viaţa continuă
netu lburată şi în secolul al IV-iea, cu excepţia unei crize cauzată de goţi după anul
3 76. Este momentu l când goţii presaţi de huni trec în imperiu şi provoacă tulburări
în viaţa pol itică şi economică a rei iunii de la Dunărrea de jos. Această criză nu
reprezintă o situaţie generalizată. In cursul secolului al IV-iea urme de v iaţă în
mediul rural sunt cunoscute din mai multe părţi.
La Fântânele, în regia Histriae, anume în nordul satului actual, dar şi în cadrul
aceluiaşi sat, s-au descoperit o aşezare din secolele I I-III, cu două niveluri de locuire,
precum şi materiale dispersate din secolele IV-Vl 1 2 . În sudul satului Fântânele
locuirea a fost mai complexă - începând cu epoca bronzului, apoi din Hallstatt,
continuând cu cea elen istică şi, în sfârşit, cea romană - cu niveluri de locui re din
secolele I I-IV. Cele mai numeroase descoperiri monetare datează din secolul al IV
iea: Constantin cel Mare (7), Maxentius ( l ), Constantius II (4), Constans I (3),
Crispus ( I ). Constantius Gallus (3). Valentinian I (2). Şirul monedelor de l a
Fântânele s e încheie c u o monedă d e l a Mauriciu, din anul 5 8617, ceea ce sugerează
acolo o locuire bizantină din ultimul sfert al veacului al Vl-lea.
În afară de rezu ltatele obţinute prin săpături le arheologice de la Fântânele şi
care au fost publicate de curând, se cunosc descoperiri izolate şi fortuite privind
secolele IV-VI din sate apropiate cetăţi i H i stria. altădată părţi constitutive ale e i .
D e pildă, la S inoe, Tariverd i, Cogealac 1 3 , satul H i stria, Corbul de Sus, Săcele,
N istoreşti au fost descoperite monede de la împăraţii Constantin cel Mare,
Con stantius 1 1 , Constans I. Valens, Valentinian I, precum şi alte vestigi i .
111

Despre Ulmetum, v. V . Pârvan, Ulmetum I. Descoperirile primei campanii de săpături din

anului 1 9 1 1 . Bucureşti. 1 9 1 2; II, I şi 1 1.2. Descoperirile campaniei a doua şi a treia de săpături
din anii 1 9 1 2 şi 1 9 1 3. Bucureşti, 1 9 14; I I I . Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara
anului 1 91 4. Bucureşti. 1 9 1 5 . Despre denumirea de Vicus Ul(me)tinsium, v. I. I. Russu , în SCIV, 8,
m ra

1 957, p. 3 1 1 -3 1 5 .
1 1
Vicus Carporum trebuie să fi fost un sat. unde fuseseră colonizaţi carpii. trib dacic din
Moldova de mijloc şi care. invadând teritoriul roman. au fost înfrânţi de Diocletian şi asociaţii săi la
domnie. apoi de Constantin cel Mare şi au căpătat dreptul de a rămâne în imperiu. devenind l ucrători
agricoli ; c f. R. Vulpe, Histoire ancie1111e de la Dobroudja, B ucarest, 1 938, p. 275-276; idem, Din
istoria Dobrogei. l i . Bucureşti, 1 968, p. 1 1 1 , 273 ; I. Bamea, Din istoria Dobrogei, I I , p. 394, 452;
Gh. Bic � ir. în Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a Român iei. I (A-C), B ucureşti. 1 994. p. 257.
1- Pentru rezultatele săpăturilor arheologice de la Fântânele, v. lucrarea lui Al. Suceveanu
( c itată mai sus la n. 5). în special p. 1 9 1 - 2 1 1 , 235-237.
13 V. Lungu, O. Bounegru, A. Avram, Cercetări arheologice din aşe::ările romane de la
Cogealac, Pontica, 23, 1 990, p. 1 6 1 - 1 75 .
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Săpături arheologice s-au efectuat însă în regiunile din nordul Dobrogei
(Scyth ia M inor), în teritori ile cetăţi lor Noviodunum, Aegyssus şi Argamum. Pe o
întinsă s uprafaţă de 42 ha din teritoriul noviodunens, pe valea râului Teliţa, în
punctul „Amza" s-au descoperit vestigi i, care datează în secolul al IV-iea; este
vorba de locuinţe, numeroase obiecte de uz casnic, mai ales din ceram ică, precum
şi unelte agricole. Cel mai mare număr de monede se datează între sfârşitul
secolului al III-iea şi sfârşitu l celui de al IV-iea. De remarcat, sunt diversele
construcţii de locuit, cu câte o încăpere sau mai multe, un horreum încăpător apărat
de zid de incintă, în care au fost găsite vase mari de pământ (dolia), pentru
păstrarea provizi ilor, apoi cuptoare de ceram ică 1 4.
În ceea ce priveşte locuinţele din secolele l i-II I ale populaţiei autohtone de
rând, ele au, în general, o singură încăpere, şi aşa se menţin şi în secolele IV-VI.
Există însă şi altele cu mai mu lte încăperi (3-4), care au aparţinut. probabil,
fami l i i lor înstărite. Acest gen de construcţie se extinde la Amza pe un spaţiu care
depăşeşte I 00 m2. Structura şi concepţia arh itecton ică (podea pavată. camere cu
pereţi tencuiţi cu argi lă (pământ)), dispunerea camerelor în j urul unui spaţiu central
mai mare, sunt dovezi ale unei puternice influenţe romane sau eventual ch iar o
prezenţă romană. Încăperile din secolul al IV-iea de la Amza şi din alte aşezări
contemporane (Frecăţei, Sarichioi-Sărătura) sunt rectangulare, grupate de obicei
câte 3-4, cu deschidere spre intrarea principală, iar acoperi şul este în două pante cu
fronton şi streaşină de adăpost 1 5 (pi . II, nr. 3 a-b, 4, 5 . ) .
Cea mai importantă descoperire o constituie însă basilica paleocreştină 1 6,
reamenajată într-o clădire mai veche din secolele 1 1-1 1 1 . Lungă de 23 m şi lată de
9.7, ea are absida spre sud- vest. Pe latura de sud a construcţiei in iţiale s-a adăugat o
alta de formă dreptungh iulară, lungă de 20 m şi largă de 2,50 m; este împărţită în 3
încăperi, care comun ică între ele şi în acelaşi timp cu spaţiul bas ilical . Accesu l în
basi l ică se făcea printr-o uşă de pe latura de sud a acestei construcţi i . Spaţiul ei
dinspre răsărit pare să fi fost semiînchis, asemănător pridvoarelor din casele
ţărăneşti. Într-un colţ (de nord-vest) al încăperi i de răsărit a basilicii a fost
descoperită o amforă, pe jumătate îngropată în podea, de tip ovoidal, frecvent în
bazinul oriental al Mării Mediterane, al Mări i Negre şi în spaţi ul de la Dunărea de
jos, începând cu prima jumătate a secolului al IV-iea. Pe umăru l unor amfore
descoperite în apropiere se află inscripţi i cu vopsea roşie (dipinti), cu formule
rel igioase, cruci sau indicaţii asupra capacităţii. Pe un fragment a fost incizată
înainte de ardere (în pasta crudă) crucea monogramatică, specifică perioaJei
1�

V. H. Baumann, Aşezări rurale antice. . p. 1 3- 1 73.
Idem, în Peuce, 1 O, 1 99 1 , 2, p. 1 23 (pi . I V , 3 ) , 1 30 (pi . VII, 1 ) ; idem. Aşezări rurale„ . ,
p . 23-24 ( fig. 5 a), 1 84- 1 86 ( fig. 8); idem, Fermiers e t autochtones, p . 249-250.
1 6 Rezu ltatele cercetărilor de la basilică sunt expuse la p. 3 1 -33, 50, Aşezări rurale„ . : v . şi
pi. XVII cu reconstituirea.
15
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constantm1ene. S-au mai descoperit în bas i l ică: un inel de bronz, cu capete
petrecute, un căpăcel con ic de bronz, un belciug de zăvor, o cheiţă-inel, u n p icior
de sfeşn ic, o amforetă piriformă, aceasta ch iar în presbyterium şi altele. Cea mai
timpurie monedă din perioada de funcţionare a basilicii este o emisiune din
Antiohia din ani i 330-335, iar cea mai târzie din perioada 364-378. Pentru
pătrunderea timpurie a creştinismului în medi u l rural al provinciei Scythi a, basilica
reprezintă o descoperire excepţională, ea venind să confirme, pe plan arheologic,
progresele făcute de misiunea creştină, condusă cu râvnă de ierarh i i tomitani,
atunc i păstori peste întreg teritori ul dobrogean (pi. III ) .

�
Cf)

PI. I I - Teliţa-Amza. Locuinţe din sec. I V p.Chr. : 3 . cu o singură încăpere; a. cu polată, b. cu prispă;
4. cu două încăperi; 5. Sarichioi-Sărătura, locuinţă din sec. I I I-IV p.Chr. (după V . H . Baumann).
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-PI. I I I - Basil ica paleocreştină din sec. IV descoperită la Teliţa-Amza (după V . H. Bauman n ).

Viaţa economică în regi unea de pe valea Tel iţei era centrată pe agricu ltură şi
creşterea v itelor. Au fost descoperite unelte agricole: brăzdare de fier (unul de tip
vomere), daltă c u înmănuşare verticală, folosită în extragerea rădăcini lor, cuţit de
pădure de tip falx silvetica, sapă trapezoidală de tip ferrea, râşniţe manuale
( catilli) 1 7 • De asemenea meşteşugurile specifice mediului rural, ca pre l ucrarea
lemnului, a fieru lui şi mai ales producţia ceram ică, sunt bogat reprezentate.
Stratigrafia aşezări i arată că este vorba de o locuire neîntreruptă din secolul I până
în secolul IV p. Chr. şi că satul din epoca romană s-a dezvoltat peste resturile unei
locuiri din prima epocă a fierului. Săpăturile arheologice din punctul Amza ara,tă
cum un sat getic a devenit vicus roman . Trebuie adăugat că viaţa în aşezarea rurală
este atestată ch iar şi în secolele X-XI.
Strâns legat de aşezarea de la Tel iţa-Amza este şi centrul de olărit descoperit
pe cursul superipor al aceluiaşi pârâu - Tel iţa, în punctu l „Hogea" 1 8 • Într-o zonă
acoperită complet cu pădure au ieşit la iveală resturile unei ferme de tip villa
rustica, (pi. IV , a, b, c) cu trei cuptoare pentru ceram ică, unul de mari proporţii. Î n
aceste cuptoare erau arse vase de bucătărie, amfore, capace de vas, opaiţe,
17
18

V. H. Baumann, Scurtă privire asupra ocupaţiilor agricole ..

Idem, Aşezări rurale,

p.

„

Istro-Pontica, p. 234.

269-397.
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materiale de construcţie (ţigle, olane, tuburi ceramice). Cercetări le stratigrafice au
constatat două faze de constructie în cursul secolului al IV-iea, ca şi dezvoltarea
0
unor activităţi meşteşugăreşti În centru l fermei. Întregul h abitat cupri nde o
suprafaţă de circa 1 ha.
O înti nsă aşezare rurală de circa 45-46 ha, cu i mportante vestigii din secolul
al IV-iea, a fost cercetată în teritoriu l rural al cetăţii Argamum, în apropiere de
satul actual S arichioi (circa 750 m sud), în punctul numit „Sărătura". D i n punct de
vedere cronologic şi tipologic, este asemănătoare celor de pe valea Tel iţei, cu
deosebirea că aşezarea de la Sărătura este suprapusă de o locuire feudală timpurie
din sec . X. Economia în secolul al IV-iea era bazată pe agricu ltură şi creşterea
vitelor, pe vânătoare şi pescuit19. Una dintre locuinţe ( L 8 ), orientată SV-NE,
ocupă o suprafaţă de 93,5 m 2 (9, 1 7 x I 0,20 m) şi are temelie de piatră. Aparţine
fazei de locuire din secolele III-V 20 .
În sfârşit, o altă aşezare rurală, în care s-au făcut cercetări arheologice, este
cea de la Frecăţei, din teritoriul rural al cetăţi i Aegyssus (Tu lcea)2 1 . Este vorba de
un sat indigen din secolele I I-IV, cu o cultură materială asemănătoare celor de la
Te I iţa-Am za şi Sarich ioi-Sărătura.
Tot în j umătatea nordică a Dobrogei, în zona centrată pe cetatea romano
bizantină l b ida şi pe oraşul modern Babadag, ne sunt cunoscute de puţină vreme
aşezări rurale din perioada protobizantină. Cercetări le arheologice au fost de m ică
amploare. ele reducându-se la săpături de salvare ori periegheze între an ii 1 984-1 987 .
Avem ştiri despre 34 aşezări rurale, cele mai mu lte din perioada romană a secolelor
11-11 I . dar sunt destule a căror exi stenţă continuă şi în perioada protobizantină.
Dens itatea atâtor aşezări în zona amintită se expl ică pri n nevoia exploatării
zăcăm inte lor bogate în cupru . mai ales a celor de l a A ltân Tepe.
În j uru l comunei S lava Cercheză s-au făcut săpături pe un platou în punctul
numit " Kurt-Baiîr" şi s-au scos la iveală locu inţe din secolele II-IV. Una dintre
acestea are 3 încăperi şi portic, iar în interior s-au găsit pietre de râşniţă, fragmente
ceram ice şi cuptoare pentru încălzit. Podeaua este realizată din lespezi de piatră, iar
ziduri le din piatră legată cu pământ.
La 2 km sud-est de Kurt Baiîr, în punctul „Fântâna lui B ujor'', a ieşit la i veală
o aşezare pe o suprafaţă de 800 x 500 m. Una dintre locuinţe, de plan rectangu lar,
are 5 încăperi, iar în cea mai mare dintre ele se păstrează 3 postamente de piatră,
care au servit la susţinerea unor stâlpi de lemn pentru tavan ori acoperiş. S-au găsit
aici amfore, fier de plug, sapă, cuţite, monede de la Maurici u Tiberiu. O altă casă
se află la circa 60 m distanţă şi are un plan bas i l ical cu i ntrare pe l atura de sud. Şi
aici s-au găsit 3 postamente cu acelaşi rol ca la locu inţa amintită.
19

�11
�1

Idem, ibid. ,
I dem, ibid„
Idem.

p. 1 74-226.

p.

1 86 , 1 9 1 .

Cercetări arheologice pe Valea Te/iţei ljud. Tulcea), I . Sondajul de la Frecăţei.

Peu c c . 1 0. 1 99 1 , I ,

p.

1 09- 1 1 6 .
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PI . IV - Complexu l de olărit de la Tel iţa-Valea Morilor din sec. IV p.Chr. : a. pavilionul sudic - „locuinţa proprietari lor";
b. construcţie cu două pavilioane ( sect. C); c. clădire din sect. D cu o încăpere „avansată" (după V.H. Baumann).
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PI. V. I
Complexul monahal de la Slava Rusă; 2. vas sacru descoperit în narthexul
basi lici i ; 3. policandru de bronz pentru iluminat cu ajutorul opaiţelor. (după A. şi C. Opaiţ
şi T. Bănică); 4. villa rustica de la Niculiţel (după Y . H . Baurnann).

La 3 , 5 km de S l ava Rusă, în punctul „Coşari", s-a descoperit o altă aşezare de
c i rca 3 00 x 500 m cu locuinţe d i n secolele I I I-IV, iar spre est cam 3 km, pe loc u l
c imitirului turcesc, o aşezare asemănătoare cu vestigii până î n secolul al V-lea. Ş i la
Camena Vicus Petra s-au descoperit monede şi amfore din sec. IV ş i V, precum
şi în mu lte alte aşezări din zonă22 .
-

22 Andrei und C. Opaiţ - T. Bănică, Das /iindliche Territorium der Stadt lbida (2-7.Jh. ) und einige
Betrachtungen zum Leben auf dem Land an der Unteren Donau, în voi. Schwarvneerki.i.ste. . . , p. I 03-1 1 2.
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Foarte importantă pentru istoria creştinismului din mediul rural este
descoperirea complexului monahal la 3 km vest de Slava Rusă şi c irca 500 m nord
de mânăstirea sti l istă (pe sti l calendaristic vechi) Uspenia. Acest complex este
format din două basi l ici, cu câte o singură navă, iar la mică distanţă de ele e o
capelă; lor l i se adaugă câteva clădiri pentru locu it ori cu caracter adm ir.istrativ.
Toate aceste clădiri sunt înconj urate de un zid de inci ntă.
S-au constatat trei faze de construcţie şi existenţă. Prima fază durează în a
doua j umătate a sec. IV; cea de a doua cuprinde a doua jumătate a sec. V şi secolul
al VI-lea până la sfârşitul domniei lui Iustin II (565-5 78); cea de a treia fază începe
cu ani i 585-586 ai domn iei împăratu lui Mauriciu Tiberiu (5 82-602) şi durează
până la începutu l secolului al VII-iea. Acestei ultime perioade îi aparţine şi vasul
descoperit în narthex-ul basilicii, care a servit, probabi l , spălării cred incioşi lor
înainte de a intra în basilică ori păstrării agh iasme i.
S-au descoperit şi fragmente numeroase de sticlă de la ferestre, un policandru
de care se atârnau opaiţele pentru iluminat şi alte obiecte 23 (pi . V, 1 , 2, 3).
O aşezare rurală importantă în epoca romană târzie a fost la N iculiţe l, sat
cuprins în teritoriu l rural al cetăţi i Noviodunum24. Se cunosc de aici câteva
inscripţi i tegulare2 5 şi pe piatră, deşi cond iţiile de descoperire nu sunt pentru toate
clare. Una dintre cele pe piatră este o coloană închinată zeului Jupiter Dol ichenus
pentru sănătatea împăratului Caracalla (2 1 1 -2 1 7) şi a mamei sale Iulia Domna26 .
Cinstirea divin ităţii siriene în zonă se datora, probabil, în pri mul rând prezenţei aici
a oriental i lor din armata care apăra graniţa nord-vestică a Dobrogei ori a altora
veniţi cu scop comercial, dar adoratori ai aceleiaşi divinităţi . În comuna apropiată Valea Teilor - a existat chiar un templu dedicat lui Jupi ter Dol ichenus27. Dacă
inscripţia la care ne referim provine de la acest templu ori a fost pusă ch iar la
N icul iţel, nu se poate spune. Oricum, de aici se cunosc şi alte descoperiri, care ne
permit să afirmăm că la N iculiţel a existat în secolele 1 1- 1 1 1 o importantă aşezare
rurală. O dovadă în acest sens o constituie descoperirea unei i mportante vil/a
rustica (64 x 7 1 m), luxos construită, cu dublă colonadă şi o curte cu peristil, iar în
colţul ei de sud-est se afla locuinţa proprietarului2 8 (pi . V, 4).
23 Andrei und Cristina Opait - Teodor Bănică. Der friihchristliche Komplex von Slava Rusă, în
o i . SchwarzneerkUste, p. 1 1 3- 1 22.
2 4 După Emilia Dorutiu-Boilă. Inscripţiile din Scythia Minor.
Capidava
Troesmis
Noviodunum ( I SM), v o i V. Bucureşti. 1 980, p. 260, dependent de Troesmis.
25
Emi lian Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele /V-XIII descoperite în România
(= IGLR), Bucurerşti, 1 976, nr. 268.
26
CIL, I I I 7520 (= ISM, V, 249).
2 7 Const. Moisil, în BCMI, 3, 1 9 1 0, p. 29; ISM, V, p. 260.
2K Baumann, Ferma, p. 97- 1 05. Despre aşezarea rurală de la Niculitel, v . Bauman. ibid„ p. 7 1 -75:

v

-

.

Un pagus la Nicu/iţei în teritoriul cetăţii Noviodunum.
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Aşezarea aceasta rurală a dăinuit şi în secolele IV-V I . Două i nscripţii din
secolu l al IV-iea au fost descoperite aici: una este o dedicaţie către împăratul Iul ian
Apostatul ( 36 1 -363), cinstit ca victor ac triumfator semper A ugustus 29, cealaltă
este funerară creşti nă30.
Dar cea mai importantă descoperire o formează basilica creştină cu criptă. în
care au fost găsite moaştele a 6 mariri . Cripta este aşezată dedesubtul presbyteriului
şi are două încăperi suprapuse. În cea de jos au fost găsite rămăşiţe din moaştele
incinerate a doi martiri, care au pătim it, probabi l , pe la m ij locul secolului al I I I-iea,
în timpul persecuţiei dezlănţu ite de împăratul Dec ius (249-2 5 1 ); în cea de
deasupra. s-au aflat 4 martiri înhumaţi într-un sicriu comun. Numele lor ne este
cunoscut din inscripţia zgâriată pe perete în mortaru l crud şi apoi literele vopsite cu
minium31 şi anume : 'Zotikos. A ttalos, Camasis şi Philippos. Aceleaşi nume sunt
înscri se la data de 4 iunie în Martyrologium Hyeronimianum şi Martyrologium
Syriacum. ceea ce constituie un argument foarte important în favoarea veridicităţi i
acestor documente h agi ografice .
Săpăturile arheologice au arătat că basil ica a avut trei faze de construcţie şi
existenţă: I. între an ii 3 2 5-3 75. cu un plan cunoscut doar parţial; II. de la sfârşitul
secolului al IV-iea până spre m ij locul secolului V, când basi l ica avea interiorul
compart imentat cu aj utoru l a două şiruri de coloane, care susţineau acoperişul de
lemn înc linat în două pante: dimensiunile în această fază: lungime 26,30 m, lăţime
1 4. 70: I I I . când edificiul suferă importante mod ificări în secolele V-VI, prin
adăogirea narthex-ului şi a atrium-u l u i . Lungimea în această fază atinge 40 m, iar
lăţimea rămâne aceeaşi (pi. VI. a, 1 -3 , b). Sem n ificaţia basilicii cu martyrion
pentru răspândirea creştinismu lui în med iul rural este atât de evidentă, încât nu mai
trebuie subliniată.n .
Deşi importante. cercetări le arheologice efectuate până acum î n aşezările
prezentate mai sus sunt totuşi insuficiente pentru a ne înfăţişa o imagine cât de cât
apropiată de ceea ce a însemnat viaţa rurală în Scyth ia M inor în perioada romană
târzie (protobizant ină).
Săpăturile �fectuate la înc �p utul secolului X� de cătr� Vasile Pâ �van la
.
.
Ulmetum ( Panc e h monul de S us)· · au atms prea puţm straturile arheologice dm
secol u l al IV-iea, ele concentrându-se mai mult asupra fazei fi nale a aşezări i, aşa
cum am spus. o fortăreaţă din a doua l inie de apărare a l imesul u i dunărean în
secolele IV-V I . Nu meroase piese de inventar agricol, râşniţe, coase, topoare, seceri
�9
·1 1 1

.

IGLR. 269
I S M . V . 250.
·1 1
IGLR. 2o7.
·1 � Bibliografia privind basilica de la Nicul iţel este foarte bogată: IGLR. 267; Eugen Drăgoi.
Despre ba:.ilica şi sfinţii martiri de la Nicu/iţei. Date bibliografice, în Îndrumător bisericesc.
misionar şi patriotic. Galaţi. 4. 1 988. p. 83-90; Em. Popescu, la plus importante decou verte
archeologique co11cerna111 le chris1ia11is111e primitif en Rouma11ie, în voi . Christianitas Daco-Romana.
Florilegium st11dior111n. Bucureşti, 1 994. p. I OO- I 06; V. H. Baumann, în lstro Pontica 2000. p. 248-249.
cu o prezentare de sinteză şi reconstitu ire grafică a basilicii.
·1� Ulmetum I. passim şi 1 1.2, p. 402.
-
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a)

b)
P I . V I . a. Niculiţel, basilica paleocreştină: I . starea actuală; 2. la sfârşitul sec. I V : 3 . în
prima j u mătate a seco l u l u i V ( A - atri u m , B -narthex, C-naos, D-pri mul mormânt al
marti rilor; E-presbateri um, F-martyrion; b. reconstituire grafică de V H Baumann .
.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

.

1 56

Emi l ian Popescu

descoperite aici, ca şi cele de la Moşnen i U ud. Constanţa) sau depozitu l de ţigle şi
alte materiale de construcţie de la Celik Dere34 (jud. Tulcea) nu sunt sufi c iente
pentru conturarea vieţii econom ice din satul romano-bizantin de la Dunărea de j os
în toată complexitatea sa. Ce se poate afirma însă cu siguranţă este că satul a fost în
acea vreme elementul de bază al vieţii economice rurale3 5. Villae-le s-au rărit,
deoarece s-a micşorat pătura m ij loc ie de proprietari în favoarea bogătaşilor, în
mâna cărora s-a concentrat mai mult pământ. Pe de altă parte, satele însăşi s-au
strâns şi ele în j urul cetăţilor de pe litoralul Marii Negre, de pe l imesul dunărean şi
ch iar din interior, unde beneficiau de o securitate sporită36 . Asistăm, astfel, la acest
proces ch iar înai nte de măsuri le luate de Iustinian. Acest proces poate exp l ica de ce
în anum ite cetăţi ca H i stria, Tropaeum Traiani, Dinogetia3 7, oamen i i bogaţi,
desigur proprietari de pământ, îşi fac locui nţele lor, somptuoase pentru vremea
aceea. în interiorul zidurilor, renunţând la villae-le din teritoriu l rural . Este
semni ficativ faptu l că Adamantus (Amandus) îşi are vi/la în apropierea cetăţii
Tomi s ( iuxta muros civitatis), unde a fost înmormântat un martir, căzut în timpul
împăratu l u i Licinius.
U l metum reprezintă un exempl u de transformare a unor sate din Scythia în
locuri întărite (oxogwµaTa, cpQOUQLU). Pentru U l metum l ucrul acesta pare să fi
avut loc pentru prima oară către sfârşitul secol u l ui al I I I-iea ori începutu l cel u i de al
IV- iea, cu mai mu ltă probabil itate în ti mpul lui Constantin cel M are3 8 , când
aşezarea a fost întărită cu zid de incintă. Aşezat la un important nod de comun icaţi i,
q

.

V . H . B au m ann Contribuţii la cunoaşterea villae-lor romane din Dobrogea ( rez. tezei de

doctoral ) , p . 8: i de m. Ferma,
1'

p. 75-76.

,

S oz ome n o s care scria între a n i i 443-450 Istoria bisericească, şi relata eveni mentele din
penoada 3 24-42 1 . p rec i ze ază despre Sc) thia din timpul împăratului Valens (3 64-378 ) : „Neamul
acesta an: multe ora�c. sate şi cetăti"' ( ToiiTO 6f: TO i:Ovo; JroÂ.Â.u� µf:v EXEL Kai Kwµa� Kai <pQOUQLa)
I Kirclre11gescl11clrte, V I . 2 1 .3 . ed. J. Bidez. Berlin. 1 960). Satele sunt deci menţionate ca existând în
număr marc. ce ea c c corespunde cu cercetări le arheologice efectuate până acum.
16
Pe b a za u n o r ce rc e tăr i arheologice recente. se susţine că ir: două local ităţi din Dobrogea Topra i c h i o i . la 5 km nord de Babadag şi Ovidiu lângă Constanţa - au fost descoperite mici fortificaţii
2
t c i rc a J O 000- 1 5 OOO m ) menite să întărească puterea de apărare a cetăţilor de pe l itoral. prin păzirea
căilor de comun icatie la răspântiile cărora ele se aflau şi să fie punct de sprij in pentru aşezările
m i l itar-agrare din apropiere. Aceste forturi sunt înconj urate cu ziduri de piatră. iar în i nterior au
câteva

încăperi rectangulare. Cea de la Topraichioi ( 1 4

x

3 8 m ) de pe malul lacu lui B abadag este

asemănătoare aşezări lor de limitanei din a doua jumătate a secolului al IV-iea, destinată. probabi l.

ini\ial să fie lrorre1m 1 . Construită poate în vremea lui Valens, a fost util izată până în secolul al V I-lea:
M . Zahariadc. A. Opaiţ. A new late Fortification 011 tize Territory of Romania: Tize Burgus at
Topraichioi, în Srudien :z.11 den Militiirgren:::en Roms, III. 13. lnternationaler Limeskongreft, Aalen,
1 983. Vortriige, Stullgart, 1 986, p. 565-572; A. Opaiţ. în Peuce. 8, 1 980, p. 4 1 5-436; Al. B amea, La
Dobroudja romaine, Bucarest, 1 99 1 , p. 1 9 1 . Fortăreaţa de la Ovidiu se află l a 1 0 km nord de
Constanţa. pe malul vestic al lacului S iutghiol (dimensiuni: 69 x 53). A functionat în seco lele IV-V I ;
M . B ucovală. G h . Papuc, î n Materiale şi cerc. arh. 1 980, p . 342-347; A l . Suceveanu, R R H , 1 3, 1 974,
2. p. 2 1 7-23 8; Al. Barnea, op. cit., p. 1 95 .
·1 7 Em. Condurachi, î n Dacia N.S., I , 1 957, p. 259, 26 1 ; I. Bamea, SCIV, 20, 1 969, 2, p. 245-266;
Al . B arnea, La Dobroudja, p. 222.
JH Pârvan, Ulmetum, I. B ucureşti, 1 9 1 2, p. 606-607; I. B amea, în DID, II, p. 3 86.
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anume la încrucişarea drumului prin mij locul provinciei, care venea din sud de la
Marcianopol is pri n Zaldapa, Tropaeum Traiani spre nord la Ibida, Noviodunum şi
Aegyssus şi se intersecta cu cel din spre răsărit de la Histria şi Tomis spre
Capidava şi Carsium, acest vicus a căpătat o importanţă strategică deosebită în
perioada când invazi i le barbare de peste Dunăre se intensificaseră şi reprezentau un
pericol sporit. Poziţia strategică faci l ita importa11te schimburi comerciale, care au
adus o înflorire econom ică3 9 . Sub forma aceasta întărită, U lmetum a dăinuit până în
vremea în care a fost atacat şi ocupat de sclavini, probabi l în primele deceni i ale
secolului al V I-lea40 . Sclavinii îşi fac din U lmetum un loc de pândă şi rămân aici
multă vreme, contribu i nd la ruinarea aşezări i . De aceea, împăratu l Iustin ian o
reface din teme l i i , înconjurând-o cu zid, „scăpând astfel părţi le acelea de năvăl iri le
sclavinilor" (Procop. De aed. IV ,7, 1 7, 1 8) . Termenu l folosit de Procopius pentru
desemnarea aşezării întărite este oxugroµa.
Mai spre sud-vestul Dobrogei (Scyth iei) şi aproape de Dunăre, împăratul
Iustinian zideşte Adina, o altă fortăreaţă (q>QOUQLOV), din aceleaşi motive, anume
„pentru a pune capăt pericolelor create de barbarii sclavini, care stăteau mereu
ascunşi acolo şi pândeau pe călători, făcând cu neputinţă trecerea prin acele locuri"
(Proc. De aed. IV, 7, 1 3 ). Amănuntul că sclavinii împied icau trecerea prin acele
locuri lasă să se înţeleagă că Adina se afla la o răscruce de drumuri.
Acelaşi termen (q>QOUQLOV) îl foloseşte Procopius şi pentru Sancttts Cyrillus,
aşezare ale cărei ziduri au fost rui nate de vreme, dar refăcute de Iustinian.
Nelocalizată exact pe teren, ea pare să se identifice cu ruinele cetăţii de la Rasova,
aproape de malul Dunării şi la sud de Axiopolis4 1 •
Ş i alte lucrări de întărire a puterii de apărare a aşezări lor rurale ori urbane din
Scyth ia au fost întreprinse în vremea lui I ustinian (de pi ldă la Palmatis, Questris,
A ltina, Candidiana4 2 etc. - De aed. IV, 7,9, 1 0- 1 2). Ele făceau parte din acel sistem
de fortificare a limes-u lui dunărean, dar şi a spaţiului din interior, „încât fiecare
ogor să aibă fortificaţia sa sau să se afle în vecinătatea unui loc întărit" (De aed. IV, I .
33-3 5 ) . Nu ştim dacă acele q>QOUQLU
Adina şi Sanctus Cyri llus - au fost la
origine sate, dar ţinând seama de ceea ce se întâmplă în prov inci i le dunărene ale
Traciei şi ale I llyricului43 , este posibil să fi avut această stare. Oricum pentru
-

39 V. Velkov, Les campagnes et la population rurale en Thrace aux IV-Vf siecles, în
Byza11ti110-Bulgarica. I. 1 962, p. 35. subliniază şansa de dezvoltare economică a satelor situate pe
arterele prncipale de circulaţie rutieră: ,,Les conditions existantes sur la grande artere Si11gidun11111Serdica-Philippopolis-Adrianopolis-Byzantion etaient propices a la creation d 'etablissements ruraux
autour de cette importante voie de communication ".
40 Gh. Ştefan, Slavi, în Dicţionar de istorie veche a Român iei ( paleol itic - sec. X ) , sub
red. D . M. Pippidi. B ucureşti, 1 976, p. 544-546.
41 J. Weiss, Die Dobrudscha im Altertum: historische Landschaftskunde, Sarajevo, 1 9 1 1 , p. 44:
Pârvan, Ulmetum, I, p. 597.
42 V. Velkov, op. cit. , p. 53 localizează Candidiana, pe baza săpăturilor arheologice, „pres du
port de l ' actuel «Malak Preslavec», departement de Silistra".
43 Gilbert Dagron, Les villes dans l 'Jllyricum protobyzqntin, în voi . Villes et peuplement dans
l 'Illy�-icum protobyzantin. Actes du colloque organise par / ' Ecole fra11�aise de Rome (Rome, 1 2- 14
mai 1 982), Ecole Fran�aise de Rome, Palais Farnese, 1 984 (extrait, p. 1 -20).
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U l metum situaţia este clară, căc i acesta devine din v icus oxugroµa. Denumirea de
oxugroµa, pe care i-o dă Procopi us, ca şi cea de q>QOUQLOV, pentru celelate două se
justifică prin ziduri le de incintă şi alte lucrări defensive, cu scopu l de a adăposti
populaţia ţărănească refugiată şi d ispersată în spatele Dunări i, din cauza
năvăl itori lor barbari . Locu itori i satelor de la Dunăre erau în acelaşi timp ţărani şi
soldaţi. iar săpăturile arheologice de la U l metum au scos la iveală, pe lângă unelte
agricole, şi arme 44. La U l metum s-a păstrat şi nume le vechi al aşezări i, după
fortificarea sa, aşa cum atestă Procopius.
În ceea ce priveşte Sanctus Cyri l lus, este posibil să avem o situaţie
asemănătoare, iar numele să fie legat de pătimirea aici a sfântu lui ori numai de
aducerea unei părţi din moaştele sale de la Axiopolis, unde au fost depuse45•
În general, aşezări le fortificate (oxugwµaTa, q>QOUQLa) n u şi-au schimbat
esenţial caracterul agrar, dar economia lor a deven it mai specializată ş i diversificată
decât cea pur ţărănească. Numărul locuitorilor se înscria cel mult între 1 OOO şi
5 000, iar aşezarea se afla undeva la mij loc între cetate şi sat46 .
Satul întărit cu şanţuri (fossatum, cpoaaciTov, cpouaăTov = „camp fortifie")
trebu ie să fi fost numeros pe teritoriul Scyth iei şi al Dac iei, de vreme ce de aici a
deri vat cuvântul românesc sat ( "vi l l age") cu corespondenţe în alte l imbi romanice.
Ţăran ii-soldaţi, posesori de o �oare, formau o militia, care-şi apăra satul şi în
acelaşi timp avutu l personal47 . In Scythia este menţionat de Procopius ( De aed. IV,
1 1 ,20.24) pri ntre local ităţi le la a căror întărire a contribuit împăratul Iustinian şi un
<DoaoăTov, probabil un toponi m .
Poziţia geografică a Scyth iei M inor n-a fost men ită s-o favorizeze î n faţa
incursi uni lor repetate ale barbari lor. cu toate măsuri le m i l itare l uate de împăraţi .
Aflată în punctul cel mai nordic al imperi u lui, în regi unea vecină cu locurile de
popas ale barbari lor, poftitori să intre în imperiu şi să prade, Scythia a trăit sub
ameninţări şi pericole majore, mai cu seamă după anu l 376, când hunii sosiţi în
zonă declanşează treceri succesive ale goţilor peste Dunăre, iar după aceea şi alte
popu laţi i m igratoare, precum slavii, avari i, bulgari i, din alte cauze, vor face acelaşi
l ucru .
,

44 Idem, op. cir . p. 8 , 1 8 ; Pârvan, ibid. , p. 4 1 9: „Les menues decouvertes faites dans l e camp
nous prouvenl que la vie agricole ne cesse ni en ces temps si d i fficiles pour U l metu m : nous avons
trouve des pioches, des faux, des fauci l les, des haches de toute formes, etc. a cote des armes: lances.
tleches. casques, etc. Les colons romains etaient a celte epoque aussi Ies seuls defenseurs de I' empire
a la frontiere".
4 5 IGLR, 1 94.
46 G. Dagron, Emre village er cite: la bourgade rurale des IV- VII' siecles e11 Orient, în
K O I N O N I A , 3 , 1 979, p. 29 ( Associazioni di studi tardoantichi , Napoli). Dagron propune pentru
aceste aşezări termenul de bourgades, prin care înţelege sate mai mari, a căror suprafaţă de pământ
agricolă contează mai puţin decât locuirea şi locuitorii. un fel de oraş fără statut recunoscut. Important
în aceste cazuri era sistemul de apărare, prin ziduri ori şanţuri (jossae).
47 Despre fossat wn , vezi Const. Daicoviciu, în Dacica. Studii şi articole privind istoria veche a
pământului românesc, Cluj . 1 969, p. 586; H. M ihăescu, la romanite dans le sud-est de I' Europe,
Bucarest, 1 99 3 , § 32, 208, 3 1 O; C. C. Petolescu, în Lumea veche. Revistă de umani oare. I , 1 997.
p . 22-24.
.
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Consecinţele acestei instabil ităţi pol itice se fac curând si mţite ş1 în viaţa
economică.
Dej a împăratul Valens este obl igat să poarte războaie între an ii 3 67-369 cu
goţi i nord-dunăreni, care slăbesc mult economia locală, mai cu seamă pe cea
agrară, iar ţăran i i au cel mai mult de suferit. Stabilit la Marcianopolis pentru a
conduce mai de aproape campan i i le împotriva goţilor, Valens emite de aici mai
multe decrete, din care cunoaştem măsuri le dezavantajoase pentru ţărani. Prin
decretul din 30 mai 3 67, împăratul obl iga pe colon i şi ceilalţi ţăran i dependenţi, ca
în locul predări i de cai (collatio equorum), fiecare să plătească 23 de solidi pentru
un cal 48 . Luând în considerare că sol idus era o monedă de a ur, cântărind 4,55 g şi
greu de obţinut pe produse agricole, ne dăm seama că suma pentru un cal era mare.
Prelungirea războiului mai mult decât fusese prevăzut şi necesitatea sporită de
ali mente pentrn armată îl determină pe acelaşi împărat ca la 3 mai 369 să ceară
aducerea în cazărmi de raţii suplimentare de hrană şi anume din provinciile cele
mai apropiate de graniţă49 . Epuizarea resurselor locale şi poate şi intenţia de a opri
comerţul cu goţi i nord-dunăren i, înfrânţi în campan i i le din anul 369, l-au
determ inat pe Valens să decreteze în an i i 3 70-3 75 ca "nimănui să nu-i fie permis a
transporta în ţinuturi le barbari lor (ad barbaricum) vin, ulei, băuturi, nici măcar de
gust sau măcar pentru destinaţi i comerciale" 50. Desigur că această măsură atingea
interesele celor care l ucrau în agricu ltură. Starea de război slăbeşte, în general.
puterea economică a locuitori lor, iar în cazu l Scythiei şi Moesiei I I , ambele
obligate mai mult decât alte provincii ale diocezei Thracia să suporte prezenţa
trupelor imperiale, consecinţele erau mai grave. Pentru a uşura puţin situaţia celor
două provincii, li se fixează printr-un decret al împăraţilor Valens, Gratian şi
Valentinian din anu l 3 77 să plătească o dare anuală mai mică în comparaţie cu a
altor provincii, anume la o suprafaţă de pământ de 30 de iugăre sau capete (Scythia
et Moesia in triginta jugis seu capitibus interim annua), să dea îmbrăcăminte
pentru armată. Celelalte provincii din Thracia, mai puţin lovite de barbari, trebuiau
să furnizeze îmbrăcăminte trupelor la o suprafaţă de pământ mai mică, anume de
20 de i ugăre sau capete (per viginti iuga seu capita conferant vestem), ceea ce
reprezmta o povara mai mare5 1 .
Această slabă înlesn ire, acordată locu itorilor din Scyth ia şi Moesia, nu putea,
desigur, decât în mică măsură să le îmbunătăţească situaţia, pe care filosoful şi
retorul Them istius, prezent în zonă, o descrie ca insuportabilă: ţăran ii cărau
•

-

-

•

4H Cd. Theod. XI, 1 7, 1 .

49 Cd. Theod. VI. 4, 1 5 (Cd. Just„ XII, 37, 4): Sicur fieri per omnes limiris salubri prospecrione
praecipimus, species a1111011arias vicinioribus limirib11s a provincialibus ordinibus ad castra
conferri„ .

5° Cd. Iust. IV, 4 1 , I : Ad barbaricum rransferendi vini er o/ei er liq11ami11is nul/am q11isq11am
habear faculraten ne gustu qttidem causa a11t usus commercior11111.
5 1 Cd. Theod. XII, 39 (40), 2: Provinciae Tltraciarum per viginti i11ga se11 capita conferall(
vestem; Scyrltia et Mysia in trigima iugis seu capitibus interim annua so/11tio11e depe11da11r„ .
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materiale de construcţie pentru zidirea cetăţii Cius de la mare distanţă, iar trupele îi
jefu iau, purtându-se faţă de ei ca nişte „tâlhari, n u soldaţi" (Â.TJOTat bfjt)Ev ou
a-rganc.inm); în loc să se l upte cu barbari i, soldaţii se războiau cu ţărani i supuşi
i mperi u l u i 5 2 .
După dezastrul m i l itar de la Adrianopol (9 august 3 78) suferit de armata
bizantină în confruntarea cu goţii, în care împăratul Valens îşi pierde viaţa, starea
provinci i lor din dioceza Thraciei şi în special a celor de la Dunărea de j os, se
agravează şi mai mult, deoarece barbarii se pot răspândi în voie peste tot, devenind
ei înşişi stăpâni .
Toate acestea a u urmări grele pentru economia agrară l a Dunăre. Una dintre
cele mai grave este părăsirea ogoarelor de către ţărani, care caută condiţii de viaţă
mai sigure şi mai uşoare în alte părţi . Pentru a opri acest fenomen, împăratul
Theodosius L împreună cu fiii săi Arcad ius şi Honorius, emit un decret (în anu l
392) 53 • prin care scutesc pentru totdeauna darea p e c a p d e om (capitatio), rămânând
doar a se achita darea pentru pământ (Per universam diocesim Thraciarum sublato
in perpetuum capitationis censu, jugatio tantum terrena solvatur). În acelaşi timp
decretul leagă pe ţărani (coloni) de pământu l de origine (glie), făcându-i scl avi ai
acestu ia. iar proprioetaru l locurilor capătă asupra lor drept de patronaj şi putere de
stăpân. O altă prevedere a decretu lui ind ica pedepse pentru proprietarii de
pământuri, care primeau la ei ţăran ii fugari ; amenzile pentru acest lucru erau de
două l ivre de aur (o l ibra: 327,45 g aur), valoare care trebuia achitată vechi u l u i
proprietar al ogoarelor, d e unde fugiseră ţărani i ; î n plus, tot ei trebuiau să restituie
pe ţărani cu tot neamul lor şi cu tot câştigul obţinut de pe u rma lor. Referirea la
neam sugerează faptu l că fuga era de amploare, ea cuprinzând fami l i i întregi .
Ch iar dacă urmările nefaste pentru viaţa rurală, cauzate în dioceza Thraciei la
sfârşitul seco l u l u i al IV-iea de popoarele barbare, cunosc şi ameliorări, totuşi
instabil itatea şi sărăcia rămân o constantă a istoriei locale.
O situaţie simi lară celei de la sfârşitul secol u l ui al IV-iea este provocată către
mij locu l secolu l u i al V-lea de puterea hunilor, care, practic, domină politica externă
a i mperiului bizantin în sud-estu l europrean. F ără să intrăm în amănunte, semnalăm
doar consecinţele pe care aceştia le provoacă pe o zonă foarte largă, inclusiv în
Scythia M i nor. Socotim că la acestea se referă împăratul Zenon în legea sa d i n anu l
Themi st. Or. X , I 3 7 d , 1 38 c.
Cd. J ust. XI. 52 ( 5 1 ). I . 2 . I : „Şi pentru ca munc itori lor de pământ (colon i ), eliberaţi de
obl igaţ ia unui tribut. să nu li se pară că le este îngăduit să rătăcească şi să se retragă unde vor, să fie
constrânşi prin dreptul de origine ( ipsi quidem originario iure teneantur); deşi prin condiţia lor par
liberi . să fie totuşi socotiţi ca sclavi ai pământu lui, pe care s-au n ăscut ( et licet condicione videantur
ingenui. servi tame11 terrae ipsius cui nati sunt aestimentur) şi să nu aibă l ibertatea de a se retrage
u nde vor sau de a-şi schimba locurile, iar proprietarul lor să aibă drept de patronaj şi putere de stăpân
I nec recedendi quo velini aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum iure utatur et
patroni sollicitudine et domini potestate). 2. Dacă însă cineva va socoti nimerit să primească sau să
reţină la el un muncitor de pământ venit de ai urea, să fie silit să plătească două l ivre de aur aceluia
care a fost l ipsit de un lucrător al ogoarelor sale şi apoi să-l restituie împreună cu tot câştigul şi
neamu l său·· (FHDR, II, p. 375).
�c

��
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480, prin care se spune că în eparhia Scythia n u este posibil să se întemeieze
episcopii în fiecare oraş (polis) "di n cauza incursiuni lor neîntrerupte ale barbari lor,
care aduc după ele nesiguranţa şi sărăci a". Singuru l centru episcopal, care poartă
grijă de întreaga provincie, rămâne în continuare Tom is, capitala provinciei, deci
reşedinţa puterii politice54•
S ituaţia pol itică la Dunărea de jos se amel iorează simţitor în vremea
împăratul u i Anastasius I (49 1 -5 1 8), succesorul lui Zenon şi progresele se
înregistrează imed iat în organizarea bisericească a Scyth iei, număru l episcopi ilor
urcând de la unu la c incisprezece.
În econom ia agrară, rănile n-au fost însă şterse cu desăvârşire, deoarece acest
împărat se plânge într-o lege din anu l 50655, că în Thracia (desigur şi în Scyth ia)
dările nu pot fi strânse în întregime din cauza numărului micşorat de agricu ltori şi
nu ajunge contribuţia în natură pentru oşteni i aflaţi în ea. De aceea împăratul cere
ca această contribţie în natură pentru hrănirea un ităţilor mil itare să fie strânsă cu
mai mare grijă. Completarea ei să se facă prin cumpărături, de către strângătorii de
dări, şi, un lucru nou, de către negustori, care să procure cele de trebuinţă pentru
nevoile ostaşilor.
Cumpărăturile trebuiau făcute la preţurile în vigoare şi în cuprinsul hotarelor
unui oraş, care, l ipsit de mijloace (bani şi grâne) poate recurge la acest procedeu.
În secolu l al VI-lea, până la urcarea pe tron a împăratul u i Iusti ni an, nu se
cunosc în Scythia pericole externe majore, care să fi afectat viaţa rurală. Măsurile
fiscale luarte de împăratul Anastasius, men ite să întărească tezaurul statului şi
oraşelor aduc însă prej udicii ţărani lor, obligaţi acum să plătească dări le în monedă
de aur. Poate şi aceasta să-i fi nemulţumit de au participat în număr mare, alături de
54

Cd. Iust. I, 3, 35 (36):

Tafrra

of. yrn.Kcîii:; OLaTci!;avn:i:; Kai. Eii:; vouv Ei/...Tj qi6TEi:; TÎ]v

KUTcioi:amv T<ÎlV aywnci-rwv E KKAT]Ol<ÎlV T<ÎlV OLUKELµEV(J)V imo T6µLv •iii:; T<ÎlV �KuOcîiv E1taQxiai:;
KUl OTL OUK EYXWQEÎ Tai:; auwi:; ayLwTci-rai:; EKKAT]oiai:; C1UVEXEOl PaQPciQWV E1tl0Qoµaii:;
KawPA.auoµtvai:; i1 Kal. ăHwi:; nwi:; nEvie;t <ruSwoai:; E:Ttgwi:; OLaocill;Eoi:m, Ei µT] OLU •iii:; -rou
OEOq>LA.oui:; tmoK6nou T6µEwi:;.

55 Cd. Just. X, 27, 2, 10 (3): ,, Î n Thracia dările nu sunt oferite în întregime, deoarece numărul
agricultorilor s-a micşorat din cauza năvălirilor barbare (OLU TO ngoqicioEL T<ÎlV PaQ PUQLK<ÎlV

Eq>60wv t/... anwtliivm wui:; yEwQyoui:;) şi nu ajunge contribuţia în natură pentru oştenii aflaţi în ea,
şi mai mult ca oriunde, pentru hrănirea unităţilor militare din ea e nevoie să o strângem cu multă grijă,
deoarece nu putem hrăni soldaţii de acolo fără să facem şi cumpărături. Aşa dar, în această dioceză să
rămână obiceiul de până acum, căruia i-au fost supuşi şi negustorii, dar atât strângătorilor de dăjdii,
cât şi negustorilor să li se dea mai întâi aur curat în monedă bine cântărită pentru cumpărături. şi
numai aşa să li se ceară să-şi aducă contribuţia, fără înconjur şi teamă, iar cel care încalcă acl ste
hotărâri să fie supus la aceeaşi pedeapsă. 1 1 . Căci e mai bine ca în loc de negoţ privat să aducă şi
negustorii cele de trebuinţă pentru nevoile soldaţilor. 1 2. ( 4) . Când însă în anumite oraşe, care n-au
bani pentru grâne şi nici alte mij loace, se iveşte nevoia de a face cumpărături. să le fie îngăduit
conducătorilor să facă acest l ucru, dar numai în oraşul care are nevoie şi în cuprinsul hotarelor sale şi
numai cu preţurile în vigoare în locurile respective şi în timpul acela. Acest lucru să-l păzească şi
senatorii oraşelor şi oricine va avea grijă de cumpărături" (oi naTEQEi:; T<ÎlV n6A.Ewv Kal. năi:; ETEQoi:;
•iii:; cruvwVii i:; ngovoooUµEvoi:;) (FHDR, II, p. 375).
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forţele m i l itare ale generalului V ital ian56, l a revolta împotriva împăratul u i eretic
Anastas ius şi să fugă de pe ogoare. Aşa ne-am expl i ca de ce împăratul hotărăşte57
transformarea mici lor proprietari în colon i şi aservirea tuturor agricultorilor, care
au stat un timp de 30 de ani pe acelaşi pământ. Lucrul acesta ne ream inteşte de
legarea de glie, proclamată de împăratul Theodosius I şi fi i i săi cu un secol mai
înai nte ( v. mai sus).
Totuşi, domnia acestui împărat şi a succesorul u i său Iustin I ( 5 1 8-527) sunt
perioade de mai mu ltă pace, cu consecinţe pozitive pentru v i aţa economică, chiar
dacă progresele înregistrate sunt mai vizibile în med i u l urban . În această priv inţă
relevante sunt mai cu seamă rezultatele săpături lor arheologice efectuatre cu
precădere în aşezările urbane din Dobrogea.
La scurtă vreme după urcarea µe tron a împăratul u i Iustinian (527-565), norii
negri ai război u l u i întunecă din nou cerul provincii lor de la Dunăre - Scyth ia şi
Moesia l i . Guvernatori i acestor două provincii, Baduari us şi Iustinus, trebuie să
lupte cu barbarii de dincolo de Dunăre ch iar de la începutu l domniei ( 5 29), iar unul
din ei ( l ustinus) cade pe câmpul de luptă. Împăratul Iustinian, în m i ntea căruia
idealu l refacerii întregul u i i mperiu roman n-a încetat vreodată să existe, nu putea
lăsa descoperite regi unile de la Dunărea de jos, mai cu seamă cele două provincii,
v itale pentru securitatea Capitalei ; de aceea a împănat Thraci a cu n umeroase trupe,
a zidit şi refăcut cetăţi şi castre. lucrare de care vorbeşte cu amănunte istoricul
Procopius din Caesarea. Această operă costisitoare l-a făcut probabil pe împărat să
expri me cu mândrie într-una din legile sale58: „E un lucru de netăgăd u it, că dacă
cineva zice Thrac ia, ne v ine imediat în m i nte şi ideea de bărbăţie, mu lţime de oşti,
războaie şi l upte; căci acestea sunt înăscute şi îşi au patria în ţara aceea". M ăsuri le
acestea mil itare n-au fost însă considerate sufic iente în faţa presiunii exercitate de
populaţi i le slave, avare şi bulgare şi erau în acelaşi timp foarte costisitoare. De
aceea, pentru a le aj uta economic şi mări securitatea lor externă, împăratu l le
asociază cu alte provinc i i mai bogate şi mai puţin ameninţate: C aria, insulele
Ciclade şi insula Cipru. Aşa a luat naştere în anul 536 o mare u n itate m i l itar
administrativă num ită Quaestura lustiniana Exercitus, al cărei comandament a fost
56

I. I. Russu, Obârşia şi răscoala lui Vita/ian, în Omagiu lui Petre Constantinescu-Iaşi.
1 965. p . 1 33- 1 38; idem. Elemente traco-getice în Imperiul Roman şi Byzantium, Bucureşti.
1 976, p. 84-89; Iulian Miculescu, Revolta lui Vita/ian in contextul politic. religios şi economic al
domniei lui Anastasius I (491-5 18), GB, 50, 1 994, 5-6, p. 569-583.
5 7 Cd. Iust. XI, 48 (circa anul 500): [AinOKQclTWQ A va O"tci mo c; A .]. T<ilv YEWQy<ilv oi µEv
Bucureşti.

'

E VUJtOYQa<po[ E imv KUl Ta TOUTWV JtEKOUALU aVÎ]KEl. oi OE XQOVq> Tije; TQlaKOVTUET[m; µtm'.}w-roi.

y[vovTm E A.EU{)E QOL µtvovTEc; µna TWV Jt(>ayµci-rwv aUTWV' Kai. OUTOL OE: uvayKcil;ov-rm KUl TÎJV
yi'jv YEWQ)'Eîv Kui. To TEA.oe; JtUQEXELV -romo OE Kai. np ornn6-rn Kai. -roîc; yEwQyoîc; A.umTEAE<;.
SR

Iust. Nov. 26 din 1 7 mai 535: Praefatio: ' EKEîvo T<ilv <ivwµoA.y11µ€vwv EO'îlv OTLJtEQ, E'l

ne; n)v 0QUK<ilv XcOQav. Eiliruc; cruvELOEQXETat Tcp Mycp Ka[ -rtc; avOQEtac; Kal OTQaTLWTLKou

nA.iJ{) o u c; Kai. JtOAEµwv Kal µanc; EWOlU Tafrra yaQ (yyEvfjTE Kal JtcLTQLU Tfi XcOQCţ Ka1'.>EO'TT]KEV

E KELVŢ] .
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stabi lit l a Odessos (Vama), iar un vicariat, se pare, la Tomis59 • Reforma aceasta a
lui I ustinian a fost uti lă, dar n-a rezolvat dintr-o dată toate dificu ltăţile din zonă,
căci numai la un an de la înfi inţarea acestei Quaestura, acelaşi împărat se vede
obl igat să declare în Novella XLI din 1 8 august 5 3 7 că locuitori i din provinciile
îndepărtate - Caria, Rodos şi Cipru - se plâng de distanţele foarte mari faţă de
sediu l guvernatorul u i de la Odessos, u nde aveau să-şi rezolve probleme, ba chiar
obl igaţi să introducă „apeluri pentru l ucruri neînsemnate'', iar dru muri le erau
primejd ioase, căci „după ce străbat mări întinse, aj ung în ţinuturi molestate de
barbari"60 . Quaestura s-a dovedit însă utilă provinciilor dunărene şi ea pare să fi
fost menţinută mu ltă vreme, oricum până cel puţin în anii de domn ie ai lui Tiberiu
II Constantin (576), când se face referire Ia ea (v. mai departe).
Dificultăţile precum cele de care se plângeau locuitorii din provinciile
îndepărtate - reale sau exagerate -, pentru a-l determ ina pe împărat să nu-i mai
obl ige la drumuri atât de lungi, nu trebuie să ne dea impresia că viaţa în provinci i le
Scythia şi Moesia li ar fi fost insuportabi lă. Secolul al VI-lea ne apare în l umina
arheologiei ca o etapă în care viaţa urbană în caracteristicile ei de bază se menţine,
iar aşezări le rurale, slăbite dar ind ispensab i le celei urbane, existau şi ele, grupate,
cum am mai spus-o, în juru l centrelor fortificate. Atâta timp cât frontiera dunăreană
s-a putut menţine, incursiunile barbarilor care o străbat nu schimbă fundamental
viaţa pol itică, economică şi rel igios-cu lturală din zonă. Este adevărat că pericolele
din această regiune sunt mai mari şi mai numeroase decât în alte părţi, dar nici
consecinţele lor nu trebuie exagerate pe durate lungi. Dacă aflăm, de pi ldă, că prin
anu l 544 împăratul Iustinian permite biserici lor din Odessos şi Tomis, capitale ale
provinciilor Moesia li şi Scythia, „să înstrăineze imobile pentru răscumpărarea
prizonierilor de război, în afara cazurilor când ctitorii specificaseră că ele nu pot fi
înstrăinate în nici o împrejurare"6 1 , l ucrul acesta este legat de un eveniment anu me,
mai exact de o incursiune a bulgarilor, care a avut loc în 540 sau cea a anţi lor din
5 4462 , iar consecinţele ei pentru viaţa publică şi privată nu trebuie exagerate.
La fel este cazul să ne gând im la expediţia cutrigurilor, condusă de Zabergan
în anul 5 59; ea devastează atunci Dinogetia şi potrivit lui Agathias, cutriguri i
59 Despre Quaestura Justiniana Exercitus nu se cunosc prea multe lucruri. Se crede că a fost
înfiinţată în anul 536 de Iustinian. dar lucrul acesta nu este atestat de vreun document: în anul 537
novelele 41 şi 50 fac referire la existenţa ei: lust. Novellae, ed. R. Scholl - G. Kroll. Berl in. 1 954.
p. 262-263, 293-294; cf. I. B arnea, DID, II, p. 452. Un v icar al acestei administraţii îşi avea sediul la
Tomis, cf. IGLR, nr. 47 .
60 Just. Nov. X LI , p. 262, 5-30.
'' 1 Iust. Nov. CXX, p. 578 , 1 -7 (2 mai 544), cap. IX, p. 588, 4-8.
62 Procopius, De bello Goth. III, 1 4, 1 I ; E. Stein, Histoire du Bas Empire, II, Desclee de
Bower, 1 949, p. 522 (pentru anti); Procopius, De bello Persico, li, 4, r. 1 3 şi urm., Bonn, 1 8 3 3 ,
p . 1 67- 1 68; E . Stein, ibid. , p. 309-3 1 O ; B arnea, ibid. p . 4 1 7; Em. Popescu, Christianitas Daco
Romana, p. 254-263 .
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„găsesc pustii satele din provinciile Scythia şi Moesia, înaintând prin Thracia fără
nici o piedică"63 •
Situaţia politică de Ia Dunărea de Jos, şi în general, în imperiu se înrăutăţeşte
s imţitor după moartea lui Iustinian, şi, ca urmare, dificultăţile cresc. Mulţi locuitori
ai i mperiului nu-şi mai pot achita Ia timp dările către stat, constatându-se întârzieri
de până Ia 8 ani. De aceea, împăratul Iustin II (565-678) se vede s i lit în anu l 566 să
emită o Iege64, prin care dă scutire tuturor datornicilor, inclusiv agricultorilor
( yEc:ugyol), arendaşilor pe termen lung şi proprietarilor, pe perioada scursă. O
menţiune specială în lege se face pentru provinciile Scythia şi Moesia, ceea ce
însemnează că ele erau în mai mare dificultate.
De greutatea strângeri i dărilor se plânge şi împăratul Tiberiu II Constantin
( 578-5 82), prin apri lie 575, a căror cauză o găseşte în „distrugerile continue şi
numeroase de oameni, care au împins câştigurile la atâta l ipsă, încât producătorii
(agricultorii) nu pot da venitul cuvenit proprietarilor" şi nici n u sunt în stare să
plătească cu îndestulare dările obşteşti" (p. 749, 23-25). Deficitul acesta se
răsfrânge greu asupra tezaurului statului, care treb u ie să s uporte „cheltu ieli
suplimentare pentru întreţinerea armatei" (ibidem) şi alte nevoi curente, „fi ind
îngreuiaţi de numeroase războaie (JtoÂ.Â.oîc; JtoÂ.eµmc;)" (p. 750, 1 -2)65 . Totuşi,
împăratul aflându-se în Săptămâna Patimi lor Mântuitorului Hristos şi aproape de
Sfânta Sa Î nviere şi „gândind cu grijă, cum să satisfacă nevoi l e statului, dar să
63 Agathias, V, 1 1 ,6 < FHDR, I I , p. 479): ,, Î n acel timp, în toiul iernii, cursul acestui fluviu
( l stru ) îngheţase până la fund, din pricina gerului; aşa că acum era tare şi putea fi trecut şi pe jos şi
călare. Atunci Zabergan, căpetenia hunilor cutriguri. trecând fluviul ca pe uscat, cu un n umăr i mens
de călăreti. năvăl i cu foarte mare uşurinţă pe teritoriul roman. Găsind ogoarele de acolo (Ta EKELVfl
XWQLa) pustii şi neîntâlnind nici o piedică în înaintarea sa, el străbătu îndată Moesia şi Sciţia şi
pătrunse în Tracia". Părăsirea ogoarelor de către ţărani din cauza opresiunii celor bogaţi detennină pe
Iustinian să emită o serie de legi pentru oprirea acestui curs: v. M ichel Kaplan, Les hommes et la terre
a Byz.ance du Vf au Xf siecle. Propriete et exploitation du sol, Paris, 1 992, p. 3 76-379. Eu traduc
zwQiov prin ogor. deşi el este redat şi ca Ioc, local itate în F HDR, I I , p. 205, 479. Velkov. op. cit.,
p. 52 înţelege prin xwQ(ov „parfois un plus grand vill age, une bourgade, mais toujours non fortifie".
Hal myris este calificat de Phi lostorgius, X, 6 ca XWQLOV. La p. 6 1 , ibidem, Velkov scri e : „Les villages
de Thrace sont i ndiques dans Ies sources au VI 0 siecle sous le nom de KWµT] et XWQLOV. Dan s la
province de Rhodope pendant la premiere moitie du VI c siecle ii y avait d ' autre part de nombreux
vi llages non forti fies".
M Iust. Nov. CXLVlll, p. 722, 1 3-22, din anul 5 66 (FHDR, li, p. 3 8 2-3 85): „Extindem, deci,
asupra tuturor şi această obştească binefacere a noastră şi îi scutim pe supuşi de restanţele dărilor
datorate de ei fiscului pentru timpul scurs până la al 8-lea an fiscal, şi inclusiv acesta, din actuala
perioadă fiscală; decretăm să nu se facă n ici o încasare a restanţelor dărilor datorate până Ia anul
amintit. fie că acestea privesc casa de bani generală sau specială a preamăririi tale, sau conducerea
sacrelor pretorii de la ill iri sau conducerea prea ilustrului prefect Iustinian al u nităţilor militare din
Moesia şi Scythi a sau sacrele noastre tezaure sau prea sfânta noastră trezorerie sau patrimoniul sacru
sau casele preamăritului curator; ci orice datorie în aur, argint sau alte forme să fie iertată tuturor
datornicilor, aşa încât n ici agricultori lor (yEwQyo(), nici celor care iau în arendă dările, nici
arendaşi lor pe tennen lung, nici proprietarilor să nu l i se ceară rămăşiţele datorate fiscului pe timpul
până l a anul pomenit şi inclusiv acesta" (p. 723, 1 9).
65 M . Kaplan, op. cit., p. 449-45 1 , 5 26 vede pericolul major în invaziile gotice, apoi cele slave.
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vindece şi l i psurile supuşi lor" pentru a-I aduce l u i Hristos „o binemeritată
ofrandă", hotărăşte „spre binele statului" să ia ceea ce l ipseşte în cheltu ielile
obşteşti din Tezaurele imperiale" şi să acorde „agricultori lor şi tuturor
contri buabi l i lor (e tot una cum am zice proprietari lor de pământuri) o amânare de 4
an i, plătind în fiecare an câte un sfert din datorie". Totodată, pentru a împiedica
abuzuri le, împăratul i nterzice tuturor funcţionarilor "să folosească vreo înşelăciune
faţă de agricultori şi cei impuşi la dări sau faţă de stăpâni i moş i ilor, spre a-şi
procura avantaje"66 (p. 750, 5- 1 3 ). În aceeaşi lege (cap. II, p. 750, 1 4- 1 8) se
precizează printre instituţi ile cărora l i se iartă datoriile şi „Conducerea Insulelor şi a
un ităţilor m i l itare din Scythia şi Moesia", ceea ce cred că desemnează Quaestura
lustiniana Exercitus, existentă încă atunci.
Aşa cum am observat mai sus, din situaţia dificilă a Scythiei, cauzată în
principal de incursiunile barbare, nu trebuie să înţelegem că viaţa satelor a fost
complet paralizată; oraşele nu puteau trăi fără ele, iar acestea cunosc în secolul al
VI-lea chiar o prosperitate. O teză de doctorat recentă, dedicată ceramicii din
Scythia în secolele IV-Vl67, constată o vie activitate de producţie locală, pe de alta,
un comerţ activ la mari depărtări, cu centre de pe ţărmurile răsăritene ale Mării
Mediterane, ale Africei sau Spaniei şi Pen insulei Balcanice, de unde se fac
importuri. Unele mărfuri importate pătrund şi în mediul rural. Este posibil ca
apartenenţa Scythiei la uniunea provincii lor din Quaestura Iustiniana Exercitus să fi
faci l itat legăturile economice cu regiunile Orientului Apropiat, ale Asiei M ici şi
Peninsulei B alcanice.
În concluzie, satul din Scythi a Minor a cunoscut o înflorire în cea mai mare
parte a secolului al IV-iea, a supravieţu it în perioadele următoare, adaptându-se
condiţii lor grele pol itice, cunoscând chiar momente de progres la adăpostul
frontierei dunărene şi a celorlalte fortificaţii de pe l itoralul Mării Negre ori din
interiorul provinciei .

66

Just. Nov. CXLIII, p. 749-75 1 (anul 575).
Andrei Opaiţ, Aspecte ale vieţii economice din provincia Scythia (secolele IV-V/ p. Chr. ).
Producţia ceramicii locale şi de import (Bibliotheca Thracologica , XVI), B ucureşti, 1 996.
6
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SITUATIA ÎNVĂTĂMÂN TULUI LA ROMÂNII
DIN BANA TUL IUGOSLAV PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA
CONVENŢIEI ŞCOLARE IUGOSLAVO-ROMÂNE
(din anul 1933)
'

.

GLIGOR POPI
( Vârşeţ)

După term inarea primu lui război mond ial, poziţia român i lor din Banatu l
iugoslav a fost reglementată prin tratate internaţionale. Regatu l sârbilor, croaţi lor şi
sloven i lor şi-a asumat obl igaţii provenite din „sistem ul internaţional de protecţie a
minorităţilor" sub auspiciile Societăţi i Naţi uni lor. Regatul iugoslav şi-a luat
obligaţi i şi prin semnarea tratatelor bi laterale cu Regatul Român ia.
Tratatul semnat la S aint-Germain, la I O septembrie I 9 I 9, între mari le pu :cri
al iate, pe de-o parte, şi statu l S.C.S., pe de altă parte, prevede şi chestiunea
învăţământu lui nostru, apartenenţei minorităţilor naţionale. Di spoziţi ile acestui
tratat obl igă statul să asigure mi norităţi lor naţionale învăţământ în limba maternă.
în local ităţile şi ţinuturi le unde aceştia trăiesc într-un număr mai mare.
În Constituţia de la Vidovdan a regatului S. C. S. din I 92 I se prevede, pentru
apartenenţi i minorităţi lor naţionale, învăţământ elementar în li mba maternă, în
cond iţi i le care vor fi prescrise de lege. Însă legea despre şcol ile popu lare (primare)
a fost adoptată abia în anul I 929. Astfel că şi problema şcolară pentru român i i din
Banatul iugoslav a rămas mult timp nerezolvată. cu toate că, în mai multe rânduri ,
a fost abordată, deoarece interesul comun impunea ca cele două state vec ine să
rezolve chesti unea şcolară a minorităţilor.
În perioada dom inaţiei maghiare, până-n anul I 9 I 8, în Banat au existat şcoli
confesionale şi comunale. În partea Banatu lui care, în baza Tratatului de pace, a
aparţinut Regatului S. C. S., au funcţionat, în timpul stăpânirii ungare, în total I 05
·I
mvaţaton roma111 .
După terminarea primului război mond ial, situaţia şcolilor pri mare române nu
se schimbă, respectiv se agravează. Învăţători i român i din partea iugoslavă a
Banatului părăsesc posturi le lor şi trec în Român ia. La fe l, şi majoritatea
intelectuali lor şi funcţionarilor români, în baza dreptu lui de opţi une, părăsesc
locurile de muncă şi trec în România. Dintre cei I 05 învăţători care au funcţionat în
partea Banatului iugoslav, în perioada ungară, au mai rămas doar 32 de învăţători,
A

-

-

•

1

A

Arhivele Statului Bucureşti (în continuare A.S.B.). Consiliul de Miniştri nr. 1 47/ 1 939.
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în timp ce 72 de învăţători au emigrat în România2• O parte din învăţători i români
au părăsit posturile lor, din cauză că erau obli gaţi, în termen de un an de zi le, să
înveţe „ l i mba statului".
S ituaţia în care se găsea învăţământul elementar devenise foarte critică, astfel
că, în viaţa români lor bănăţeni, problema şcolară aju nge pe primul plan de i nteres.
Se înmulţesc plângerile care indică în ce s ituaţie au aj uns şcolile româneşti . Preotul
din Del i blata, de l ângă Cubin, se adresează Conzi storiul u i diecezan d i n Caransebeş
(acestei dieceze aparţineau parohi ile ortodoxe române d i n B anatul de sud), relatând
că învăţătorii români zilnic părăsesc posturile lor ş i p leacă în România, încât ne
,.amen inţă pericolul că astăzi-mâine să se închidă şcolile noastre româneşti din
l i psă de învăţători". În vremea stăpâniri i maghiare, în Deliblata au fost 4 învăţători
român i, iar astăzi, zice preotul, au rămas doar un învăţător şi o învăţătoare, care
sunt pregătiţi să plece în România, şi care doar aşteaptă să le sosească vaporul3.
Preotul din Deliblata roagă Conzistoriu l să intervină ca învăţătorii români plecaţi
din Regatul S. C. S. să nu fie numiţi în posturi în România, iar în locul acelora care
au părăsit mai-nainte posturile lor să fie trimişi noi învăţători în Banatul iugoslav.

Convorbirile Comisiei mixte iugoslavo-române
privind Învăţământul elementar în Banat

Şcolile româneşti confesionale d in Banatul iugoslav au fost desfiinţate, ceea
ce a provocat indignarea clerului ortodox român . Devenind problemă şcolară ş i
bi sericească foarte acută şi gravă, s-a i mpus necesitatea soluţionării statutului
şcoli lor şi bisericii din Banatul i ugoslav. În scopul acesta, încă l a 7 i unie 1 92 1 , se
aj unge la înţelegerea între preşedintele Cons i l iului de Miniştri N i kola Pasic şi
reprezentantu l guvernului român Take Ionescu despre desemnarea delegaţiei celor
două ţări vec ine, care vor examina problema şcolară şi bisericească a m inorităţii
sârbo-croate din partea B anatul u i românesc . Convorbirile au durat timp îndelungat,
căc i ambele guverne au tărăgănat soluţionarea problemei şcolare.
În octombrie 1 922, Comisia m ixtă i ugoslavo-română s-a întrunit la Belgrad,
în vederea încheieri i Convenţiei şcolare şi bisericeşti, însă convorbirile nu au dat
rezul tate pozitive .
S ituaţia şcolilor elementare româneşti s-a agravat şi d i n cauză că posturile
rămase vacante au fost ocupate de învăţători sârbi, ruşi, bulgari, care nu c unoşteau
l imba română (cazu l la Costei, Vlaicovăţ, Srediştea M i că, Voivodinţ şi altele). La
starea aceasta îngrijorătoare intervine Liga refugiaţilor bănăţeni care înaintează un
memoriu Ministerului Instrucţiunii din Bucureşti şi Directoratului Instrucţiun i i din
C l uj, indicând că, în toate local ităţi le româneşti din Banatul iugoslav, preoţi i şi
2

Arhivele Iugoslaviei, Belgrad, fond M i nisterul Instrucţiunii, fasc. 6- 1 3 .
Arhivele statului Bucureşti, Studii şi documentare, dosar nr. 1 20; A.S.B, Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, Ministerul pentru M inorităţi, nr. 1 47/ 1 939.
3
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învăţători i părăsesc serviciul şi vin în România, unde ocupă diferite posturi, iar
satele româneşti rămân fără învăţători şi preoţi . Liga propune ca acei învăţători şi
preoţi care au obţinut posturi în Banatul românesc să fie concediaţi şi trimişi la
locurile lor de muncă din Banatul iugoslav4 .
Necesitatea de a rel ua convorbirile privind organ izarea şcolilor minoritare din
Banat a fost d ictată şi de situaţia şcoli lor minoritare sârbo-croate din partea
Bantului românesc. Conform situaţiei din 3 1 iulie 1 922, în partea românească a
Banatului au existat 43 de şcoli pentru sârbi şi croaţi, cu 64 de despărţăm inte şi 56
de învăţători (dintre care numai 1 8 cu pregătire completă, 3 1 cursanţi, 5 preoţi şi 2
fără curs). Aceste şcoli erau confesionale şi de ele se îngrijea vicarul episcopal din
Timişoara. Deci, şi şcolile sârbeşti duceau l ipsă de cadre cu pregătirea necesară5 .
De ambele părţi exista interes pentru continuarea convorbirilor privind
rezolvarea problemei şcolare. În noiembrie 1 923, convorbirile delegaţiei mixte
i ugosl avo-române se poartă la Timişoara. Membrii părţii iugoslave au fost: prof.
univ. /avan Radonii: şi avocatul Kosta Hadii din Novi Sad, iar în delegaţia română
erau Petre Gârboviceanu, dr. Petre Ionescu şi dr. Cornel Corneanu. Delegaţii au
căzut de acord asupra unor chestiuni:
- şcolile din Banat vor fi „şcoli de stat", însă se pot înfi inţa şi şcoli
confesionale, întrucât comuna respectivă suportă cheltuielile de întreţinere a şcoli;
- l imba învăţământului în şcolile din Banat este cea română, respectiv sârbo
croată, iar, din clasa a III-a, este obligatorie învăţarea „limbii statului";
- învăţători i din şcolile minoritare trebuie să fie de aceeaşi confesiune şi
naţionalitate, ca majoritatea elevi lor;
- în scopul pregătiri i cadrelor de învăţători, se va deschide, pe lângă Şcoala
Normală din Vârşeţ, - secţie românească, iar, pe lângă Şcoala Normală din
Timişoara - secţie sârbă6 .
Convorbirile de la Tim işoara nu au avut drept rezultat semnarea Convenţiei,
căci guvernu l i ugoslav nu a acceptat proiectul întocmit de membrii celor două
delegaţii . Prin urmare, reglementarea problemei şcolare şi bisericeşti din Banat a
rămas ş i în continuare nerezolvată. Presa română şi iugoslavă, în diferite feluri,
comentează convorbirile de la Timişoara, astfel că o parte o învinuieşte pe cealaltă,
pentru eşecul convorbirilor. Cotidianul „Politika" publică raportul profesorului J.
Radonic, în care spune că reprezentanţii României cer să se deschidă în Banatul
iugoslav şcoli pur româneşti, cu învăţători şi manuale din România7•
În februarie 1 923, guvernu l român trimite pe cunoscutul expert român pentru
probleme şcolare, dr. Petre Ionescu, la Legaţia Român iei din Belgrad, pentru a
oferi aj utor de special itate însărcinatului cu afaceri - ministrului Th. Emandi , la
continuarea convorbirilor şi încheierea Convenţiei şcolare dintre cele două ţări,
4

Arhivele Statului Timişoara, Fond Emil Ungureanu nr. 291 1 922.
Arhivele M itropoliei Timişoara IV, 1 60/ 1 920, nr. 1 03.
6
„Graiul românesc", Panciova, A. I., nr. 4 1 din 9 decembrie 1 923.
7 „Politika", Belgrad, nr. din 29 noiembrie 1 923.
5

-
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care cu ltivă rapo1turi de prietenie trad iţională. Totuşi, convorbirile s-au amânat.
Micşorându-se număru l învăţătorilor român i din Banatul iugoslav, în anul
1 924, deputatul român în Parlamentul ţării, dr. Ioan Jianu, s-a adresat ministrul u i
Învăţământului, dr. A. Korosec, spunând c ă şcol ile româneşti sunt într-o stare
i mposibi lă. că în satele cu populaţie românească se numesc învăţători care nu şti u
nici o „iotă" româneşte. Cere s ă s e pună capăt acestei stări nepedagogice. Ministru l
a promis că se vor înlătura greşel i le constatate de către deputatul român 8 .
Săptămânalul „Graiul românesc", din Panciova, publică texte despre starea
dureroasă a şcol i lor româneşti primare. În satul Uzdin, înainte de primul război
mond ial, au funcţionat l O învăţători, iar în anul 1 924, numai doi învăţători. S ituaţia
este simi lară şi în alte local ităţi cu popu laţie românească. Această stare de gravă
criză în domen iul învăţământu lui elementar are drept consecinţă „decăderea
cu lturală şi morală a poporului român". Prin numirea învăţători lor ruşi,
în văţământul s-a transformat în şcol i le româneşti în caricatură.
Episcop i i le din Caransebeş şi Arad au urmărit, cu mare interes, soarta şcoli lor
româneşti din Banatul iugos lav. Cercuri le bisericeşti cer să se facă comparaţie cu
situaţia în care se găseşte populaţia sârbă din Român ia, considerând că există o
mare deosebire între poziţia popu laţiei româneşti din Banatu l iugoslav şi poziţia
sârbi lor şi croaţilor din Român ia. Cercurile bisericeşti consideră că m i noritatea
iugoslavă (sârbo-croată) se bucură de drepturi considerabile în domen iul
îm ăţământului. dec i. în baza reciprocităţii, trebuie acordate aceleaşi drepturi ş i
român i lor din Regatu l S . C . S 9 .
Pri n adoptarea Legii despre şcolile populare, din decembri e 1 92 5 . sârb i i din
partea Banatu l u i românesc erau mu lţumiţi, căci legea le garanta existenţa şcolilor
confesionale. Dar, situaţia şcol i lor elementare româneşti din Banatul i ugos l av era şi
în continuare critică. din cauza l i psei de cadre didactice. În anul şcolar 1 926/27, în
local ităţile aparţinătoare Protopopiatu lui Panciova, au funcţionat doar 1 1 învăţători,
în ti mp ce, în perioada dom inaţiei magh iare, pe teritori ul menţionat au funcţionat
60 de învăţători român i . Aceeaşi situaţie era ş i în cele 1 9 sate aparţinătoare
protoprezbiteratului Vârşeţ, cu 1 2 învăţători român i, iar, în timpul stăpân irii
ungare, aici funcţionau 46 de învăţători român i . Unele localităţi cu populaţie
omogenă românească (Marcovăţ, Mesici, Srediştea Mică, Straj a, Voivodinţ) nu
J
aveau n1c1 un mvaţator roman O .
Mai mult de j umătate din copiii de naţional itate română erau puşi în situaţia
să frecventeze şcol ile în care învăţământul nu s-a făcut în l imba maternă.
În astfel de împrejurări, guvernul român a man ifestat interes mai mare pentru
sol uţionarea problemei şcolare acute a conaţionali lor săi din Banatul i ugoslav.
Guvernul iugoslav a acceptat iniţiativa de a fi rel uate convorbiri le. Se iau măsuri pe
cale diplomatică pentru încheierea Convenţiei şcolare.
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Acordul de la Bled din 1927

Convorbirile � elor două delegaţii au continuat la începutul an ului 1 927 şi s-au
purtat lung timp. In fine, la 1 7 august 1 927, s-a semnat la B led (în Slovenia)
Acordul priv ind şcol i le minoritare în Banatul iugoslav şi cel românesc. Acord ul a
fost semnat de către V Marinkovic, ministru de externe al Regatului S.C.S. şi, în
numele delegaţiei române, de Th. Emandi, min istru însărcinat cu afaceri al
României la Belgrad. La convorbirile de la Bled au participat şi reprezentanţi i
bisericii, ceea ce nu a fost cazu l la convorbirile precedente. Din componenţa
delegaţiei nu au făcut parte reprezentanţi i mi norităţii române şi iugoslave, cu toate
că era vorba de soarta lor.
La Bled a fost încheiat doar Acord şi nu Convenţie şcolară. Acest Acord .
prevede unele mod ificări în raport cu poziţi ile luate la convorbirile precedente,
privind problema şcolară:
- şcolile române elementare din Banatul iugoslav sunt şcoli publ ice, „de stat"
(deci. nu se mai adm ite exi stenţa şcoli lor confesionale, cum era prevăzut în
acordurile precedente);
- şcol ile se înfi inţează în fiecare local itate în care există cel puţin 20 de copii
de vârstă şcolară ( la convorbirile anterioare se prevedea mi nimum de 3 0 de copi i);
- Acordul de la B led prevede constituirea Com itetu lui şcolar principal, care
va fi ales de către toţi preoţii şi învăţători i din Banatul iugos lav; acesta reprezintă
cea mai înaltă instanţă care îndepl ineşte supravegherea în conducerea şcol i lor, face
propunerea de numire a inspectoru lui pentru controlul pedagogic al şcoli lor şi
desemnează doi reprezentanţi în Comitetul şcolar Regional pentru aprobarea
bugetului şcolar;
- pentru pregătirea cadrelor de învăţători român i, pe lângă Şcoala Normală
din Vârşeţ, se va deschide o secţie cu limba de predare româna. Pe lângă un liceu, se
vor deschide primele patru clase pentru pregătirea şcolarizări i la Şcoala Normală1 1 •
Pentru formarea Comitetului şcolar, compus din 5 membri, se convoacă la
Alibunar, pe ziua de 1 7 noiembrie 1 927, Adunarea învăţători lor şi preoţilor din
Banatul iugoslav. Însă, adunarea este amânată, deoarece în şedinţa Com isiei pentru
buget, şeful Partidului Democrat Independent, Svetozar Pribicevic, critică Acordul
de la Bled, afirmând că este ştirbită suveranitatea Legi i şcolare. De fapt, motivul
este acela că, prin alegerea Comitetului şcolar de către preoţi şi învăţători, şcol ile
îşi menţin oarecum caracterul confesional. Parlamentul iugoslav m1 a ratificat
Acordul de la Bled, astfel că aici nu s-a aplicat în practică. Faptul acesta a provocat
nemu lţumiri în Român ia şi presa română critică cu vehemenţă neaplicarea
Acordului şi negl ijarea şcoli lor minoritare române din Banatul iugos lav.
Reprezentanţii regimului iugoslav considerau că înţelegerea obţinută la Bled
acorda prea mari drepturi minorităţii naţionale române şi „ar amen inţa interesele de
stat şi naţionale", deoarece şi alte minorităţi ar solicita asemenea revendicări de
autonomie şcolară.
11
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În perioada dictaturi i de la 6 i anuarie 1 929, guvernul l u i Petar Zivkovic cere
rel uarea convorbirilor privind reglementarea şcol i lor m inoritare din Banat. În l un i le
apri l ie şi mai 1 929, se duc tratative la Belgrad. Delegaţia i ugosl avă cere
modificarea Acordului de la B led şi eliminarea dispoziţiei despre Comitetul şcolar
principa l . Delegaţia română nu a acceptat mod ificări şi convorbirile au dat greş.
Astfel, situaţia şcol i lor române din Banatul i ugos lav a rămas şi în conti nuare
catastrofal, din cauza lipsei cadrelor didactice, până la semnarea Convenţiei
iugoslavo-române privind organ izarea şco l i lor elementare minoritare din Banat, în
anu l 1 933.
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VENISE DANS LA LITTERA TURE ROUMAINE MODERNE
VALERIU R ÂPEANU
S i , dans l ' absence de toute source litteraire jusqu ' â la fin du XVe siecle reside
la difficulte du theme, son cote inedit se decouvre dans des temoignages qui - bien
que parus pres de quatre siecles plus tard (debut du xrxe siecle) - sont loin de se
l irniter a une sphere actuelle; au contraire, nous pourrions affirrner que le voyageur
avide de lettres ne venait pas vers une Venise contemporaine mais vers cette
Venise etemelle modelee par des siecles de civilisation et culture. II y venait moins
pour y decouvrir cette beaute que notre grand erudit N. Iorga nomme "une viile
Unique" mais bien l ' essence d 'une etemelle synthese. 1
II est vrai que, jusqu ' au debut du XIXe siec le, Venise est constamment
presente dans nos chroniques - ces manifestations essentielles de la litterature
roumaine du XVe au XVIIr siecles. Mais ces mentions ont un caractere
documentaire. Elles definissent la premiere phase de la maniere dont Venise s' est
refletee dans la conscience roumaine. Celle-ci cherchait moins une connaissance
directe de la Republique venitienne (bien que cette intention existât) ; elle
enregistrait plutot une presence dans le contexte historique et confirmait Ies liens
qui unissaient Ies Principautes Roumaines.
Si cette premiere apparition se rattache presque exclusivement a l ' histoire, la
seconde gagne en importance du fait que ces temoignages s' etendent au-dela du
domaine diplomatique ou militaire et rejoignent Ies racines profondes de la
civilisation venitienne qui se manifeste aussi par ses produits manufactures. Au
XVIIr siecle, dans «La chronique de I ' assassinat du spathaire Iordake Stavarake»
( 1 765) Ies vers decrivant l ' interieur luxueux de l ' epouse du heros parlent de
«Coffres d' argent ou i ncrustes de nacres/ Tous a Venise travail les a grand art» ainsi
que de cet objet precieux, veritable etalon de valeur qu' etait une «horloge fabriquee
a Venise/payee vingt bourses sinon plus». Ce qui me semble particulierement digne
d' interet c ' est que, plus tard, quand Ies Roumains auront la revelation de leur
propre folklore (juste apres 1 840), nous trouverons commentes par l ' ecrivain
romantique Alecu Russo, ces vers populaires:
«Măiculiţa tot mă-ntreabă
Care muncă mi-i mai dragă:
Un cal bun de călărie
Şi arme de Veneţie.»
I N. Iorga, Oaspeţi români în Veneţia (Hotes roumains a Venise), Bucarest, 1 932;
conferinţe despre Veneţia (Cinq conferences sur Venise), Bucarest, 1 9 1 4.
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( M a mere ne cesse de me demander/quel sorte de travail je prise/un bon c heval a
chevauc her/et des annes de Venise). Les liens noues par le com merce entre Ies
Principautes Roumaines et Venise sont ainsi attestes jusque dans nos c hants
populaires.
Cette deuxieme etape s'inscrit elle aussi, sans aucun doute, dans l a sphere du
document proprement dit. et ne saurait encore nous introduire dans l a perspective
que seule ouvrira la premiere generation roumantique de la l itterature roumaine.
Les romantiques nous font assister au processus d ' integration de Venise dans
le mouvement europeen, processus qui va en s' exaltant. La perspective est
forcement modifiee, le point de vue autre que celui ou, dans Ies vieilles chroniques,
Venise faisait paitie des grandes pui ssances decidant du sort de ! ' Europe. Mais la
rencontre des romantiques roumains avec Venise, loin de donner lieu a des
jeremiades sur Ies vestiges d ' un passe glorieux, loin d ' etre deprimante. revetait une
sorte de <lignite que la perte de l ' eclat economique et politique n ' arri vait pas a
entamer: ce courant de sympathie roumaine allait vers une Venise se profil ant dans
Ies temps. tel le une effigie. Jacques Lassaigne d isait a juste titre que cette Veni se,
frustree de son pouvoir politique et economique, s' offre aux yeux de ceux qui
I' abordent pour la premiere fois «plus depoui l lee. plus pure».
Cette remarque s' avere d' autant plus juste si l ' on considere Ies reuvres
dediees a Venise par la litterature roumaine de la moitie du XIXe siecle. La cite de
Saint Marc s ' y reflete, envelopee d ' un halo mysterieux, avec quelque chose
d ' etrange. qui se refuse a toute definition et ou Ies contours du reel - quand ils
exi stent - ne sont que des reperes dans le temps et l' espace. Synthese entre present
et passe, entre reve et realite - ii n ' y a pas de frontiere precise entre ces mondes
dont l ' unique verite est une perpetuel le metamorphose reversible. Cette etrange
synthese, ou la realite quotidienne dans le sens le plus strict et le plus antipoetique
du terme se mue, presque sans qu' on s' en rende compte, en sublime, a
i mpressionne· nos ecrivains comme elle a i mpressionne Marcel Proust qui, se
laissant conduire au gre des petits canaux par «ia main mysterieuse d ' un genie»
pouvait ecrire que a quelque coin d' une Venise populaire «parfois apparaissait un
monument plus beau, qui se trouvait la comme une surprise dans une boite que
nous venions d ' ouvrir».
Revenons a cette premiere moitie du X IXe siecle quand se c ri stallise la
curiosite du lettre roumain pour «la cite des lagunes», et notons que, parmi Ies
premiers a lui accorder un interet autre que celui de simple attraction touristique,
un des premiers a lui accorder une place dans notre Iitterature est une personnalite
marquante de notre «Risorgimento». Les pages de journal de voyage de Vasile
Alecsandri ( I 846) -refletent des images de Venise ou, malgre Ies reminiscences
d' une vision rigoureusement documentaire a la Canaletto, nous retrouvons la suave
explosion de couleurs d'un C l aude Monet. Comme n ' importe quel autre voyageur,
Alecsandri sera auire un moment par le mouvement de la place S aint M arc, cet
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i ncessant va-et-vient qui fera sur Richard Wagner, en 1 858, l ' effet d'un
«merve i lleux decor de theâtre». Mais le poete roumain ne s' altardera pas au
spectacle d' une apres-midi dominicale a l a place S aint Marc : «C' est dimanche et la
musique m i litaire y joue . . Les arcades des Procuraties sont encombrees de
promeneurs. Le gaz bri i le partout dans toute sa force. Devant Ies cafes, Ies
consommateurs font fou le, et devant celte derniere, de malheureux chanteurs
italiens crient avec le desespoir de la m isere des morceaux d ' opera . . . Nous passons
outre, sans nous arreter et nous admirons la fa\:ade de Saint Marc dessinant sur le
ciel etoile Ies dentelures et Ies petites tourel les ajourees qui ornent son front. La
lune paraît entre Ies colonnes freles de l ' une d' entre elles et met une aureole
lumineuse sur la tete de la statue qui y siege». Et l ' on rentre «par le Canal Grande,
admirant de loin S anta Maria delia S alute avec ses nombreuses statues. Ies rives du
Canal perdues dans I' obscurite, avec ses sombres palais couverts de marbre, et
surtout le palais Foscari, le plus venitien des tous apres celui des Doges. En nous
retrouvant dans notre appartement, ii nous semble que nous sortons d ' un reve».
Cette i nterference des plans nous la retrouvons chez Ies grands auteurs de la
generation de '48. Une simple promenade en gondole, «Un langoureux claire de
lune», fera defiler sous Ies yeux de Costache Negri, poete et prosateur de la meme
epoque, «grandioses . . . palai s gothiques des anciens et pu issants maîtres de la
mer». Comme tout bon romantique, Costache Negri accusait une predilection
particuliere pour Ies paysages crepusculaires, pour Ies brumes de la nuit, si etranges
a Venise. Ici , le crepuscule ne se borne pas seulement a projeter I' âme dans Ies
domaines du reve, i i reani me la viile, la transpose: «En ces heur�s tardives, Ies
pierres, le marbre, Ies colonnes, Ies statues, Ies eaux, Ies cieux semblent s ' animer
d' une vie inconnue, se vetir de l umiere et l ' on croit entendre le sourd murmure
d' une musique de soupirs que le cceur per'roit sons comprendre». II y a je ne sais
quoi de romantique dans celte i mage d' une Venise faite d' indefinissable mystere,
comme le prolongement d ' un intraduisible echo perenne.
La nuit, pour Vasile Alecsandri aussi, etait le moment quand tout ce qui tenait
des contingences diurnes (bruit, chanson, promenade, spectacle) s' effa'rait, propice
au revei l de la Venise d' antan, de ce qu 'elle comportait d' eternel en sortant des
l i mbes.
«Când noaptea în tăcere, la ora ce s-adună
A dogilor vechi umbre pe maluri şovăind,
Gondola, leagăn dulce, ne pl imbă împreună
Pe luciul l i n al mării în care alba l ună
Cu stelele voioase se scaldă strălucind.»
(Lorsque silencieusement la nuit, a l ' heure ou s' assemblent/Chancelantes sur Ies
bords Ies ombres des vieux doges/La gondole, doux berceau, nous promene
ensembl e/Su r le calme poli de la mer ou l a lune l i l iale/Se baigne en bri li ant,
entouree de gaies etoiles) .
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Tout cela respi re un sentiment de tristesse, de relativite devant «le temps qui
renverse de sa fauche cruel le/Les vieux et grandioses temoins de I' orgueil
humain», dit encore Alecsandri .
Un des sentiments du voyageur roumain est que le plaisir ne du channe
inconteste de Veni se pourrait bien marquer un contraste avec la realite actuel l e de
la c ite qui ne connaît plus «ces temps de gloire triomphale/Quand fierement
appuyee sur ton superbe l ion/Tu voyais I' Adriatique tressail l ir a ta voix». Ce
sentiment nous semble significatif, c ' est un argument de plus en faveur de
l ' opinion que nous venons d' exposer. On pourrait meme parler d' une sorte de
culpabi l ite que ressentent nos ecrivains, issue de l a j oi e qui Ies envahit devant la
splendeur du paysage, en depit de la melancolie qui s ' en degage. C'est pourquoi le
poete commence l ' un de ses morceaux intitule «Une nuit au Lido», en i mploram
«Venise endeui llee» de relever son «voile n oi r» et d'etre «le temoi n heureux » de
«natre joie».
Nulle part ailleurs, l ' ecrivain roumain n ' a ete plus sollici te par l ' idee d'une
tel le survie du passe ; nulle part ailleurs n ' a-t-il invoque cette idee du passe d' une
maniere si accusee . Mais le passe ici ne revet pas l e caractere d ' une abstraction. II
s ' insinue sans cesse dans le present, suivant Ies lois d' une etemelle interference.
C ' est toujours Alecsandri qui nous foumit a ce sujet une image de rare beaute, dans
Ies vers qu ' i l dedie a «La tres suave Venise» - la Veneţia mult duioasă:
«Te iubesc în a ta j ale,
I n vestmântul tău cernit,
Şi în gondolele tale,
Ce se pierd printre canale
Ca un vis neisprăvit.»
(J e t' adore dans ta douleur/Dans ton vetement de deuil/Et dans tes gondoles/Se
perdant au gre des canaux/Tel un songe interrompu).
Mais l ' image de Venise est un vrai leitmotiv de notre culture . Notre grand
Eminescu devait le reprendre, sous l ' influence du sonnet de Gaetano Cerri, qu' i l
avait decouvert dans une traduction allemande parue a V ienne e n 1 850. L a l on gue
suite des variantes qui s' egrenent dans Ies manuscrits du poete depuis la traduction
l itterale datam des annees 1 87 1 - 1 872 jusqu' au sonnet de 1 879 nous montre la voie
laborieuse que l' auteur a du parcourir avant d' atteindre a cette perfection qui egale
celle d' une reuvre originale. Eminescu reprend l ' idee de Cerri - typiquement
romantique, «S-a stins viaţa falnicei Veneţii» (Eteinte est la vie de la superbe
Venise) - et a cette constatation du premier vers repond la gravite du demier: «Nu-nvie
morţi i, e-n zadar, copile ! » (Ne ressuscitent pas Ies morts, c ' est en vain, oh ! enfant),
qui pose une lourde pierre funeraire sur le passe revolu de la celebre Republique.
Quelques dizaines d' annees plus tard, au debut du XXe siecle, Venise fait une
nouvelle apparition dans le c hamp de la litterature roumaine. Cette foi s elle
reapparaît sous Ies regards lucides d'un grand savant qui joint la rigueur de
l ' hi storien a un grand talent d ' ec rivain: c ' est nommer Nicol ae Iorga, le savant
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auquel nous sommes redevables de Ia plupart des etudes Ies plus importantes sur
Ies rel ations roumano-venitiennes. Ses conferences ne sont pas seulement des recits
de voyages, ou d' erudites incursions dans l ' histoire de la cite, elles donnent la clef
du miracle veni tien. Ce qui etait simple intuition affective chez Ies poetes et Ies
prosateurs qui avaient precede Iorga, devient chez lui explication clairvoyante et
rigoureuse. «En quoi consiste le channe de Venise?» se demandait-i l dans sa
premiere conference, publiee en 1 9 1 4, et ii repond: Dans la parfaite fusion du passe
et du present - «Non un passe a releguer dans Ies musees, mais un passe dans
lequel se retrouve l ' homme d ' aujourd' hui et qui se retrouve par I ' homme
d' aujourd ' hui».
C' est en cela que reside l ' explication de la maniere dont nos ecrivains ont
toujours vu Venise. Bien que la decouvrant au XIXe ou XXe siecle, ii n ' ont cesse
de la considerer dans l ' ensemble de son unite historique, a travers Ies siecles. Bien
que Ies attributs de son pouvoir, Ies vestiges de sa gloire, sa suprematie sur I' eau et
sur terre se fussent depuis longtemps dissous, leurs traces persistent encore - au
dela des musees et des pierres commemoratives. Iorga attribuait une portee
educative a la connaissance du passe, mai s ne croyait pas que l ' instruction etait le
seul et mei lleur moyen pour parvenir a cette connaissance : «II faut l ' avoir en entier
et dans son milieu, invariable, immuable
Eh bien, Ia-bas, a Venise, ii n ' y a que
lui : le passe.» II poursuit ensuite cette idee, qui fournit la justification de toute
l itterature sur Venise: «Non seulement la vie artistique du passe se trouve partout,
mais la vie pratique, Ies details quotidiens de l ' existence ne sont pas ceux de notre
temps».
Nous entrons maintenant de plein pied dans le XXe siecle quand Ies
temoignages sur Venise abondent, dans Ies notes de voyages, la poesie ou le
theâtre. En feuilletant Ies nombreuses pages qui lui sont consacrees, nous
choisirons Ies vers de Vasile Voiculescu, tires d'un volume que ce poete a publie
en 1 9 1 6. II s ' agit cette fois d' une image chromatique du crepuscule a Venise,
intitulee Din Veneţia (De Venise) - vision qui rejoint, quatre-vingts ans plus tard
celle d' Alecsandri . Elle est inspiree par ce moment de calme total quand «Ies
places desertes respirent allegees du grondement de la foule», quand I' attention
affective est attiree par Ies palais «abandonnes, vieux, tristes, de rouge
badigeonnes». Retenons non seulement la persistance de l ' image de Venise dans la
l itterature roumaine, mais aussi le fait que cette image est touj ours l iee a une
constante detachee de toute euphorie touristique, de toute frenesie du moment.
Ainsi s' explique ce petit «Acte venitien» de I ' un des plus grands dramaturges
roumains, Camil Petrescu. II est interessant de voir comment la sensibi lite d un
artiste recree, sans une connaissance directe et s ' inspirant uniquement des tableaux
d'un Canaletto ou autres peintres venitiens, le climat caracteristique des demieres
annees de la Republique. Le personnage central de la piece est Pietro Gralla, grand
capitaine, marin audacieux et habile, bien fait pour inspirer l ' auteur par son
caractere eleve et sa passion de I' absolu.
„ .
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La Venise medievale reste vi vante dans la l i tterature roumaine moderne, non
seulement par son paysage et son decor, mais par ses constantes morales, ses traits
caracterologiques - si vi vement incarnes dans Pietro Gralla.
Nous ne nous sommes pas proposes de suivre i c i pas a pas l a maniere dont la
cite medievale de Venise se reflete dans l a l itterature roumaine modeme, mais de
faire ressortir une real ite objective de notre culture, a savoir que l ' i mage de Venise
telle que l ' ont vue nos ecrivains est un tout, une synthese qui persi ste meme au
dela des l i mites du temps.
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GRENZEN UBERSCHREITEN:
DIE UBERSETZUNG UND KULTURELLE ADAPTA TION
VON VOLKSERZAHLUNGEN1
KLAUS ROTH
(Miinchen)

..

Es ist sicher eine der Paradoxien volkskundlicher Erzăhlforschung, daB die

Ubersetzung und die transkulturelle Adaptation von Folkloretexten bisher so wenig

Beachtung gefunden haben. Dieser Mangel an wissenschaftlichem Interesse ist
insofem tiberraschend, als die Folkloristik und die Ethnologie seit ihren Anfangen
im spăten 1 8 . Jahrhundert ein starkes Interesse an anderen Kulturen hatten - und
beide mit O bersetzungen begannen . Ebenso wie Herder Volkslieder aus mehreren
europăischen Sprachen, Mac Pherson gălische Lieder ins Englische und Goethe
serbische Epen (durch eine italienische Zwischentibersetzung) ins Deutsche
tibertrug, haben Ethnologen, Reisende und Sammler unzăhlige Mythen und
Erzăhlungen, Epen und Lieder in ihre eigenen (europăischen) Sprachen tibersetzt.
Die Fol kloristik hatte eine internationale Orientierung, bevor sie sich national
romantischen Ansătzen zuwandte, die stărker die eigenen Traditionen betonten und
weniger O bersetzung benotigten . Spăter im 1 9 . Jahrhundert kamen dann allerdings
neue Schulen und Theorien mit intemationaler oder sogar globaler Orientierung auf
wie etwa die Phi lologische Schule, die lndische Theorie und Wanderungstheorien.
Insbesondere die Studien der Finnischen Schule haben reiche Belege daftir
gel iefert, daB Volkserzăhlungen und Lieder schon immer Sprach- und
Kulturgrenzen tiberwunden haben. Die Forscher dieser Schule, von denen einige
zahl rei che Sprachen kannten, tibersetzten Erzăhlungen aus einer Vielzah l ferner
Sprachen, meistens mit dem Ziel der vergleichenden Analyse; in ihren
Untersuchungen diskutierten sie detail liert die Unterschiede zwischen Varianten
oder Okotypen aus versch iedenen Tei len der Welt, und einige von ihnen widmeten
sogar den Prozessen der kulturellen Adaptation von wandemden Erzăhlungen oder
Balladen groBere Aufmerksamkeit.
Die Frage aber, wie diese Erzăhlungen und Lieder all diese Sprachgrenzen
tiberschritten haben, der Vorgang der Obersetzung selbst, blieb fast vollig
unbeachtet, sowohl in der Folkloristik als auch, wie SchmalfuB anmerkte ( 1 972:
288), in der Kulturanthropologie. O bersetzung wurde offenbar als selbst-evident
und unproblematisch angesehen, und wichtige Fragen blieben daher ungefragt. Wie
funktioniert die O bersetzung von Folkloretexten? Unterscheidet sie sich von der
l iterarischen Obersetzung? Wer waren die Obersetzer? Waren es in frtiheren
1

Deutsche Fassung des Artikes "Crossing Poundaries . . . " (Roth 1 998).
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Jahrhunderten Kaufleute, Seeleute, Soldaten, Fahrende oder wandemde Sănger,
oder waren es eher Schre iber, Lehrer, Pfarrer oder sogar Dichter? In anderen
Worten: waren (und s ind) sie gebildete, halbgebildete oder ungebildete Personen?
Welche Rolle spielen Zwei sprachigkeit oder Mehrsprac hi gkeit, und sind
multiethnische, zweisprachige oder Grenzregionen die typi schen Răume des
Transfers von einer Sprache in die andere? Wie steht es mit zweisprach igen
Zuhărern, mit zweisprachigen Erzăhlungen und dem Wechsel von einer in die
andere Sprache ( code switching)? Wie, bei welchen Anl ăssen und fi.ir welche
O bersetzung
angefertigt?
Welche
Publika
wurde
und
wird
eine
O bersetzungsmethoden werden verwendet und welche Verănderungen werden
vorgenommen? Welche Ebenen und Elemente des Textes werden an die Zielkultur
adaptiert? Was ist iibersetzbar und was nicht? Und gibt es s i gn i fi kante
Unterschiede in der O bersetzbarkeit der Erzăhl gattungen? Dieses sind nur einige
der Fragen, die geste l lt werden miissen, wenn wir ein tieferes Verstăndnis dessen
erlangen wollen, wie Folkloretexte liber Sprach- und Kulturgrenzen h inweg
kommuniziert werden .
In einer Zeit, in der Ethnologie und Kultu ranthropologie die ethnographische
Besc hreibung anderer Kulturen als einen Vorgang der Obersetzung betrachten (cf.
Bachmann-Medick l 997a: 2), und die O bersersetzungtheorie eine Wende vom
Text zum Kontext und von der Lingu istik zu Kultur und Ethnographie vollzieht (cf.
Bachmann-Medick I 997, Di ngwaney/Maier I 995) , steht es der Folkloristik gut an,
ihre Forschungen auf die interlingu alen und interku lturel len Dimensionen von
Yolkserzăhlungen zu richten. Die Notwendigkeit einer solchen Ausrichtung wird
verstărkt durch die Tatsache, daB in unserer globalisierenden Welt mit ihren
multinationalen Staten, intemationalen Organisationen und ihrer weltweiten
Kommunikation al ltăgl iches Erzăhlen zunehmend in andere Sprachen iibersetzt
wird oder gănzlich in einer lingua jim1 ca erfolgt. Erzăhlungen wie etwa modeme
Sagen oder Witze tiberwinden Sprach- und Kulturgrenzen mit groBer Leichtigkeit
und mit der Geschwindigkeit des Telefons oder Intemets. Die Folkloristik muB die
Probleme im Auge haben, die sich aus dieser interlingualen und interkulturellen
Kommun ikation ergeben .
Dies ist nicht der Ort, die verschiedenen linguistischen, rhetorischen,
semiotischen oder anderen Ansătze zur O bersetzungstheorie vorzustellen (cf. Bell
1 99 1 , Frawley 1 98 3 , B i guenet I 989, Sorvali I 996), Die mei sten von i hnen
konzentrieren sich auf den eigentlichen Akt des (literarischen) O bersetzens oder
des simultanen Dolmetschens, und so ist nur ein Tei i ihrer Ergebnisse fi.ir die
folkloristische O bersetzung relevant. Daher kann ich mich h i er kurz fassen. Nach
der traditionel len O bersetzungstheorie ist O bersetzung die sprac h liche Umformung
e ines Textes aus einer Quellsprache in eine Zielsprache, und i hr Ziel ist „the
transformation of a text originally in one language i nto an equi valent text in a
different language retaining, as far as possible, the content of the message and the
formal features and functional roles of the original text" (Bell I 99 1 : xv).
Entsprechend haben sich die theoretischen O berlegungen zuerst auf textuelle
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Aspekte konzentriert, d.h. auf l inguistische, sti listische, phoneti sche oder
rhetorische Probleme und sind von dort zu den semantischen Aspekten der
O bersetzung, besonders dem Problem der „ Ăqui valenz" und „totalen Synonymităt"
zwischen dem Quel l- und Zieltext gelangt.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daB in Wirklichkeit „the ideal of total
equivalence is a chimera" (Bell 1 99 1 : 6). Bedeutungen sind zwischen Sprachen
niemals identisch, der hochkomplexe Vorgang der Obersetzung umfal3t weit mehr
als nur den expliziten Text. Neuere Ansătze der Obersetzungstheorie haben sich
daher auf die contextuellen Aspekte der O bersetzung konzentriert. Sie sehen
Sprache als Teii und Ausdruck der jeweiligen Kultur und Sozialgruppe, als einen
Code, der ku lturelle Praktiken und Gewohnheiten, Werte und Normen, Konzepte
und Weltbilder vermittelt. Abgesehen von den Dimensionen des expliziten Texts
und seiner Denotationen mtissen somit die impliziten Bedeutungen und
Konnotationen , die Verweise auf andere Sektoren der Kultur und der Gesellschaft,
auf deren spezifische historische Erfahrung und gegenwărtige Lebenswelt ebenfalls
voii einbezogen werden . Ftir diese Dimensionen kann es freilich keine „totale
Ăqui valenz", sondem nur Annăherungen geben, die von der Interpretation des
O bersetzers abhăngen, d.h. seinen Versuchen, den Sinn einer in einer anderen
Sprache enkodierten Botschaft zu tibertragen. Damit erlangt die Persan des
Obersetzers als Interpret fremder Kulturen und als Vermittler zwischen ihnen volle
Anerkennung, und mit ihm auch der Akt des Obersetzens als ein kreativer Prozess
sowie die O bersetzung als Ergebnis von Interpretation und Kontextualisierung.
O bersetzung ist aus dieser Perspektive die kiinstleri sche Konstruktion eines neuen
Codes. Die Sicht der O bersetzung als Umkodierung und des iibersetzten Textes als
Interpretation ist von grăBtem Wert fiir den volkskundlichen Zugang, denn sie
vermag weitaus genauer zu erfassen, was bei der O bersetzung von
Volkserzăhlungen und Liedem vor sich geht.
Aus S icht der volkskundlichen Erzăhlforschung erzeugt der Obersetzer
lediglich eine weitere Variante einer Erzăh lung oder eines Liedes, die dann
allmăhlich an den Stil und an die Weltsicht der aufnehmen den Gruppe bzw . Kultur
assimiliert wird. Prinzipiell ist es durchaus richtig, die Tătigkeit des Obersetzers als
einen Akt der re-kreativen Umformung zu betrachten. O bersetzung aber allein
unter „Re-kreation" ader „Modifikation" zu subsumieren, wird der spezifischen
Kompetenz und Leistung des Ubersetzers nicht gerecht, der aufgrund seiner
sprachlichen Făhigkeiten und durch einen poetischen Schăpfungsakt fremde
Welten zugănglich und verstehbar macht; er schafft dieses dadurch, dal3 er fremde
Laute und Begriffe durch vertraute ersetzt, daB er umerzăhlt und umschreibt, dal3 er
ăndert und adaptiert und, wenn nătig, weglăBt und hinzufiigt. O bersetzer sind
Kulturvermittler, seien sie nun einfache Leute, Dichter, Berufsiibersetzer oder
Wissenschaftler. Ihre Tătigkeit soli te daher als eine besondere kreati ve oder re
kreative Leistung gewertet werden .
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Der kontextuelle Zugang zum O bersetzen hat noch zwei weitere Vorztige fiir
die Erzăhlforschung. Er betrachtet O bersetzen als einen ProzeB der
Kommuni kation zwischen Autor, O bersetzer und Rezipient, und er bezieht den
gesamten sozialen Kontext und die „politics of translation" mit ein, d . h . d ie
jeweiligen Machtbeziehungen, die der O bersetzung zugrundeliegen . Des weiteren
sieht er O bersetzen als Kommunikation zwischen Kulturen - ein sehr wichtiger
Aspekt, denn in der Tat ist es von groBer Bedeutung, daB O bersetzungen von
Folkloretexten Grenzi.iberschreitungen zwischen dem "anderen" und dem
"e igenen" und damit Zeugnisse von Aneignungen kul turel ler Alterităt s ind.
Bevor ich mich den folkloristischen Aspekten der O bersetzung genauer
zuwende, mochte ich auf einige Unterscheidungen hinweisen. Die Beobac htung
der neueren O bersetzungstheorie, daB O bersetzung Umkodi erung ist, also der
Transfer von einem Code in einen anderen Code, i st fiir die Folklori st i k insofem
sehr hilfreich, als sie den B lick erweitert. O bersetzung bedeutet mehr als
sprachliche Transformation, da Sprache nur einer von vielen Codes ist. Im Prinzip
kann auch der O bergang von einem Genre zum anderen, von einem Medium zum
anderen ( oral zu bildlich, schriftlich zu oral , usw.) „ Obersetzung" genannt werden .
Es ist jedoch eher in der Tradition der Fol kloristik, diesen weiten
O bersetzungsbegriff zu vermeiden und etwa den Transfer vom Mtindlichen zum
Schriftlichen al s "Transkription" zu bezeichnen und von der „ O bersetzung"
abzugrenzen . Man muB sich jedoch der Tatsache bewuBt sein, daB viele Sammler
und Forscher. die mi.indliche Text transkribierten , wissend oder unwissentlich
diese Text oft zugleich auch aus Dialekten und Soziolekten in eine Standard- oder
Nationalsprache iiberset:ten, vor aliem im 1 9 . Jahrhundert. Diese Beobachtung
fi.i h rt zu der Frage danach, was eine „Sprache" konstituiert. Anders als der
Literaturi.ibersetzer, der sich i.iblicherweise mit Standard- oder Nationalsprachen
befaBl. hat der Folklorist sehr oft zu tun mit nicht-standardisierten regionalen
Sprachen und ldi omen, mit Dialekten oder Soziolekten. Der Begriff „Code" i st hier
ni.itzlich insofern, als er all diese Sprachvarianten umfaBt und erlaubt, alle
O bertragungen zwi schen ihnen als „ O bersetzungen" zu bezeichnen .
Kultur und Sprache sind eng benachbart, doch sind sie nicht mit einander
identisc h . Sprachen werden oft in andere Kontinente und Lănder „exportiert" und
andererseits kann die gleiche (oder ăhnliche) Kultur gemeinsamer Besitz von
Menschen sein, die sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Anhand der
(notwendigerwei se unprăzisen und subjektiven) Defin itionen von sprachlicher und
kulturel ler „Gleichheit", „ Ă hnl ichkeit" und „Differenz" kann man vier
verschiedene Beziehungen zwisc hen Sprache und Kultur ausmachen, die fii r die
sprachl iche Umkodierung von Folkloretexten relevant sind:
I . Die Umkodierung von Folkloretexten innerhalb der gleichen Sprache oder
zwischen sehr ăhnlichen Sprachen innerhalb der gleichen kulture/len Umgebung
kann man als „intrakulturelle O bersetzung" beze ichnen (cf. SchmalfuB 1 972: 287).
Sie bezeichnet die Transformation zwischen Dialekten, Idiomen oder Soziolekten,
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aber auch zwischen sehr eng verwandten Sprachen (wie etwa Schwedisch und
Norwegisch, Bulgarisch und Mazedonisch) im Rahmen der gleichen oder sehr
ăhnlicher Lebenswelten und gemeinsamer Vorstellungen und Werte. Diese Art der
Umformung geschieht oftmals fast unwissentlich und wird auch nicht als "richtige"
O bersetzung empfunden. Doch aus genau der Năhe der Sprachen kănnen falsche
Wiedergaben resultieren, etwa wenn ein und dasselbe Wort in den beiden
verwandten ldiomen unterschiedliche Bedeutungen hat.
2. Die Umkodierung innerhalb der gleichen Sprache oder zwischen sehr
ăhnlichen Sprachen, doch in einer andere kulturelle Umgebung kann man eher als
kulturelle Adaptation denn als Obersetzung bezeichnen, obwohl sie meist auch mit
einem gewissen MaB an sprachlicher Umformung verbunden ist. Britische
Balladen. spanische cuentos und franzăsische Erzăhlungen machten spezifische
adaptive Verănderungen durch, nachdem sie den Atlantik tiberquert hatten . Als
derartige Erzăhlungen und Lieder die Kolonien in Afrika, Stidamerika oder Asien
erreichten, war ihre Assimi lation an die dortigen Lebenswelten und lokalen
Kulturen sogar noch ausgeprăgter.
3. Die Umkodierung in andere Sprachen in der gleichen kulturellen
Umgebung ist ein Vorgang, der in multinationalen Reichen oder in multiethnischen
Staaten besonders verbreitet ist. Auf dem Balkan beispielsweise war
Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit sehr weit verbreitet und O bersetzen war
eine alltăgliche Notwendigkeit. Erzăhlungen aus einer Balkansprache in eine
andere zu tibersetzen war allgemeine und auch relativ leichte Praxis, da die
Albaner, Bulgaren, Griechen, Rumănen oder Ttirken mit ihren sehr
unterschiedlichen Sprachen dennoch die gleichen oder sehr ăhnl ichen
Lebenswelten und Erfahrungen, Vorstellungen und Werte teilten; dieses wird z.B.
deutlich in der groBen Zahl von Sprichwărtern, die (nur) die Balkanvălker
gemeinsam haben . Auf der Balkanhalbinsel wie auch in anderen Tei len der Welt,
z.B . in RuBland oder in lndien, war (und ist) O bersetzen so sehr verbreitete Praxis,
daB man von einer „Kultur des Obersetzens" sprechen kann.
4. Die Umkodierung von Folkloretexten in andere Sprachen in a1Zdere1Z
kulturellen Umgebungen ist gewiB die schwierigste Art der O bersetzung, da sie
eine sprachliche wie auch kulturelle Umformung erfordert. Ostafrikanische oder
Navaho-Erzăhlungen ins Englisch zu tibersetzen ist dabei sicher eine ebenso
schwierige Aufgabe wie die Wiedergabe der Mărchen von Charles Perrault oder
Hans Christian Andersen in chinesischer oder japanischer Sprache oder der
Grimmschen Mărchen in indischen Sprachen (cf. Carlos 2000). Die Unterschiede
in den Lebenswelten und in grundlegenden Konzepten erfordem gewăhl ich eher
ein Umschreiben des Originaltextes entsprechend den Bedtirfnissen der Zielkultur
denn eine wărtliche O bersetzung.
Die O bersetzung von Folkloretexten geschieht entweder in klar umrissenen
grăBeren Kontexten oder Umgebungen (Makro-kontexten) oder bei spezifischen
Anlăssen oder an sprachlichen oder kulturellen Schnittstellen (Mikro-kontexten).
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Die begrenzte Anzahl traditionel ler Kontexte wird heute erweitert durch neue
Kont�xte von zunehmender Bedeutung. Die einzelnen Kontexte sind gekennzeichnet
durch unterschiedliche Niveaus sprachlicher oder kulturell er Differenz:
I . Im Kontext des Nationalstaats gesch ieht die O bersetzung oder Adaptation
von Folkloretexten typi scherweise zwischen Regionalsprachen, Dialekten oder
Soziolekten. In multinationalen Staaten, in Lăndem mit Bevolkerungen
unterschiedlicher Sprache (wie die Schweiz, Belgien oder Siidafri ka) sowie in
Lăndem mit groBeren ethnischen M inderheiten (wie Rumăn ien, Finnland, oder
Spanien) sind hingegen das Sprechen von zwei oder mehr Sprachen und das
O bersetzen iibl iche Praktiken. Als Folge der direkten interethnischen Kotakte gibt
es dort viele Erzăhler, die in mehr als einer Sprache Gesc hichten oder Witze
erzăh len oder Lieder singen konnen.
2. Direkter Kulturkontakt i st auch zwischen Nachbarlăndern oder Volkem
die Rege!. Vor allem Grenzregionen und iiberlappende Sprachgebiete mit hohem
Antei) von Zweisprachigkeit (wie das ElsaB oder die Siidslowakei) bilden Kontexte
intensiver Nachbarschaftsbeziehungen und des Austausches. Der stăndige FluB von
Information wird erleichtert, wenn die Sprachen verwandt sind, wie dies etwa bei
den skandinavischen und siidslavischen Sprachen der Fall i st.
3 . Die moderne Welt mit ihrer rapiden Intemationali s ierung und
Globali sierung in vielen Bereichen hat neue Kontexte des direkten Kulturkontakts
im Al ltag geschaffen. Die umfangreiche A rbeitsmigration wie auc h die wachsende
Zahl groBer internationaler Unternehmen, Institutionen und Organi sationen mit
ihren multinationalen Belegschaften erfordem viei Ubersetzung und
Zwei sprachigkeit, die natiirl ich auch das alltăgliche Erzăhlen und die Gattungen
der Folklore einschlieBt. Die Folklore multinationaler Untemehmen oder
internationaler Institutionen i st noch unerforscht, doch mit einiger S icherheit darf
angenommen werden, daB O bersetzung dort eine wichtige Rol l e spielt.
4. Langfristige Kontakte zwi schen răumlich entfemten Lăndem und Volkem
haben vielfach einen Kontext der „femen Năhe" erzeugt. W i rtschaftliche und
Ha11delsbe::.iehungen seefahrender Volker beispielsweise haben stets massiv
beigetragen zur Verbreitung (und O bersetzung) von Erzăhlungen. Der
nachhaltigste KultureinfluB ist freilich ausgegangen von hegemonialen, vor allem
von kol011 ialen Beziehungen . Wăhrend sich hier die betroffenen S prachen stark
unterscheiden, hat der Jang anhaltende Kulturkontakt ein recht hohes MaB an
Yertrautheit und Năhe hervorgebracht. Der Kolonialismus hat so eine starke
Tradition der O bersetzung von Volkserzăhlungen erzeugt, die allerdings auf
eindeutigen Machtbeziehungen grtinden : O bersetzt wurde fast immer aus der
Sprache der Kolonisierten in die Sprache der Kolonialmacht.
5. Die gleiche Richtung der O bersetzung von Folkloretexten in e ine
europăische Sprache ist schlieBlich auch die Rege! in den iibri gen Făll en des
Kulturkontakts mit femen Lăndern ohne hegemoniale Beziehungen. Die
zah lreichrn O bersetzungen mittel- und ostasiatischer Erzăhlungen in europăische
Sprachen sind Beleg dafii r .
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Es sind besonders die letzten beiden Beziehungen, die zeigen, daB auch die
Dbersetzung von Folkloretexten den Regeln von Macht und Hierarchie
unterworfen ist. Die „pol itics of translation" sind in der Tat eine Problem fiir die
Folkloristik, das noch weitere Diskussion bedarf. Obersetzung ist ein erster Schritt
in dem ProzeB der der Adaptation und Aneignung fremder Kulturen. Dieser ProzeB
verlăuft nur selten in beiden Richtungen. In den meisten Făllen war (und ist) er
eine EinbahnstraBe. Viele Autoren (cf. Dingwaney/Maier 1 995) haben auf die
grundlegende Asymmetrie und Ungleichheit der Sprachen hingewiesen und
sprechen von einem „europăischen Privi leg der O bersetzung", welches nur die
kolonialen und post-kolonialen globalei Machtbeziehungen reflektiert ( cf.
Dingwaney 1 995). Die groBe Mehrheit der Folkloretexte ist aus einer nicht
europăischen (oder peripheren europăischen) Sprache in eine der groBeren
europăischen Sprachen iibersetzt worden in der Absicht, das „andere" zu erfassen
und zu deuten, meistens die "exotischen" orientalischen Kulturen.
Vor aliem der Impuls der europăischen Aufklărung inspi rierte Reisende,
Missionare und Forscher gleichermaBen, fremde V olker systematisch zu erkunden
und ihre Kulturen und Sprachen zu erklăren und zu deuten . Die Kenntnis dieser
exotischen Kulturen wurde oftmals aus ihren Mythen, Erzăh lungen, Sagen, Epen
und Liedem gewonnen . Diese in eine europăi sche Sprache zu iibersetzen hieB, die
tieferen, verborgenen Dimensionen dieser Kulturen zu enthiil len und sie dem
westlichen Intellekt zugănglich zu machen . Indem sie ihre Begriffe und
Vorstel lungen in vertraute westl iche Begriffe iibersetzten, wurde ihre Fremdheit
domestiziert, zugleich aber auch vielfach die Grundlage fiir Kontrolle und
Hegemonie geschaffen . Die Lănder des Westers haben nicht nur die
Definitionsgewalt, wie Edward Sa'id ( � 995) hervorhob, sondern bestimmen auch,
welche Literator und welche Folkloretexte iibersetzt werden und welche nicht. Bis
heute dominieren sie die weltweite Literaturproduktion und iiben dadurch Macht
liber die Herkunftskulturen aus. Die Mythen, Erzăhlungen und Lieder vieler Volker
der Welt wurden in europăische Sprachen iibersetzt und veroffentlicht, bevor sie in
ihren eigenen Sprachen publ iziert wurden ; in em1gen afrikanischen,
siidamerikanischen oder asiatischen Lăndem sind die einheimischen Ethnologen
heute mit der Notwendigkeit konfrontiert, die Geschichte ihrer eigenen Kultur aus
deren westlichen Wahmehmungen und Reprăsentationen rekonstruieren zu
miissen. Hinzugefiigt sei, daB alle wichtigen Reihen von Mărcheniibersetzungen in
den wichtigsten europăischen Sprachen herausgegeben werden (Folktales of the
World, Mărchen der Weltliteratur, Skazki narodov mira, etc.).
Die O bersetzungen von Mythen, Erzăhlungen und Epen haben ohne Zweifel
zum besseren Verstehen und zur Akzeptanz fremder Kulturen beigetragen. Je nach
den Făhigkeiten und Intentionen der O bersetzer und nach ihrer Auswahl haben sie
jedoch oft auch stereotype B ilder popularisiert und Exotismus und Orientalismus
gefordert. Populăre Obersetzungen von Folkloretexten haben oft andere Volker in
stark simplifizierter Weise gezeichnet und damit dauerhafte Bilder von ihnen als
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heroisch ader primitiv, als verrăterisch ader naiv, als friedfertig oder brutal geprăgt.
Nati.irlich gibt es auch Obersetzungen westlicher Literatur und Folklore in auBer
europăische Sprachen. Die Mărchen von Perrault, Grimm, Andersen und anderen
sind in viele Sprachen der Welt tibersetzt worden . Aber dieser Kul turexport beruhte
und beruht auf văllig anderen Voraussetzungen. O bersetzungen westlicher
Popul arliteratur und Mărchen waren Tei i der Kulturpolitik und waren (und sind es
manchmal noch) instrumental in dem ProzeB der Modernisierung und
Europăi sierung (cf. Roth 1 995). Eine der Nebenwirkungen dieser kul ture llen
Globalisierung war in vielen Lăndern, daB die tibersetzten Mărchen die
einheimische Mărchentradition bei seite gedrăngt oder sogar vernichtet haben (cf.
Roth 1 989: 2 1 7) .
D i e O bersetzungstheorie hat, w i e i c h oben ausgefi.ihrt habe, d i e Idee der
„văl ligen Ă qui valenz" aufgegeben und betont stattdessen die Interpretation des
U bersetzers und die Idee der Annăherung. der Variation und des Kontextes. Trotz
dieser „ethnographischen Wende" in der Theorie der l iterarischen U bersetzung
besteht jedoch weiterhin eine deutliche Prăferenz dafi.ir, „so nahe wie măglich am
Originaltext zu bleiben". Dieses Ziel hat Lawrence Venuti ( 1 993 : 2 1 0) explizit
betont und <labei zwischen zwei Methoden der O bersetzung des "anderen"
untersch ieden . (a) der „domestizierenden Methode" und (b) der „fremd lassenden
Methode". und er bevorzugt eindeutig die letztere. Venuti betrachtet die
„domestizierende Methode" als „an ethnocentric reduction of the forei gn text to
target language cu ltural values, bringing the author back home"; demgegeni.iber
bringt die .Jremd lassende Methode" einen „ethnodeviant pressure on those val ues
to regi ster the li nguistic and cultural difference of the forei gn text, sending the
reader abroad". Wăhrend erstere Methode also kulturelle Differenz e l i miniert,
bewahrt die zwe ite Methode der getreuen U bersetzung diese und versucht die
andersartigen Lebenswei sen, Praktiken, Begriffe und Weltbi lder des Original textes
als solche zu prăsentieren .
Genau hier wird dem Folkloristen wieder der Unterschied zwischen
literarischer und folkloristischer Kommunikation bewuBt (cf. B ogatyrev/Jakobson
1 929. Assmann 1 983) - und er sieht sich konfrontiert mit dem Problem des
Ethnozentrismus. Anders als der literarische O bersetzer i st der fol kloristische
U bersetzer năml ich nicht an der „Andersheit" als solcher i nteressiert, sondern
măchte einfach eine gute Geschichte oder eine interessante B allade produzieren.
Kulturelle Differenz wird von ihm eliminiert und das „andere" wird „domesti ziert",
d.h. abgeschwăcht und in „eigenes" umgeformt. Nati.irlich gibt es in Folkloretexten
Fremdheit, <loch i st das Fremde dann meist als bedrohlich und in symbol ischer
Form wiedergegeben, z.B. in Form von stereotypen Băsewichtern ader Dămonen
(cf. Kerbel ite 1 987). Wenn dies Ethnozentrismus ist, so i st es gew i B kein bewuBter,
sondern er ri.ihrt aus dem populăren Verlangen nach dem Bekannten und
Yertrauten ( cf. Traditionsrelevanz bei Schenda 1 970) .
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Die kul turelle Adaptation und Assimi lation fremder Stoffe scheint somit in
der folkloristischen Kommunikation der Normalfall zu sein. Das Wesen der
Fol klore und ihrer Verbreitung schlieBt wortliche Ubersetzungen und das Streben
nach formaler und semantischer Ă quivalenz nahezu per Definition aus.
Ubersetzung ist nur ein weiteres Glied in der Verbreitungskette von
Volkserzăhlungen, die ein kontinuierlicher ProzeB der Anpassung an den
Geschmack und die Bedtirfnisse der Erzăhler und ihrer Zuhorer ist. Lauri Honko
hat diese Tendenz der fol kloristischen Adaptation hervorgehoben und differenziert
zwischen mehreren Arten von Adaptation, năml ich der mil ieu-morphologischen,
der traditions-morphologischen und der funktionalen Adaptation ( Honko 1 98 l ) .
Die zweite, die traditions-m01phologische Adaptation, ist hier von besonderem
Interesse, denn sie meint die Adaptation von Erzăhlungen an andere kulturelle
Systeme, normalerweise durch Ubersetzung. Die Einzelheiten dieses Prozesses der
'kulturellen Ubersetzung' von miindlichen Uberl ieferungen sind zieml ich
unbekannt, da sie kaum Spuren hinterlăBt.
Vielleicht haben aber die Folkloristen aber nicht intensiv genug nach Spuren
gesucht, denn bislamg sind weder die Prozesse der Ubersetzung und Adaptation
oraler Texte noch deren Ergebnisse untersucht worden . Spuren und Hinweise gibt
es aber, beispielsweise Fr. L. Meyers Ubersetzung der populăren englischen
Ballade „Our Goodman'', die 1 790 in Gottingen veroffentl icht wurde. Meyer
tibersetzte die Schwankballade und adaptierte sie an den Stil deutscher Volkslieder
in so gekonnter Weise, daB sie „had great and immediate success. was circulated as
a broadside, and was taken up by the people" (Child 1 882-98 : V,89). Die
Ubersetzung verbreitete sich liber den gesamten deutschen Sprachraum und wurde
in der Folge sogar noch in andere Sprachen iibersetzt (Roth 1 97 7 : 49, 1 4 1 ) .
Es ist ein gliicklicher Umstand, daB Ubersetzungen von Popularliteratur, die
ja auch den Regeln der folkloristischen Kommunikation folgt (Assmann 1 983),
ebenfalls Einsichten i n den Prozel3 der Ubersetzung und kulturellen Adaptation
bieten, die ftir die mtindl iche Uberl ieferung relevant sein konnen. Die
siidosteuropăische Popularl iteratur zeigt, dal3 westeuropăische Tex:te tiefgreifend
verăndert und nicht nur an das neue Milieu und die Gesel lschaft. sondern auch an
deren System von Werten und Normen, Glaubensvorstel lungen und ldeen adaptiert
wurden (cf. Roth 1 995). Die meisten dieser Transformationen waren eher Um
schreibungen (oder „lmitationen") als Ubersetzungen; die fremden Texte wurden
an die Tradition der Zielgesellschaft derart akkulturiert, da13 in vielen Făllen die
Herkunftssprache und -kultur ftir den siidosteuropăischen Leser nicht mehr
erkennbar war. Diese „Domestizierung" war so sehr iiblich, dal3 sie in den
Bal kanlăndern eigene Bezeichnungen hat wie z.B . posrbe (Milincevic 1 984),
pobălgarjavane (Mincev 1 9 1 2) oder Hellenisierung und von den Bildungseliten und
Ubersetzern ftir unbedingt notwendig erachtet wurde, zumindest bis zum Beginn
des 20. J ahrhunderts. Aufeinander folgende Mehrfachiibersetzungen deutscher
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Popularromane und Grimmscher Mărchen zei gen. daB der Grad der kultu rellen
Assimilation allmăh l ic h abnahm in dem MaBe, wie sich die Lesefăhigkeit
verbreitete und die Leser Fremdheit zu akzeptieren begannen und fremde Welten
zu verstehen lernten t Roth 1 995 : 6 1 1 , cf. Lonker 1 992).
Die Worte und ihre Bedeutungen, die Motive und Themen sowie auch die
poeti sche Form. der Stil und die Perforrnanz eines Folkloretexts sind
kulturspezifisch. Auch wenn viele Motive und Themen intemational sind, kommt
doch die Ku lturspezifi k in i hrer Kombination und in der Ausarbeitung der
ei nzelnen Detai ls und Ziige ader in den vermittelten Bedeutungen zum Ausdruck.
Folklori stische O bersetzung muB daher als ein interkultureller Diskurs betrachtet
werden. durch den der Text umgeformt und auf al/ diesen Ebenen an andere
ku lturelle Codes angepaBt wird. Wenn wir alsa einen iibersetzten Text analysieren
wollen. miissen wir alte diese Ebenen in Betracht ziehen. Fiir die Analyse
iibersetzter Popularliteratur hat sich die Unterscheidung zwischen drei Ebenen als
niitzl ich erwiesen (cf. Roth 1 995):
1 . Auf der Ebene der Sprache sind die Art der Sprache (bzw. des Dialekts).
die Grammatik. Syntax und Struktur sowie auch der Gebrauch der Worter, Phrasen
und narrativen Formeln der Quell und der Zieltexte vergleichend zu
beriicksichtigen. Die Wichtigkeit etwa der Sprachstruktur wird bereits bei einem
scheinbar nebensăchlichen Aspekt erkennbar, der jedoch fiir die O bersetzung von
Folkloretexten weitreichende Folgen haben kann : dem grammatikali schen
Geschlecht. In den meisten indoeuropăischen Sprachen haben Tiere und
iibernati.irliche Wesen ein grammatikali sches Geschlecht, das oftmal s fiir den Inhalt
relevant ist . So ist beispielsweise der Tod in den romani schen und slavischen
Sprachen wei blich. in dem germanischen Sprachen h ingegen mănnlich, der Frosch
ist in den slavi schen Sprachen und im Franzosischen weiblich, wăhrend er im
Deutschen mănnl ich ist (cf. KHM 1 ) ; Drachen sind weiblich im Neugriechischen
( /amia ) . aber mănnl ic h im Franzosi schen und Deutschen . Die Obersetzung von
Mărchen mit dieser Personage stellt den O bersetzer vor das Problem, die
Personagen ader sogar die Logik der ganzen Geschichte verăndem zu miissen.
2. Auf der Ebene von Stil und Performanz muB die Analyse j ene Elemente
einbeziehen , die Einfl uB auf die Darbietung der Erzăhlungen ader Lieder haben,
alsa Erzăhlstil und Rhetorik, Metrum und Prosodie sowie die Prăsentationsformen.
Wie wurde beispielsweise der Stil arabischer Mărchen und Mărchenerzăhlens
i.ibertragen in den typischen Stil europăischer Mărchen? Wie ănderte sich der Stil
europăischer Mărchen bei ihrer Obersetzung in nordamerikanische lndianersprachen?
In Obersetzungen Grimmscher M ărchen in indische Sprachen werden
beispiel sweise Dialoge stets in einfache Prosa umgeforrnt (cf. Carlos 2000: 64)
3 . Der Ebene der Semantik bzw. des sozio-kul tu rellen lnhalts und der
Bedeutung schlieBlich muB die groBte Aufmerksamkeit geschenkt werden . Bei der
O bersetzung erfahren popularliterarische Texte, Volkserzăhl ungen und Lieder
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zumei st Verănderungen, die sie an die nattirl iche und sozio-kulturelle Umwelt der
Zielkultur anpassen . Die Obersetzer paBten ihre Texte an die Geographie, das
Klima und die nattirliche Umwelt, an das soziale Mil ieu und die
Sozialbeziehungen, an die historische Erfahrung und Situation sowie an die
materielle Umwelt der empfangenden Gesellschaft an. So werden etwa in
siidindischen O bersetzungen die Musikinstrumente der Grimmschen Mărchen
( Trommel, laute) ersetzt durch typische indische Instrumente (katam, veena)
(Carlos 2000: 64) oder in stidosteuropăischen Texten deutsche Speisen und Hausrat
durch balkanische (Roth 1 989, 1 995). In gleicher Weise akkulturierten die
Obersetzer die Helden der Erzăhlungen, verănderten ihre Namen und oft auch ihr
Erscheinungsbild und ihre charakteristischen Merkmale: manchmal ftihrten sie
sogar i hren Zuhărem vertraute Helden neu ein. Die Adaptation ging oft noch
weiter und betraf auch das Verhalten und die Handlungen der Helden, die an die
Sitten und Gewohnheiten der aufnehmenden Gesellschaft angepaBt wurden; so
wurde etwa in stidindischen Adaptationen der KHM „Hăndeschtitteln"
wiedergegeben als „miteinander sprechen" und ,.Kiissen" als „Hănde halten"
(Carlos 2000) . Auf der Ebene der Bedeutung paBten die O bersetzer auch die den
Handlungen
der
Akteure
zugrundeliegenden
Einstel lungen
und
Glaubensvorstcllungen, Normen und Werte, Ideale und Konzepte an (cf. Roth
1 995 : 609f.) . Infolgedessen wurde bei der O berschreitung kulturel ler und religiăser
Grenzen oft sogar die Motivation der Handlungen sowie die Aussage und die
Weltsicht der Erzăhlungen verăndert: der strenge Katholizismus der
Popularromane Christoph von Schmids wurde beispielsweise in der griechischen
O bersetzung umgedeutet in christlich-orthodoxe Werte (ibid.). Es versteht sich, daB
diese Verănderungen oft auch Verănderungen in der Funktion und lntention der
Erzăhlungen oder Lieder zur Folge hatten.
Die adaptiven Verănderungen, denen Volkserzăhlungen und Lieder
unterworfen wurden, wenn sie Sprach-, Kulturund Religionsgrenzen
iiberschritten, waren wahrscheinlich stets die gleichen. Das legen zumindest die
zahlreichen Studien der Philologischen Schule und der Finnischen Schule nahe,
deren Autoren wertvolle Beobachtungen zur Wanderung, O bersetzung und
Adaptation von Volkserzăhlungen machten. Die verstreuten Beobachtungen dieser
zahlreichen Forscher verdienen es, systematisch und kritisch ausgewertet zu
werden .
Aus der Tatsache, daB in der folkloristischen Kommunikation der Autor und
der „Originaltext" oder die Originalsprache nicht relevant sind, folgt, daB
Mehrfachtibersetzungen in eine dritte, vierte oder weitere Sprache iiberaus hăufig
sind. Obersetzungsketten sind typisch fii r die mtindliche O berlieferung und die
Popularliteratur, aber auch ftir populăre O bersetzungen l iterarisierter
Volkserzăhl ungen. Um einige typische Beispiele anzufiihren : Die Erzăhlung „Die
abgeschnittene Nase" (AaTh 1 4 1 7) wurde aus dem indischen Paficatantra ins
Persische und dann ins Arabische iibersetzt; die syrische Redaktion wurde ins
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Griechische, Hebrăische und Spanische tibertragen; die griechische Version
wiederum wurde dann in slavi sche Sprachen tibersetzt, wăhrend die hebrăische
Version ins Lateinische tibertragen wurde, woraus dann eine i talieni sche, tschechi
sche, franzosische, englische und deutsche Fassung entstand; die deutsche Version
wurde dann ins Dăni sche, Niederlăndische und Isl ăndische tibersetzt (Schulthess
1 9 1 1 : 1 6- 1 8, cf. Neumann 1 999). Die bulgarische U bersetzung von Christoph von
Schmids „Ostereiern" basierte auf einer griechischen U bersetzung von 1 837, die
ihrerseits auf die franzosische U bersetzung der deutschen Popularnovelle
zurtickging ( Roth 1 995). Die KHM wurden in die verschiedenen indischen
Sprachen nicht aus dem deutschen Origi naltext, sondern aus der engli sc hen
O bersetzung tibertragen (Carlos 1 998). Die Bedeutung der Ketten oder multiplen
O bersetzung fti r die Volkstiberlieferung ist bisher noch n icht untersucht worden.
Unbeantwortet ist auch die Frage der Ubersetzbarkeit und der Angemessenheit der
O bersetzung von Folkloretexten . S ie betrifft einerseits das Problem der falschen
O bersetzung entweder aus Unwissen oder M iBverstehen oder aufgrund
absichtlicher
Verzerrung
aus
ideologischen,
politischen,
moralischen
( „Purifizierung"), kommerziellen oder anderen Grtinden. Andererseits betrifft sie
die Tatsache, daB einige Gattungen und Stoffe der Volkstiberli eferung sich eher zur
O bersetzung anbieten als andere; handlungsbezogene Schwănke und Witze lassen
sich weitaus leichter tibersetzen als Sprachwitze oder Sagen , die auf
kulturspezifi schen Vorstel lungen basieren. Prosagattungen machen die
O bersetzung leichter als Lieder oder Gedichte, eine Tatsache, die vielleicht erklărt,
warum Liedrefrains oder Verse in Mărchen manchmal in der Originalsprache
belassen sind, in der sie offensichtl ich eine poetische Qualităt haben, die ftir
untibersetzbar gehalten wird.
Wăhrend folkloristische O bersetzungen somit fast per Definition
„Domestizierungen" sind, haben Wissenschaftler in der Regel das entgegengesetzte
Ziel . In ihrem Bemtihen, fremde Kulturen nachvollziehbar zu machen, wollen sie
die Form, die Inhalte und den Geist des Originaltextes so getreu wie moglich
wiedergeben und verwenden daher die „fremd lassende Methode" der U bersetzung
( vgl . Derive 1 975). Doch es ist genau diese Methode, die die Frage aufgeworfen
hat, ob andere Kulturen tiberhaupt wiedergegeben und tibersetzt werden konnen.
Kann selbst die treueste O bersetzung etwa eines j apanischen M ărchens wirklich all
seine Konnotationen und tieferen Bedeutungsebenen an den europăischen Leser
vermitteln? Und kann eine exakte O bersetzung der Grimmschen Mărchen deren
ideologischen Gehalt an asiatische Leser vermitteln? Ganz offenkundi g gibt es
Grenzen der Reprăsentation von kultureller Alterităt (cf. Lonker I 992,
Hammerschmid I 997).
Die Unterscheidung zwischen fol kloristischer ( oder primărer) und
wissenschaftlicher bzw. literarisc her (oder sekundărer) U bersetzung fălit in den
mei sten Făl len zusammen mit der Unterscheidung zwischen synchroner und
diachroner Ubersetzung. Die O bersetzung mtindlicher Fol koretexte und
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alltăglichen Erzăhlens geschieht in der Rege! spontan und damit synchron,
wăhrend l iterarische oder wissenschaftliche O bersetzungen normalerweise auf
schriftlichen Quel len basieren und es sich daher um diachrone O bersetzungen
h istorischer Texte handelt.
In einer Art Resiimee konnen die bisherigen Ergebnisse - mit aller Vorsicht in ei ne systematische O bersicht jener Bereiche zusammengefal3t werden, in. denen
O bersetzung fiir die Folkloristik relevant ist. Die Obersicht basiert auf den oben
vorgeschlagenen Unterscheidungen, nămlich auf dem Unterschied
- zwischen dem oralen und dem schriftlichen ( oder gedruckten) Text,
- zwischen
folkloristischer
und
literarischer
Kommunikation
(Bogatyrev/Jakobson 1 929, Assmann 1 983),
- zwi schen der „fremd lassenden" und der „domestizierenden" Methode der
O bersetzung, bzw. zwischen „getreuer" O bersetzung und Adaptation,
- zwischen primărer (alltăglicher) und sekundărer (wi ssenschaftlicher oder
kiinstlerischer) O bersetzung,
- zwi schen synchroner und diachroner O bersetzung und
- zwischen Erstiibersetzung und Ketteniibersetzung.
Aus der Differenzierung zwischen Miindl ichkeit und Schriftlichkeit sowie
zwischen fol kloristischer und literarischer Kommunikation ergeben sich fiir die
Folksloristik vier wichtige Bereiche:
I . Die Obersetzung von miindlichen Texten als Teii der folkloristischen
Kommunikation. Sie ist sicher die hăufigste O bersetzung, doch ist sie zugleich auch
die am schwersten zu erhel lende; meines Wissens gibt es keine empirischen
Untersuchungen von Prozessen der O bersetzung miindlich kommunizierter
Erzăhlungen und von Techniken der O bersetzung. Folkloristische Obersetzung ist
dominant synchron und sie ist „domestizierend". Sie geschieht vor aliem in
Kontaktgebieten, in multiethnischen oder mehrsprachigen Gesel lschaften oder
(heute) in internationalen Institutionen. Die Wanderung von Erzăhlungen setzt
mehrfache oder Ketteniibersetzung voraus. Es gibt deutliche Unterschiede in der
Obersetzbarkeit der narrativen Gattungen .
2 . O bersetzung war und ist sehr verbreitet in der Popularliteratur, die zwar
gedruckt ist, doch den Regeln der folkloristischen Kommunikation folgt (Assmann
I 983). Diese „Zwischenliteratur" von Flugblăttem und -schriften, Romanen und
„ Volksbiichern" hat regelmă13ig aus anderen Sprachen Stoffe aufgenommen,
entweder aus der Hochliteratur, der Popularliteratur oder der miindlichen Tradition.
Die Obersetzung kann hier diachron oder synchron sein, und Ketteniibersetzungen
sind iibl ich. Die „domestizierende Methode" der O bersetzung herrschte vor,
zumindest bis zum spăten 1 9 . Jahrhundert.
3. Die O bersetzung von oraler Tradition als literarische Kommunikation
scheint weniger hăufig zu sein. Das Beispiel Siidosteuropas zeigt jedoch, dal3
Heldendichtung von zweisprachigen professionellen Epensăngern iibersetzt wurde,
die ihre Heldenlieder und Genealogien z.B. in serbischer wie auch in albanischer
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Sprache vortragen konnten. Als autoritative miindliche Geschichte erforderten die
Epen und besonders die Genealogien wahrscheinlich eine genaue Ubertragung. Die
balkanische Heldendichtung ist zudem seit dem spăten 1 8. Jahrhundert oft
iibersetzt worden, entweder in literarischer Form von Dichtern wie Herder und
Goethe oder în „fremd lassender" Form von Wissenschaftlem wie M il man Parry
und Albert Lord.
4. Die O bersetzung im Bereich der literarischen Tradition als literarische
Kommunikation. în der „great tradition", ist jene, die am besten dokumentiert und
untcrsucht i st. Aus der Sicht der Fol kloristik ist hier die Obersetzung und
Literarisierung von Volkserzăhlungen und die Ubersetzung l iterarisierter M ărchen
von Bedeutung. S ie wurde fast durchweg untemommen von Wissenschaftl em oder
Dichtern, die zumeist versuchten, den Geist der fremden Texte so gut wie moglich
zu fassen und wiederzugeben. Je nach der Făh igkeit und Bereitschaft der Leser,
sich auf fremde Welten einzu lassen, muBten die Ubersetzer i hre Texte manchmal
an die Kultur ihrer Leser adaptieren, wie das siidosteuropăische und das i ndische
Beispiel zeigt. Diese Tendenz war noch weit ausgeprăgter, wenn Werke der
Literatur ( wie z.B. Defoe's Robinson Crusoe ader die Mărchen Andersens) ader der
literarisierten Folkl ore ( wie z.B. die KHM ) Teii der Popularliteratur wurden, in der
ohnehin Adaptationen vorherrschen .
Angesichts des Mangels an empirischen Untersuchungen und theoreti scher
O berlegungen zur folkloristischen O bersetzung kann der vorliegende Beitrag die
Aspekte der interl ingualen und interkulturellen Kommunikation nur aus einer eher
allgemeinen Perspekti ve beleuchten. Illustrierende Beispiele sind der Kiirze wegen
wei tgehend weggelassen worden. Es ist zu hoffen, daB die Folkloristik - in
Yerbindung mit der Ethnologie, der Interkulturel len Kommunikation, der
Literaturgeschichte und der Komparaistik - in Zukunft der Frage mehr
Aufmerksamkeit widmet, was passiert, wenn Volkserzăhlungen Sprach-und
Kulturgrenzen iiberschreiten.
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ACTIUNI DIPLOMATICE ALE ROMÂNIEI
ÎN VREMEA DOMNIEI LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
DORINA RUSU

Actul de la 24 ianuarie 1 859 al Unirii Moldovei cu Ţara Românească, ca şi
profundele reforme înnoitoare care i -au urmat şi-au pus amprenta şi asupra politici i
externe a statul u i modem român 1 , considerată, pe bună dreptate, drept „pri mul
capitol al i storiei noastre diplomatice" 2 • Reflectând „politica trad iţională şi firească
a României"J , pol itica externă românească din cei şapte ani ai domn iei lui
Alexandru Ioan Cuza a conţinut, totodată, „în germene întreaga dezvo ltare pol itică
viitoare"4 a ţării, tânărul stat modern român, recent apărut pe harta continentului,
reuşind să se afirme ca o entitate europeană distinctă. „Neadormit" în domeniul
relaţii lor externe , A lexandru Ioan Cuza a apărat cu ferm itate, dar şi cu demnitate,
drepturile ţării în fruntea căreia fusese ales. Programul său extern era deosebit de
i mportant pentru destinul însuşi al tânăru lui stat român : de la recunoaşterea dublei
sale alegeri şi până la câştigarea drepturilor ce reveneau oricărui stat suveran .
Dându-şi seama de greutăţi le imense ce-i stăteau în faţă - atât cele interne, izvorâte
îndeosebi din instabil itatea pol itică şi guvernamentală generată de prevederi le
pol itice restrictive ale Convenţiei de la Paris, cât şi cele venite din afară domn itorul a considerat necesar să concentreze în proprii le-i mâi ni activitatea de
pol itică externă.
Astfel, i mediat după dubla sa alegere. Cuza s-a străduit să stabilească
contacte directe cu marile puteri , scop în care a trimis în principalele capitale
europene delegaţi sau reprezentanţi personali pentru a pleda cauza recunoaşterii
faptului împlinit din 5 şi 24 ian uarie 1 859: Vasile Alecsandri la Paris, la Londra şi
la Torino, Ludovic Steege la Viena şi la Berl in, principele Obolenski la Petersburg,
cărora li s-au alăturat apoi Ştefan Golescu, Dum itru Brătianu şi Ioan Bălăceanu 5 .
1 Pe larg. vezi: Gheorghe I. Brătianu, Politica externă a lui Cu::a l'odă şi de::voltarea ideii de
unitate naţională. în .. Revista istorică română'', II ( 1 932), p. 1 1 4-1 64; R. V. Bossy. Politica externă.
în Alexandru Ioan Cuza. 1859-1866, Bucureşti, 1 932: Dan Berindei. Alexandru Ioan Cu::a şi politica
externă a Principatelor Unite Române, în „Revista română de studii internationale", VII ( 1 973 ) . nr. I .
p . 1 01 - 1 09; idem, Epoca Unirii, Bucureşti, 1 979.
2 R. V. Bossy, op. cit„ p. 35.
3 ibidem, p . 38.
4 Gheorghe I . Brătianu, op. cit., p. 1 47.
5 Constantin C. Giurescu, Viaţa -şi opera lui Cuza Vodă. ediţia a I I-a, revăzută şi adăugită.
Bucureşti. 1 970, p. 8 1 -82.
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Paralel cu act1v1tatea desfăşurată de trimişii diplomat ici - itineranţi şi
temporari -, Alexandru Ioan Cuza s-a preocupat şi de organizarea temein ică a
activităţi i diplomatic e de la Iaşi şi Bucureşti 6 • În locul Secretariatelor de Stat, care
aveau în atribuţi i probleme de politică externă, dar şi preocupări de natură internă,
s-au înfi inţat Ministere de Externe, a căror organ izare urma să se apropie cât mai
mult de cea existentă în celelalte state europene. Astfel. la 22 februarie/6 martie
1 859 s-a hotărât ca ,.Ministerul Trebilor Străine" din Ţara Româneasc ă să înceteze
de a mai fi , prin cancel aria sa, „centrul tuturor trebi lor publice"7, dorindu-se să aibă
în atribuţii numai probleme stricte de pol itică externă. Noua organizare a
m i n i steru l u i , din i u l ie 1 85 9 8 , arată însă că acest deziderat n u fusese încă atins.
De-ab i a în vara anul u i 1 86 1 , cea de-a doua d iviziune a ministerul u i a fost
transformată în direcţie, şefu lui ei, înaintat la funcţia de director de departament,
u rmând a-i reven i n umai conducerea direcţiei treburi lor externe.
Un moment i mportant în organizarea Ministeru l u i de Externe l-a constituit
decretul din 27 i u l ie/8 august 1 862, de creare a unui minister unic, prin u n ificarea
celor existente în Moldova şi în Ţara Românească. O dată cu contopirea lor, a avut
loc şi o reorganizare a noului departament9, în care, treptat, au fost cooptaţi oameni
capabi l i . căci. după cum se exprima Mihail Kogălniceanu, „ceea ce se urma în
trecut pentru binişe şi antirie, astăzi se face pentru interesele ţării şi apărarea
.„
d reptun· 1 or e1 J O .
O atenţie aparte a fost acordată şi propagandei externe. La i niţiativa
ministrului de Externe al Moldovei, Vasi le Alecsandri, de a se înfi i nţa u n serv iciu
permanent al presei şi propagandei peste hotare1 1 , la 1 / 1 3 ian u arie 1 860, în cadrul

'' Despre această problemă, vezi pe larg la Dan Berindei. Din începuturile diplomaţiei
Bucureşti. 1 965 ; idem, Diplomaţia românească modernă de la începuturi la
proclamarea independenţei de stat ( / 82 1- 1877), Bucureşti, 1 995.
Monitorul oficial al Ţări i Româneşti „ , nr. 1 7, 23 februarie 1 859, p. 65.
Ministerul. condus de un ministru. ajutat de un director, cuprindea două diviziuni: a
afacerilor de stat". care număra patru birouri (administrativ. al petitiilor, al „Monitorului Oficial'" şi
central al expedi\iilor) şi ..a afacerilor externe"". cu două subdiviziuni (a „corespondentei dinăuntru"" şi
a .. coresponden\ei din afară") (Ibidem , nr. 1 5 1 , 1 1 iulie 1 86 1 , p. 600).
Conform decretului din 27 iulie/8 august 1 862, Ministerul de Externe unificat cuprindea, în
afara Secretariatului Consi liului de Miniştri, trei secţiuni: a afacerilor consulare, politică şi a
contenciosului şi a treburilor statului. Î n urma discutării bugetului. sectiile I şi I I I au fost contopite şi
puse sub conducerea unui şef de seqie. ajutat de trei şefi de birou. Î n cadrul sectiei mai erau: un
conservator al bibl iotecii, un ajutor pentru corespondentă, zece copişti, un arhivist. un contabil.
precum şi personalul .. Monitorului". condus de un redactor. A doµa sectie, care urma să se ocupe de
probleme diplomatice. avea în compunere un secretar de limbă franceză, un şef de birou, expeditorul
paşapoartelor. trei c �pişti, doi translatori, de limbă otomană şi de limbă rusă, un arhivist şi un caligraf
de limbă franceză. ln cadrul Ministerului de Externe mai figura registratura generală (Vezi Dan
Berindei, Epoca U irii, p. 1 89-1 90).
Apud Dan Berindei, Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne, p. 1 4 1 .
Pe larg, vezi Cornelia C. Bodea, Din acţiunea de pregătire a Agenţiei diplomatice de la
Paris. lnjiinţarea biroului de corespondenţă (1113 ianuarie 1860), în „Studii", X I I I , nr. 6/1 960, p.
1 2 1 - 1 50.
româneşli moderne.
7
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Ministerelor de Externe de la Bucureşti şi laşi luau fi inţă câte un birou de
corespondenţă cu străinătatea, care trim iteau informaţi i le unui birou central de la
Paris, al căru i titular fusese numit publicistul Jean Honore Abdolonime Ubic ini.
„Antecedentele lui - arăta Vasile Alecsandri - îl cheamă numaidecât a primi
această misie, căci, primind-o, n-ar face decât ar urma pe cea ce şi-a i mpus-o
singur, de la sine, de mai mu lţi ani, în favorul intereselor noastre" 1 2 . Prin grija
acestu i mare prieten al român i lor, până în toamna anu lui 1 86 1 , în presa franceză,
dar şi în cea spaniolă, ital iană şi portugheză, s-au publicat numeroase materiale
referitoare la Principatele Române1 3 . Din septembrie 1 86 1 , sarcina dirijări i
serviciului de propagandă a fost preluată de titularul Agenţiei Principatelor de la
Paris, funcţie instituită cu un an înainte. În tot timpul domn iei lui Alexandru Ioan
Cuza s-a depus o intensă activ itate de informare a opiniei publ ice străine asupra
even imentelor ce se deru lau în ţară în vederea consolidări i statu lui.
Un moment aparte în eforturile depuse de Principatele Române Unite pentru
crearea unor instituţii specializate în vederea desfăşurării unei politici externe
benefice l-a constituit organizarea primelor agenţii diplomatice româneşti: de la
Constantinopol, de la Paris şi de la Belgrad1 4 •
Conform art. 9, al . 2 al Convenţiei de la Paris din 1 9/3 1 august 1 85 8,
domnitorii Principatelor Române erau „reprezentaţi la cu11ea suzerană prin agenţi
(capuchehaie), născuţi moldoveni sau munteni, nesupuşi la nici o protecţie străină
şi primiţi de Poartă" 1 5 . O dată cu înfăptuirea Un iri i Princi patelor, importantă
izbândă împotriva suzeran ităţii otomane, Cuza a trecut la înlocuirea foşti lor
reprezentanţi ai Ţări lor Române de la Constantinopo l cu titulari i celor două
delegaţii trimise în capitala Imperiului otoman, în februarie 1 859, Costache Negri
şi Ioan I . F i l i pescu, astfel încât s-a asigu rat continuitatea de reprezentare a celor
două principate.
Problema numirii însă a unor agenţi diplomatici la Constantinopol16 nu s-a
putut pune decât după recunoaşterea de către Imperi ul Otoman a dublei alegeri ,
prm protocolul de l a Paris din 6/ 1 8 septembrie 1 859. În calitate de unic agent
1

2

p. 1 25 .
Printr-o activitate susţinută. A. Ubicini a reuşit să-şi asigure concursul cotidianelor .. Le
Siecle'" . .. Le Nord". „La Presse'". „L'Opinion Nationale·· şi al revistelor „ L'lllustration", „La Revue
des Economistcs", .. La Revue d'Orient" şi „Nouvelles annales de voyage". toate din Fran\a. precum şi
al celor două gazete străine .. Le Journal de Francforf' şi .. L' Esperancc".
Pentru această problemă. vezi pe larg Repre::entanţele diplomatice ale României, voi. I.
1859- 1 9 1 7. Bucureşti. 1 967.
13

Ibidem.

14

15

Românii la 1859. Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente

voi. I. Bucureşti. 1 984. p. 276.
Despre agenţia diplomatică de la Constantinopol. vezi pe larg: G. G. Florescu, Rolul şi
activitatea Agenţiei Principatelor Unite la Constantinopol. în „Studii şi articole de istorie". V ( 1 963).
p. 275-290; idem, Constantinopol, în Reprezentanţele diplomatice ale României, voi. I . 1 859- 1 9 1 7.
Bucureşti. 1 967. p. 63- 1 00; idem şi M. E. Florescu, L 'agence des Pri11cipa11tes Unies a
externe.

16

Co11stantinople ( J 859-1866 ). Tramformation de sa na ture a la suite des nouvelles relations turco

roumaines,

în „Studia ct acta orientalia", V-VI ( 1 967), p. 22 1-243.
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diplomatic al Principatelor Unite a fost numit Costache Negri 1 7 , care se bucura de
mult respect şi preţuire în cercurile diplomatice constantinopol itane 1 8 • Eforturile
depuse de el în a apăra politica promovată de domn itorul român au fost deosebite.
Ele s-au lovit nu o dată de atitudinea retrogradă a guvernului otoman. „Nu se va şti
nic iodată la voi - scria, şeful cancelariei domn itoru lui, Bal igot de Beyne, lui Vasile
Alecsandri - ce comori de abnegaţie, de devotament, de patriotism cheltuieşte
N egri în această poziţie diplomatică semănată cu capcane, cu înşelăciuni, cu
şiretl icuri, cu amăgiri, cu imprudenţe, cu erori, care se potrivesc atât de puţin cu
loialitatea inimii sale şi a experienţei spiritu lui său" 1 9 •
Î n principal, activitatea Agenţiei diplomatice româneşti la Constantinopol,
deopotrivă capitală a Imperiului Otoman şi centru al activităţi i diplomatice al
mari lor puteri pri vitor la sud-estul european, s-a concentrat asupra prezentării
tuturor i n iţiativelor româneşti, politice şi econom ice, şi obţinerea unor înlesniri în
conformitate cu normele internaţionale. Aşa, de pi ldă, cetăţeni i român i urmau să
aibă. pe întreg teritoriul Imperiului Otoman, pe principiul egalităţii şi al
reciprocităţi i. aceleaşi drepturi ca şi cetăţen ii aparţinând marilor puteri; mărfurile
încărcate pe navele ce se aflau sub pavil ionul Principatelor Unite urmau a fi
protejate etc . Ea a marcat poziţia diplomatică independentă a statului român,
contribuind în mod substanţial la cucerirea unor atribute de suveranitate.
Eforturile deoseb ite depuse de Domn itorul U nirii şi de principalii săi
colaboratori de a se organiza agenţii diplomatice în principalele capitale europene
s-au concretizat în crearea doar a două astfel de agenţi i : la Paris şi la Belgrad.
Porn ind de la poziţia de mare putere pe care o avea Franţa în acel moment, ca
şi de la atitudinea constantă adoptată în favoarea U n irii, Vasile Alecsandri a
întocmit, în noiembrie 1 859, un amplu raport în care documenta necesitatea
înfi inţării unei agenţii diplomatice la Paris, prezenta atribuţi ile ce urmau să revină
reprezentantului Principatelor Un ite Române în capitala Franţei, insistând, în
acelaşi timp, şi asupra creări i unui birou de corespondenţă, cu atât mai mult cu cât
- sublinia el - „presa franceză, mai presus decât toate celelalte organe străine, a dat
consistenţă putern ică ideii mântu itoare a Un irii, impunând diplomaţiei europene
voinţa noastră naţională . . . într-un cuvânt, la toate împrej urări le mari şi grele, noi
am găsit în presa franceză un advocat elocvent şi un sprij in lum inat"20 .
1 7 Despre acti vitatea diplomatică a lui Costache Negri , vezi Dumi tru V itcu, Diplomaţii Unirii,
Bucureşti. 1 979. p. I 02- 1 22.
1 � La Constantinopol. Costache Negri a stabilit relaţii directe cu personalităţi marcante din
viata politică internaţională: din Imperiul Otoman - Ali paşa. Safvet Effendi. Arifi Effendi: din Franta
- baron ul de Bourquenay şi diplomatul Edouard Thouvenel; din Anglia - lordul John Russel, Statford
de Redcliffe: din Austria - contele Buol-Schauenstein, baronul Anton Prokesch-Osten; din Rusia prinţul Gorceakov. Titov ş.a. ( Vezi Reprezentanţele diplomatice ale României, p. 85).
IY
Ibidem, p. 1 14.
� 1 1 Cornelia C. Bodea, op. cit„ p. 1 23.
·
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Hotărârea de înfi inţare a unei Agenţii diplomatice la Paris2 1 a fost l uată la
începutul anului 1 860, dar transpunerea ei în practică a mai durat încă o jumătate
de an, perioadă în care au prins însă contur propunerile l u i Vasile A lecsandri de
organizare a unei intense propagande prin presă, căci, după cum preciza el în
noiembrie 1 8 59, „o presă amică şi devotată este ca o sentinelă neadormită, care e
gata de a arunca strigătul de alarmă"22 •
La 26 iulie/7 august 1 860, printr-un decret domnesc, a fost numit cel dintâi
reprezentant diplomatic al Principatelor Unite Române la Paris în persoana lui
Iancu Alecsandri 2 3 • Dând dovadă de tact şi pricepere, el a reuşit să realizeze cu
succes obiectivele diplomatice ale tânărului stat naţional, între care un loc central l-au
ocupat cele privind înc� eierea de convenţii, obţinerea dreptului de a bate monedă,
apărarea hotarelor etc. In acelaşi timp, s-a preocupat şi de atragerea unor specialişti
francezi în vederea ajutări i efective în vederea organizării unor sectoare sau ramuri
ale administraţiei de stat din Principate24 . Dovedind un real talent, Iancu
Alecsandri, aj utat şi chiar suplinit pentru scurte perioade de fratele său, a reuşit să
imprime Agenţiei diplomatice de la Paris o anume conduită. „Agenţia - scria el în
februarie 1 865 - a obţinut, îndrăznesc s-o spun, o însemnătate apreciabilă; în afara
serviciilor pe care le aduce zil nic statului, ea vede crescând în fiecare zi
consideraţia care i se acordă aci" 25 . Ea a contribuit în mod semnificativ l a
realizarea obiectivelor pol iticii promovată d e statul român.
Cealaltă agenţie diplomatică înfi inţată în timpu l domn iei lui Alexandru Ioan
Cuza a fost cea de la Belgrad 26, adică în capitala unui stat vecin şi prieten, al cărui
2 1 Pentru activitatea Agentiei diplomatice de la Paris, vezi pe larg: R. V. Bossy, Agenţia
diplomatică a României în Paris şi legăturile politice franco-române sub Cu::a Vodă, Bucureşti.
1 93 1 ; Dan Berindei , Înfiinţarea Agenţiei Principatelor Unite la Paris (26 august/1 septembrie 1860 ),
în .,Studii", XIII ( 1 960), nr. 6, p. 99- 1 20; idem, Paris, în Reprezentanţele diplomaiice ale României.
voi . I. 1859- 1 9 1 7. Bucureşti. 1 967, p. 1 0 1 - 1 33 .
2 2 Cornel ia C. Bodea. op. cit., p. 1 23 .
2 3 Despre activitatea diplomatică a l u i Iancu Alecsandri . vezi p e larg la Dumitru Vitcu, op. cit.,

p. 1 35- 1 52.
24 Ca urmare a eforturilor depuse de diplomaţia românească, în cursul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza au fost angajati numeroşi specialişti francezi. între care : Dumont şi Bonnet, pentru căi le de
comunicaţie. Doudon des Perrieres pentru penintenciare. Fram;ois de Coudray. Trousson şi Bechet.
pentru finante. inginerii Henry şi Foucault pentru studiul izvoarelor de petrol, Coll ignon pentru
telegraf; pentru pregătirea annatei a fost trimisă o misiune militară franceză, din care făceau parte
locotenent-colonelul de stal major E. Lamy. maiorul de vânători Paul Lamy. subintendentul Gustave
Le Cler. căpitan i i de arti lerie Guerin şi Bodin, căpitanul de geniu Roussel şi altii (Vezi
Reprezentanţele diplomatice ale României, p. 1 22- 1 23 ).
25 R. V. Bossy. op. cit., p. 1 9.
26 Pentru activitatea Agentiei diplomatice de la Belgrad, vezi pe larg: R. V. Bossy, Agenţia
diplomatică a României de la Belgrad şi legăturile politice româno-sârbe sub Cu::a Vodă, în
„Memori ile Sectiunii Istorice a Academiei Române", s. III. t. XV ( 1 934), p. 1 -59; G. G. Florescu,
Agenţiile diplomatice de la Bucureşti şi Belgrad (1863- 1866). Contribuţiuni la st11di11I relaţiilor
româno-sârbe. în „Romanoslavica", XI ( 1 965 ), p. 1 25- 1 36; idem, Belgradul, în Repre;entanţele
diplomatice ale României, voi. I . 1859-1917, Bucureşti, 1 967, p. 1 3 3- 1 54; idem, !11fiinţarea
Agenţiilor diplomatice de la Buc11reşti şi Belgrad (1863), în „Revista română de studii
internaţionale'', Vil ( 1 97 3 ) , nr. 2, p. 6 1 -69 ; Miodrag Milin, Relaţiile politice româno-sârbe în epoca
modernă (secolul XlX). Bucureşti. 1 992. p. 49-57.
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statut şi ale cărui aspiraţi i naţionale erau asemănătoare. Ea a l uat fi in ţă în prima
parte a an ului I 863 , dec i după desăvârşirea uniri i pol itice şi adm i n istrative a
Princi patelor Române, în conformitate cu prevederi le dreptu lui internaţional
modern. bazat pe principiul rec iprocităţ i i : acreditarea, în acelaşi timp, a agenţilor
diplomatici român la Belgrad şi sârb la Bucureşti. Ca urmare, au fost desemnaţi
Teodor Call imachi şi, respectiv. Costa M agazinovici. La 27 martie/8 april ie 1 863,
Cuza îl anunţa pe domnitorul Serbiei despre acreditarea primului agent d iplomatic
român la Belgrad : „Aceleaşi sentimente care au inspirat A lteţei Voastre Serenisime
un astfel de act atât de propriu strângeri i legături lor noastre de bună vecinătate m-�u
determ inat de mult timp să acreditez un agent oficial pe lângă guvernul său . In
consecinţă. eu am făcut alegerea în persoana d-lui Teodor Call imachi , prim-secretar
şi de curând girant al agenţiei Pri nci pate lor Un ite pe lângă Sublima Poartă".
Domni torul român îl ruga pe cel sârb „de a asigura agentul u i meu o primire
onorabi lă şi de a acorda încredere deplină şi întreagă la tot ce-i va spune din partea
mea„27 .
În tot timpul şederi i sale în capitala Serbiei, Teodor Callimachi 2 8 „ s-a
man i festat cu mult tact şi demnitate"2 9 , după cum menţiona Costache Negri într-o
scri soare adresată lui Baligot de Beyne, agenţia în fruntea căreia se afla fi ind
princ ipaJ ul element pentru asigurareaa unei orientări comune româno-sârbe faţă de
Poartă. In acelaşi timp, lupta împotriva dom inaţiei otomane se împletea strâns cu
cea contra celei habsburgice. După cum remarca Teodor Cal limachi, „Consulii
Austriei au ca misiune în Orient să întreţină, prin rapoarte fal se, neîncrederea între
princi patele sârb şi român şi Sublima Poartă. C u aj utoru l acestei m anevre - arăta el
în continuare -, guvernul austriac speră să împiedice orice neînţelegere între
popoarele de naţional itate română şi sârbă din Austria şi din Turcia" 30 .
În activitatea sa. Teodor Cal l i machi nu s-a mărginit numai la prezentarea
t uturor evenimentelor care aveau loc în ţară, ci a participat în mod activ la acţiun i le
în vederea creări i unei adevărate „antante a statelor şi naţiunilor din Balcan i".
Referi ndu-se tocmai la raporturile interbalcanice ş i în mod particular la cele
româno-sârbe. Teodor C al l i machi sublinia, într-o scrisoare adresată domn itorului,
însemnătatea Agenţiei în fruntea căreia se afla: „Relaţi i le noastre cu S erbia sunt din
cele mai i nti me ... În momentu l de faţă, a atinge problema Princ ipatelor înseamnă să
pui în d i scuţie dominaţia turcă pretutinden i în Europa"3 1 •
Chiar dacă nu beneficiau de privilegi i le diplomaţi lor acreditaţi de către
puterile europene, reprezentanţii d iplomatici români au reuşit să apere interesele
27

28

Repre::entanţele diplomatice ale României, p.

1 40.

Despre activitatea diplomatică a lui Teodor Callimachi, amănunte la Dum itru V itcu,

op.

cit.,

p . 2 3 2-2 4 2.
2'1

Apud G. G. Florescu, Belgradul, în Reprezentanţele diplomatice ale României, p. 1 42- 1 43.
R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a României la Belgrad şi legăturile politice româno-sârbe
sub Cu::a I "odă, p. 37-38.
1 1 Repre::entanţele diplomatice ale României, p. 1 43.
·1 1 1
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naţionale şi să creeze un climat favorabi l, atât de necesar pentru vi itoarea
schimbare a statutului internaţional al ţări i .
Î n tot timpul domniei l u i Alexandru Ioan Cuza, în cond iţi i internaţionale
complicate, diplomaţia românească a trebu it să facă faţă unor prob leme numeroase
şi dificile. A flate încă sub suzeran itatea Porţii şi sub garanţia colectivă a cel x şapte
puteri europene, Principatele Un ite au reuşit ca, pri ntr-o pol itică di plomatică
înţeleaptă, să-şi atingă obiectivele sale imediate şi să pregătească teren ul pentru
cele de perspectivă.
O primă problemă care a stat în faţa diplomaţiei româneşti imed iat după 24
ianuarie 1 859 a fost cea esenţială a recunoaşterii dublei alegeri a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza·n . Intervalu l deosebit de scurt pe care l-au avut la di spoziţie
mesageri i d iplomaţiei româneşti în a atrage de partea cauzei româneşti puteri ce
până atunci se doved iseră ostile ideii de U n i re a Principatelor sau de a expl ica
celorlalte ce se petrecuse la Iaşi şi Bucureşti nu a constituit, aşa după cum s-a
dovedit în realitate, un obstacol . Trimişii domnitorului Cuza în principalele capitale
europene au desfăşurat o activitate intensă, dar benefică, în favoarea obţineri i
recunoaşterii dublei alegeri .
Trimis la Constantinopol, Costache Negri a avut de întâmpinat încă de la
început atitud inea osti lă a Porţi i faţă de even imentele petrecute la 5 şi 24 ianuarie
I 859 la Iaşi şi Bucureşti . Paralel cu încercările de a obţine o întrevedere oficială cu
ministrul de Externe Fuad Paşa sau cu marele vizir Mehmed Ruchdi, Costache
Negri a depus serioase eforturi în vederea informări i diplomaţi lor acreditaţi la
Constantinopol . Prin aud ienţe oficiale ori întrevederi pai1iculare, prin rapoarte şi
scrisori a încercat să expl ice ceea ce se întâmplase în Principate, poziţia pe care o
căpătaseră acestea în urma actu lui de la 24 ianuarie, dar şi obiecti vu l esenţial al
pol itici i externe româneşti : „independenţa completă a Principatelor, sub paza noi lor
tratate colective, în felul Belgiei, Greciei şi altor state mici" 1 ' . Mi siunea lui Negri
în capitala otomană, căru ia, din februarie 1 859, avea să i se alăture şi Ion I .
Fil ipescu, n u a rămas fără urmări . După oficial izarea la 7/ 1 9 septembrie la Paris a
dublei alegeri, la sfârşitul aceleiaşi luni Poa11a avea să semneze şi ea actul de
recunoaştere a lui Cuza ca domn al celor două Principate Un ite.
În vederea atingeri i aceluiaşi scop - al recunoaşteri i dublei alegeri - Vas i le
A lecsandri 34, în calitatea sa de ministru de Externe al Moldovei, fusese tri mis de
domnitorul A l . I. Cuza în Apusul Europei. S-a oprit mai întâi la Paris, unde, la
32 Pentru această problemă. vezi pe larg: Nicolae Corivan. L11pta pentr11 desăvârşirea Unirii şi
acţiunea diplomatică europeană. în .. Stud ii şi cercetări ştiinţifice''. I storie. Iaşi. X ( 1 959). nr. 2. p. 3780 ; idem, Lupta diplomatică pentru rec11noaş1erea dublei alegeri a l11i A lexandrn Ioan C11=a. în S111dii
privind Unirea Principatelor. Bucureşti. 1 960. p. 3 87-4 1 2 .
33 G. G. Florescu, Rolul şi activitatea Agenţiei Principatelor Unite la Constantinopol ( I 8591866 ), în loc. cit„ p. 278.
34 Despre activitatea diplomatică a lui V�ile Alecsandri. amănunte la Dumitru Vitcu. op. cil„

p. 60-79.
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1 3125 februarie, a fost primit la Tui leries, ocazie cu care a prezentat împăratului
Napoleon al I II-iea, după cum însuşi mărturisea, un adevărat „curs întreg de
geografie românească", vorbind de „omogenitatea poporul u i ce locuieşte aceste
părţi ale Orientu lui, de rod irea pământulu i, de descrierea păduri lor, de bogăţia
minelor. de tăria Carpaţilor ca punct strategic, de mulţi mea râurilor", încercând
astfe l să arate împăratu lui „ce regat important ar constitui cu ale sale 9 m i l ioane de
român i dacă providenţa ar real iza visul şi aspiraţi i le lor. Pus de o mână putern ică în
cumpăna po litici i moderne -. el ar hotărî pentru totdeauna soluţia atât de grea a
chestiei Orientu lui"J5. Sfatul primit din partea lui Napoleon al Iii-lea, de a „aştepta
în lin işte viitoarele conferi nţe"' şi de a acţiona „cu seriozitate la reorganizarea
admini strativă. financiară şi m i l itară a Principatelor", fără „a s i l u i evenimentele, ci
a profita de cursul lor"·'6, a fost înţeles în întreaga lui dimensiune de diplomatul
român. care l-a transmis ca atare în ţară domn itorului. În cursul repetatelor lui
reven iri în capitala Franţei, Vasile Alecsandri a stabi l it legături trainice în favoarea
Un irii cu personalităţi pol itice şi cu lturale de primă mărime: scri itorii A l phonse de
Lamartine şi Prosper Meri mee, publicistul J . Arago, generalul Trochu, fostul
gu vernator rus în Pri ncipate. atunci ambasador la Paris, Pavel Kiseleff, diplomatul
Edouard Thouvenel şi mulţi alţi i . Toţi au fost câştigaţi de partea cauzei româneşti.
La conferi nţa întrun ită spre a del ibera în chesti unea recunoaşterii dublei alegeri a
lui Alexndru Ioan Cuza, Franţa nu numai că a susţinut actu l de la 24 ianuarie, dar a
depus o acti vitate benefică în favoarea Unirii şi pe lângă cei lalţi reprezentanţi
reuniţi la Pari s.
Act i v itatea dip lomatică a lui Vasile Alecsandri nu s-a l i m itat doar la Franţa,
ci s-a extins şi în alte două capitale europene. La Londra, m i siunea sa s-a dovedit
di ntru început dificilă, poziţia orientală britan ică urmărind menţi nerea integrităţi i
I mperi ului Otoman. orice tendinţă d e emancipare naţională a popoarelor creştine de
sub dom inaţia Porţii contravenind, aşadar, ob iectivelor pol itic ii britanice. În această
at itud ine osti lă. accentuată şi de deformarea voită a even imentelor ce se deru lau în
Princ ipate. cu deosebire din partea trimişilor otoman i, diplomatu l român a fost
nevo it să îmbine argu mentele de ordin politic, în care accentul era pus pe
explicarea faptu lui că prin dubla alegere român ii nu urmăreau o slăbire a legăturilor
cu Imperiul Otoman. cu cele econom ice, de natură să sensibilizeze oficial ităţile
engleze asupra avantajelor pe care le-ar fi avut Imperiul britanic la Dunărea de Jos.
În acest adevărat „turneu diplomatic", Vasi le A lecsandri nu putea ocoli
Tori no, atitudi nea favorabilă a regelui V ictor Emmanuel al II-iea ş i a primului
ministru şi ministru de Externe Cam i l io Cavour fi ind de mare aj utor cauzei
româneşti. diplomatul român comun icând cu mu ltă satisfacţie la Bucureşti faptul că
,.suntem trataţi ca C'.1 raţ1.„ ·' 7 .
•

-'� Vasile Alecsandri . Călătorii, misiuni diplomatice, ed iiie Al. Marcu. Craiova, f.a., p. 1 92 .

.ih

17

Ibidem,

p.

1 95.

Apud Constantin C. Giurescu, op. cit.,

p.

83.
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Asemenea l u i Vasi le Alecsandri la Londra sau lui Costache Negri la
Constantinopol, şi dr. Ludovic Steege38 , trimis în misiune la Berl in, a întâmpinat o
atitudine osti lă, determinată de adversitatea făţişă a Imperiului Habsburgic şi
întreţinută de rezerva Prusiei faţă de chestiunea Principatelor.
În pofida tuturor greutăţi lor întâmpinate de reprezentanţii diplomatici român i,
în cele din urmă puterile europene au recunoscut dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza. Era, fără îndoială, şi un prim succes al tinerei diplomaţi i româneşti.
După cum sublinia Vasile Alecsandri, „solicitând fără încetare şi uneori cu um i l inţa
pe care numai patriotismul o poate motiva, luptând cu dârzenie împotriva unor
duşmani care erau cu atât mai primejdioşi cu atât aveau acces pretutinden i,
reprezentanţi i [d iplomatici român i - n.n.] au putut contribui la rezultatu l ultimelor
conferinţe"3 9 .
O dată ce acest prim obiectiv a fost atins, diplomaţia tânărului stat naţional a
trecut mai departe la acţiune pentru recunoaşterea din partea mari lor puteri a
desăvârşirii unirii politico-administrative, pentru afirmarea autonom iei ţării şi
netezirii drumului spre depl ina independenţă. Acţi unile reprezentanţi lor români în
străinătate, cu deosebire ale lui Costache Negri la Constantinopol şi ale fraţi lor
Iancu şi Vasile Alecsandri la Paris, s-au înteţit şi di versificat. Hotărârea
intransigentă a domnitorului care, adresându-se consulului austr_i ac, spunea că „Ne
trebuie Unirea, dacă nu ne-o acordă puterile, vom fi nevoiţi să ne-o dobândim
singuri"40, ca şi acţiun i le constante ale diplomaţi lor români au condus în cele din
urmă la izbândă. Unirea, „singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru
şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp''4 1 , după
cum afirma la 24 i anuarie/5 februarie 1 862 Alexandru Ioan Cuza, Un irea pentru
realizarea căreia se depusese susţinute eforturi pe plan intern, dar şi extern, era, în
sfârşit, recunoscută de marile puteri .
Noua situaţie a Român iei a determinat-o să adopte o nouă atitud ine, mai
intransigentă, faţă de Poarta otomană. Vizitele din 1 860 şi 1 864 la Constantinopol
ale domnitorului român, care s-a bucurat de toate onoruri le rezervate de obicei
fami l i i lor domnitoare europene, au ridicat nu numai prestigi ul său personal. ci şi pe
al tânărul u i stat român pe care îl reprezenta. Noile relaţi i româno-otomane au
condus la exprimarea de către Principatele Unite a unor revend icări teritoriale
legitime faţă de Poartă. În acest sens, eforturi le diplomaţiei româneşti au fost din
nou încununate de succes. La 24 mai/5 iunie 1 86 1 , Comisia europeană a Dunării
hotăra ca talvegul braţu lui Chilia să devină frontiera di ntre Principate şi Imperiul
Otoman .
JM

p.

Despre activitatea desfăşurată de dr. Ludovic Steege. vezi pe larg la Dumitru Yitcu.

2 1 7-225.

op. cit . .

w Dan Berindei, Diplomaţia românească modernă de la începuturi până la proclamarea
independenţei de stat (1821-1877). p. 1 33.
-l< I Dan Berindei, Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne. p. 1 56.
4 1 Ibidem.
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O man i festare de independenţă faţă de puterea suzerană a constituit-o
emiterea. de către Principate. a propri i lor paşapoarte, care veneau să le înlocuiască
pe cele otomane. folosite până atunci. măsură ce a întâmpinat, fi reşte, rezistenţă din
partea Porţi i . Din nou atitud inea intransigentă a statul u i român, conj ugată cu
acţiun i le intense diplomatice, au dat câştig de cauză Principatelor.
O altă problemă care a creat la Constantinopol agitaţie şi nemu lţumire a
con stitu it-o cea a secularizări i averi lor mănăstireşti . Votată la 1 7/29 decembrie
1 863. legea trebuia apărată în afara gran iţelor, cu deosebire în capitala Imperiului
Otoman. unde reprezentantu l român a avut de luptat nu numai c u osti l itatea Porţii
şi a Patriarh iei de Constantinopol. dar şi cu protestu l colectiv al consuli lor Rusiei,
Angliei. A ustriei şi Prusiei. Depunând din nou eforturi imense, Costache Negri a
reuşit. în cele din urmă, să determ ine sch i mbarea hotărârii marilor puteri în direcţia
dorită. Era un nou pas făcut de România pe drumul afi rmări i sale i ndependente.
Pe aceeaşi l i nie, ca un succes incontestabil al diplomaţiei româneşti, s-a situat
şi încheierea unor convenţi i cu statele străine direct, fără m ij locirea Porţii, cea
dintâi fi i nd di ntre Principate şi Rusia şi viza comun icaţi i le telegrafice. Încheiată la
311 5 decem brie 1 860. completată cu noi negoc ieri , ea a intrat în vigoare după
schi mbul in strumentelor de ratificare din 1 / 1 3 februarie 1 86242 . În decursul
tratativelor purtate pentru încheierea acestei prime convenţii, Mihail Kogăln iceanu
a susţinut că Principate le Un ite trebuie să fie tratate ca un „corp politic şi
n i cidecum aparte cu Moldova şi apoi cu Ţara Românească". precizând: „Aş prefera
să nu închei vreo convenţie decât să mai păstrez încă o dată princ ipiul
.
separ�t1 smu I u 1. „.n· .
l n anii următori, Român ia a mai încheiat astfel de convenţii cu Austria44,
I mperiul Otoman şi Serbia°'5 .
În 1 8 5 9 Princ ipatele Un ite au încercat ch iar încheierea unei convenţii de
comerţ şi navigaţie cu State le U n ite-t6, ambele părţi expri mându-şi dori nţa de a trăi
. .în pace şi în bună înţelegere cu toate naţi unile din lume prin mij locu l unei pol itici
�2

Ibidem.

p.

1 65.

� -' Ibidem.

�� Î ntre
1 859 şi 1 865, de pi ldă. numai cu Austria guvernul român a tratat şi a semnat
următoarele acte: Convcn\ia reciprocă cu privire la gratuitatea tratamentu lui bolnavilor şi nebun ilor ( 1
no iembrie 1 859): Convcn\ia cu privire la succesiunile din Austria ale supuşilor moldo-valahi ( 1 2
ian uarie 1 864 ) : Conven\ia pentru reglementarea serviciului telegrafic (22 mai 1 864 ) : Conventia de
e1.;trădare (6 i u n i e 1 865): Autoriza\ia moldo- valah ilor creştini domicil iati în Austria de a cumpăra, pe
teme i u l rec iproc ită\i i. proprietăti în Austria (28 iunie 1 865) ( Vezi Repre=entanţele diplomatice ale
României, p. 1 60- 1 6 1 ) .
�5 Vezi G.G. Florescu, Unele aspecte ale po=iţiei internaţionale a Ţărilor române în perioada
Unirii. în .. Studii şi cercetări juridice··. I V ( 1 959), nr. 1 , p. 1 35-1 78.
�6 Pentru această problemă vezi pc larg: G. Fotino. U11 profet de traile d 'amitie, de commerce
el de na vigatio11 entre Ies Pri11cipa111es Unies el Ies Etals-Unis de l 'Amerique du Nord en 1 859, în
„Revuc Roumaine d ' Histoire", III ( 1 964), nr. 4, p. 697-726; idem, Washi11gto11, în Repre=entanţele
diplomatice a le României, voi. I l 859- 1 9 1 7. B ucureşti, 1 967, p. 369-372; Constantin C. Giurescu,
1 "iaţa şi opera lui Cu=a I "odă. editia a l i-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1 970, p. 87.
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sincere şi egal amicale către toţi"47. Ch iar dacă acest proiect nu a putut fi transpus
în practică din cauza opoziţiei făţişe manifestată de Poarta otomană, el sublin iază, o
dată în plus, atitud inea adoptată de Principatele Unite în politica sa externă.
O poziţie demnă a avut tânărul stat român şi cu ocazia numirii, prin
intermed iul Porţii, a consuli lor american i, recomandări le prim ite din partea puteri i
suzerane fiind considerate „cu totul lovitoare în driturile de autonomie de care se
bucură Principatele Unite şi contrare instituţii lor şi legislaţiei lor . . . ce diferă de ale
provincii lor nemij locite supuse Imperiu lu i otoman"48•
Între numeroasele acţi uni diplomatice care au avut loc în vremea domniei lui
Alexandru Ioan Cuza s-au înscris şi cele desfăşurate la sfârşitul anu lui 1 862 şi la
începutul cel ui următor legate de tranzitarea pe teritoriul românesc a unor arme
destinate Serbiei 49 . Reuşita acţiun ii s-a datorat în bună parte reprezentanţi lor
diplomatici român i, cu deosebire l u i Iancu Alecsandri care, în capitala Franţei,
avertiza cercurile diplomatice asupra pericolului transformării incidentului în
„chestiune naţională", fapt ce ar fi „antrenat fatalmente pe domn itorul Alexandru
Ioan Cuza într-o sol idaritate cu aspiraţi ile populaţiilor slave"50, şi lui Teodor
Cal limach i, care a reuşit să dezamorseze tensiunea din capitala I mperiului Otoman .
Acestea au fost doar câteva dintre succesele ti nerei di plomaţii româneşti.
Pusă în sluj ba statului naţional şi secondându-l în toate întreprinderile lui.
întâmpinând greutăţi numeroase, folosind mij loace diverse, di plomaţia românească
a reuşit să contri buie din plin la realizarea tuturor mari lor reforme de modernizare
ale statu lui român, la afirmarea lui ca o entitate europeană, la sublinierea vocaţiei
de conlucrare internaţională. ,,Meritul cel mai mare al epocii noastre este că ea a
recunoscut şi a pus în lucrare ideile roditoare de solidaritate şi de înţelegere care
leagă toate naţi i le lumii prin interesele lor şi care le vor apropia mai mult în
v i itorime, prin sentimentele de frăţie şi stimă reciprocă. De aici vine acest mare
concurs de la popor la popor, în care fiecare aduce tri butu l geniului său şi care
permite tuturor să preţuiască şi să admită progresele neîncetate ale spiritului
omenesc"5 1 • Cuvintele rostite de Alexandru Ioan Cuza la 51 1 7 decembrie 1 865
sintetizau cu claritate elementele care au călăuzit întreaga politică externă
promovată în timpul domniei sale, în care acţiunile diplomatice au ocupat un loc
primordial. Cu ech il ibru şi demn itate, diplomaţia românească a reuşit să impună
tânărul stat român în concertul statef.or europene şi să-i netezească calea spre
trecerea de la statutul de vasalitate la cel de suveranitate.
�7 G. Fotino, Un projet de traile d 'amitie, de commerce et de navigation e/l/re Ies Principautes
Unies et Ies Etats- Unis de l 'Amerique du Nord en 1859, în loc. cit., p. 7 1 1 .
48

Idem, Washington, în loc. cit., p. 372.
Pentru această problemă, vezi pe larg: Constantin C. Giurescu, Tran=itul armelor sârbeşti
prin România sub Cuza Vodă (1862). în „Romanoslavica", XI ( 1 965), p. 33-65; idem, l'iaţa şi opera
lui Cuza Vodă, p. 1 43- 1 48 .
50 Apud Dumitru Vitcu, op. cit., p. 1 40.
5 1 Apud Dan Berindei, Epoca Unirii, p. 1 94.
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O CUGETARE PRIVITOARE

LA ÎNVĂTATURJLE LUI NEA GOE BASARAB

CATRE FIUL SĂU THEODOSIE
MOM C ILO D. SAV I C
(Belgrad)

Cu toate că de multă vreme mă preocupă mai puţin problemele pur şi simplu
l iterare, l imitându-mă în primul rând la cele exclusiv l ingvistice, din când în când
şi culturologice sau istorice, despre data aceasta voi face o excepţie, scrii nd despre
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, din două motive. Primul
e că, la sfârşitul anului 2000, cu ocazia unei întâlniri ştiinţifice organ izată la Novi
S ad de Societatea Română de etnografie şi folclor din Voivodina, la care luaseră
parte şi oaspeţi din Român ia, d istinşii profesori şi oameni de şti inţă Gheorghe
M ihăilă şi Dan Zamfirescu, mi-au fost înmânate, cu ded icaţie, publicaţi i le lor cele
mai noi privitoare la opera menţionată' . Cel de-al doi lea motiv este că această
contribuţie modestă a mea se înscrie în domeni u l de cercetare a savantului de vază,
al cărui j ubileu doresc să-l împodobesc cu câteva cuvinte, având în vedere că unele
l ucrări ale Domn iei sale m-au ajutat să înţeleg mai bine câteva relaţi i istorice
speci fice spaţiului d intre Marea Neagră şi Marea Adriatică, şi chiar mai mult,
dintre Viena şi Constantinopol, oferindu-mi în repetate rânduri posibil itatea să
cunosc şti inţa română.
Nu pot să nu sublin iez în acelaşi timp că noi, cetăţen i i Sud-Estul u i European,
cunoaştem mai bine Apusul decât popoarele limitrofe, deşi convieţu im de secole şi,
în acelaşi timp, pe noi sârbi şi român i ne leagă o prieten ie trainică, puţin cunoscută
altor popoare l imitrofe.
Din păcate, în legătură cu tema pe care am ales-o, pot să adaug că expunerea
mea va avea în vedere numai traducerea română care a văzut lumina tiparului abia
la j umătatea secolului al XVII-iea. Fireşte, va fi mai bine dacă am putea compara
traducerea şi textul originalului, întocmit în „limba sleţvonă" sau mai bine - după
cum spun experţii - în limba bulgară medie, nu fără infl uenţa l imbii sârbe a
timpu lu i ; este vorba de un lucru care depăşeşte capacităţile mele profesionale,
i mpunând în primul rând o analiză foarte folositoare din punct de vedere lingvistic.
Înainte de toate, sublin iez că discuţia desfăşurată în legătură cu valoarea literară a
acestei opere a dovedit - datorită în primul rând celor doi savanţi menţionaţi - că
1

G. Mihăilă, Între Orient şi Occident, Bucureşti, 1 999; idem, Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie - Versiunea originală, cu o prefală de Dan Zamfirescu, Bucureşti, 1 996.
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avem înaintea noastră cea mai valoroasă opera literară în slava veche a Sud-Estului
European. Această părere a fost confirmată şi de un număr mare de cercetători de
vază români din mai multe domeni i ( i storia culturii, l iteratură, l ingvistică etc}.
Fiind în general de acord cu părerile lor, cred totuşi că pot adăuga unele observaţii
care nu vor micşora valoarea operei despre care discutăm .
.
După părerea mea personală, e inuti lă orice comparaţie a Invăţăturilor . . ,
ieşite din concepţia ideală a ortodoxismu lui Europei Orientale c u opere
asemănătoare ale Occ identu l u i . Nu le putem alătura din mai multe c auze : e vorba
de opere i nspirate nu numai de diferite ordi n i politice, ci şi de c ulturi d iferite şi sub l i n iez - de rel ig i i diferite, ceea ce s-a ivit în pl ină lumină în momentul căderi i
Constantinopolului în 1 453, care fusese mai dispus a se preda mahomedanilor
decât să recunoască supremaţia pape i .
Să n e ocupăm acu m şi d e problema l imbi i î n care sunt alcătuite operele
pomen ite.
Cu mulţi ani în urmă tradusesem în limba sârbo-croată şi comentasem ll
Principe de N . Machiavel l i . Cred că această problemă o pot îmbogăţi spunând
câteva păreri competente referitoare la operele voievodului român şi secretarului
florentin. Dacă acceptăm afirmaţia că voievodul Neagoe Basarab era în vârstă de
aproape 30 de ani când a urcat pe scaunul Ţării Româneşti, în 1 5 1 2 (după cum
spune prof G. M ihăi lă). şi că Mach iave l l i s-a născut în 1 469 (după cum este bine
cunoscut). atunci va fi clar că secretarul florentin a fost ceva mai în vârstă,
su prav ieţu ind vo ievodu lui român ( a murind în 1 527). Perioada în care au trăit
amândoi era foarte furtunoasă. Însă era şi o mare diferenţă în legătură cu realizarea
operelor lor. care au ceva în <.:amun numai la prima vedere. Domnitorul român îşi
întocmea opera într-o perioadă de depl in succes pol itic, d upă sfinţirea ctitoriei sale
de la Argeş în prezenţa patriarhului ecumenic de la Constanti nopol şi a episcopilor,
egumeni lor şi dregătorilor din ţară şi din străinătate. Sfinţirea avea loc în anul 1 5 1 7.
Nu uităm locul pe care îl avea atunci B i serica Română în cadrul ţări lor
ortodoxe. îndeosebi dacă sublin iem că Bisericile B ulgară şi Sârbă îşi pierduseră
importanţa după căderea sub turc i . Situaţia în B i serica Sârbă a devenit ceva mai
bună când un sârb i slamizat, Meh met-paşa Sokolovic, ocupând demnitatea de mare
vizir. a reînnoit Patriarh ia Sârbă de la Pec (lpek) în anul 1 5 57, adică după moartea
scri itori lor despre care vorbim. Fireşte, reînnoirea Patriarhiei a îmbunătăţit doar
parţial destinul poporului sârb. În ceea ce priveşte pe dom n i i Ţări lor Române, care
erau doar vasali ai turcilor (pe câtă vreme ce toate celelalte ţări de la sudul S avei şi
Dunări i erau transformate în paşalâcuri), ei reuşiseră să-şi facă un ren u me deosebit,
fi ind ctitori şi protectori ai mănăstiri lor şi bisericilor ortodoxe din împărăţia
otomană, ceea ce era şi cazu l voievodului Neagoe Basarab.
Pe de altă parte, Mach iavelli alcătuia opera sa gen ială (cunoscută astăzi în
toată lumea), căzând în dizgraţie în anul 1 5 1 3 . Totuşi, el reuşise să iasă din
închi soarea unde fusese torturat (după obiceiul vremii), fiind considerat duşman al
famil iei Medic i . reuşind să-şi demonstreze nevinovăţia.
.

�

Cf. G.

Mihăilă. Învăţăturile . . . . Bucureşti,

1 984.
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Noi avem astăzi informaţii mult mai bune privitoare la atmosfera în care a
apărut opera secretarului florentin, decât despre aceea din vremea domnitorului
român. Despre atmosfera în care scria primul , avem mărturia cea mai bună dintr-o
scrisoare, trimisă din San Casciano, posesiunea sa nu departe de Florenţa. Credem
că starea sufletească a l u i Machiavelli în timpul alcătuirii Principelui nu poate să
fie bine înţeleasă, dacă nu cunoaştem conţinutul scrisorii pomenite, tri misă în
decembrie 1 5 1 3 prietenului Francesco Vettori din Roma. Machaivelli subl iniază că
este constrâns la o viaţă dublă: treburi zi lnice şi retragerea în solitudine peste
noapte, când se întreţinea cu oamenii de vază din trecut. Adăugăm că natura
optimistă a acestui gânditor apare evidentă atât din tonul sincer al corespondenţei
sale, cât şi din comedia Mandragora care reprezintă cu lmea Renaşteri i ital iane în
acest domeni u .
N u uităm nici c ă Renaşterea ital iană, care nu fusese atrasă spre ateism - cum
se presupune de obicei - ci numai fără interes faţă de problemele rel igioase, avea
drept idealuri frumuseţea şi perfecţiunea umană, o dovadă fiind viaţa şi purtarea
papilor şi înaltului cler din acea vreme. În consecinţă, într-un moment dat al acestei
epoci, s-a simţit nevoia ca toate manifestările vieţii umane să fie normale şi
codificate. Şi pe acest plan s-a făcut foarte mult, ajungându-se până la excese.
Vom menţiona din acest domen iu numai câteva cărţi, în parte depăşite şi
uitate astăzi (sau rămase doar la dispoziţia unui cerc lim itat de special işti) dar care
erau atunci în vogă şi cunoscute în traducere şi cititorilor din afara Ital iei. Iată
numai câteva: li Galateo, un manual în care Giovanni Delia Casa a prezentat
normele renascentiste privitoare Ia comportamentul în societate; apoi li Cortegiano,
de asemenea un îndreptar în care Baldassare Castiglione, fără îndoială unul dintre
nobil i i cei mai de seamă ai timpului, a prezentat tipul ideal al omu lui de curte, ceea
ce a fost el însuşi - cel puţin după părerea contemporani lor -, fapt confirmat cu
prilejul morţi i sale de împăratul Carlo al V-lea. Adăugăm încă o operă scrisă puţine
decenii mai târziu , şi anume Viaţa, autobiografia lui Benvenuto Cel l ini,
neîntrecutul cizelator în aur, care vorbeşte cu dezinvoltură de unele evenimente din
viaţa sa, de care un om normal s-ar ruşina şi pe care nu le-ar menţiona. Lăsând
deoparte celelalte aspecte ale vieţii care erau codificate, nu putem să nu amintim şi
stăruinţa de a găsi regul i până şi în i moralitate, ceea ce transpare pe deplin în
operele l u i Pietro Aretino, în primul rând în I Ragionamenti şi care fuseseră incluse
în Index librorum prohibitorum. În legătură cu atmosfera pe care o degajă operele
lui Aretino, trebuie să amintim şi nuvelele lui Matteo Bandello, despre care s-a
spus că au prezentat Renaşterea italiană mai bine decât toţi istoricii, scriind despre
această epocă din punct de vedere pur şti inţific . În rândul operelor renaşcentiste
scrise cu un scop bine determinat trebuie inclusă şi opera secretarului florentin care
- urmând drumurile Renaşteri i - nu a putut să facă abstracţie de anumite scrupule.
Opera lui este o consecinţă a unei realităţi pol itice şi istorice, spre deosebire de
Învăţături . care prezintă o imagine ideală a lumii.
.

.
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A runcând numai o privire pe harta istorică şi l uând în consideraţie
evenimentele care marcaseră sfârşitu l secolului al XV-iea şi începutul secol ului
viitor, putem constata în S ud-Estu l European şi în Ital ia mai m ulte aspecte. Pe de o
parte, turc i i se găseau pe S ava şi pe Dunăre, pregăt in du-se s ă pătrundă mai
departe în Europa, ceea ce s-a întâmp l at abia d upă m oartea voievodu l u i român
( 1 5 septembrie 1 52 1 ) , prin căderea Belgradului, în acelaşi an, şi prin înfrângerea
unguri lor la Mohacs, în anu l 1 526. Pe de alt• parte, Pen insula Italică a avut un
desti n şi mai tragic. Luptele pentru supremaţie în Ital ia, între Span ia şi Franţa,
începute la sf'arşitul secolului al XV-iea cu coborârea regi lor francezi Carol al Vill-lea
şi Ludovic al XII-iea în Ital ia, vor fi continuate de Francisc I în secol u l următor,
potolindu-se puţin abia după lupta de la Pavia, din 24 februarie 1 525, în care regele
francez a căzut prizonier în mâin ile împăratul u i german Carol al V-lea (în acelaşi
timp şi rege al Spaniei , sub numele de Carol I) . Aceste l upte, caracteristice pentru
epoca l u i Machiavelli, se vor termina cu luarea Rome i , în anu l 1 528, oraşu l etern
suferind - după cum scriu istoricii - mai multe pierderi cauzate de span ioli i catolici
decât de mercenarii protestanţi.
Dacă avem dec i în vedere evenimentele care devastau Itali a, putem pricepe
că Mach iave l l i avea intenţii le cele mai bune, cu s ingurul scop de a face ordine în
patria l u i în care dominaseră princ ipii străini, deşi aceasta - atât prin bogăţie cât şi
prin cultura sa renaşcentistă - întrecea toate statele europene. Ş i dacă luăm în
consideraţie şi pe predecesorii l u i Machiavelli, de care s-a ocupat Benedetto Croce
( ceea ce poate chiar să reducă originalitatea operei secretarul u i florentin) : \ totuşi va
fi clar că autoru l Principelui prezintă nu numai o depl ină reverberaţie a real ităţii
pol itice şi istorice, ci îşi propune în acelaşi timp, ca scriitor şi gând itor al
Renaşteri i. să ofere un model de domnitor după normele timpului, lăsând deoparte
religia - care dom ină de la prima până la ultima pagină scrisul în l imba s lavonă dar care nu se găseşte deloc la Mach iavelli, fi indcă el tratează şi biserica la fe l ca
pe un senior feudal, având în vedere existenţa Statului Papal.
Prin urmare, există doar puţine aspecte în care operele examinate ale
voievodului român şi secretarului florentin ar putea fi comparate. Vorbind în general,
nu vom greşi adăugând că ele, fie după conţinut, fie după stil, sunt l ipsite de orice
trăsătură comună. Compararea Învăţăturilor . . . este posibilă numai cu li Galateo şi
li Cortegiano, care tratează o problemă simi lară, poate chiar identică, dar din
perspective diferite.
Discutând despre operele voievodul u i român şi secretarul u i florentin , nu
putem neg l ija nici problema l i mb i i în care au fost scrise, ceea ce i mpune o anal iză
mai lungă. Faptul este că opera gând itorul u i italian prezintă, din punct de vedere al
conţinutului, o originalitate depl ină, recunoscută în secolele trecute şi astăzi n-avem
nevoie să o dezbatem din nou. Dar este necesar să subliniem că limba lui nu e la
nive l u l celorlalţi italieni din Renaştere. Avându-şi origin i l e în rânduril e burgheziei ,
3

Cf. Benedetto Croce, Prima de/ Machiavelli, Bari , Laterza, 1 944.
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care ţinea mai mult la folosul imediat decât la prestigiul fără rezultate concrete,
Machiave l l i a reuşit să-şi însuşească o instruire medie. Vorbind aşa, nu vrem să-l
punem împreună cu concetăţeanul lui, B. Cel l l ini, care pe cât era de strălucit în arta
de a face i ncizie în aur, pe atât era de puţin dotat în arta scrisului . Dar Machiavell i
s e afla, î n ceea c e priveşte l imba şi sti l ul, mult s u b nivelu l contemporanului l u i , şi
el istoric, Francesco Guicciardini. Din când în când, nici l i mba lui Machiave l l i nu
se poate înţelege lesne, ceea ce pot confirma şi traducătorii de seamă.
Pe de altă parte, traducerea română a Învăţăturilor
efectuată de excelentul
slavist şi eminent cunoscător al limbii slavone, ne pune la dispoziţie un text care nu
e lipsit de o poezie adevărată, text plin de cadenţe respectând ritmul , ceea ce se
regăseşte la sti l işti i cei mai buni ai tuturor l imbi lor4 . E vorba de un fenomen pe care
l -am constatat la câţiva scri itori italieni prerenaşcentişti şi renaşcentişti, cu prilejul
traducerii , şi ceea ce - ca să fi u sincer - numai rareori am reuşit să transpun în
l i mba slavo-croată. În această privinţă textul Principelui este i ncomparabi l cu
pe care ni le oferă traducătorul român.
textul Învăţăturilor
Dar, în acelaşi timp, se pune o nouă problemă: a fost tradusă, oare, cu
fidelitate substanţa (adică numai conţinutul textului domnitorulu i român Neagoe
B asarab) sau traducătorul a insistat să ne ofere şi poezia de care dispune originalul,
dacă această poezie exista? Din păcate - după cum deja am arătat - la această
întrebare un răspuns satisfăcător nu trebuie să fie aşteptat de la mine, ci numai de la
slavişt i i distinşi, precum sunt traducătorul român şi redactorii textu lui original, Dan
Zamfirescu şi F lorica Moisil .
Cred c ă v a fi d e folos s ă mă opresc la unele amănunte î n legătură cu
Învăţăturile
Sublini ez, încă o dată, ceea ce puneam în rel ief în expunerea
anterioară: am avut în vedere exclusiv traducerea profesoru lui G. Mihăi lă, care se
citeşte cu multă plăcere şi care, fără îndoi ală, reprezintă o operă de vârf, în timp ce
originalul, datorită limbii, i ese din domeniul competenţei mele personale şi
profesionale.
Iată încă unele particularităţi, dacă vrem să pricepem valoarea operei în
discuţie. Preluarea şi prelucrarea motivelor vech i a fost întotdeauna cunoscută ca
un fenomen normal, dar în ceea ce priveşte plagiatul - sublin iem că este vorba de o
invenţie nouă (să nu spunem şi recentă), apărută abia după Renaştere (căreia îi
aparţine secretarul florentin) şi după Evul Mediu (căruia îi aparţi ne voievodul
român), deşi amândoi sunt de fapt contemporani - având în vedere exclusiv
perioada în care au trăit.
Apoi, şti ind că opera lui Neagoe Basarab a fost întocmită în bulgara med ie cu
nişte influenţe sârbeşti ale timpului - după cum spune prof. G. M ihăilă -, eu însumi
sunt de părere (fără nici o dovadă concretă) că soţia domnitorului, sârboaica
Despina M i l iţa, a cărei figură e păstrată împreună cu toatăA fam i l ia guvernantă în
ctitoria de la Argeş, ar fi luat parte la compunerea textului. In această privinţă, pot
„ „

„ „

„ „

4
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să fac numai două presupuneri . Întâi, l imba în care s-a compus textul n-a fost
departe de l imba ei maternă: apoi, mama nu putea rămâne indiferentă cân d era
vorba de vi itorul copiilor şi, în primul rând, al fiului moşten itor. Subliniem de
asemenea că Despina Mil iţa provenea d intr-o ramură laterală a d inastiei Nemanj ic,
care domnea în Serbia de peste 200 de ani . Şi stingându-se din v iaţă dinastia
pomenită, scaunul Serbiei a trecut în mâin ile famil iei Brankovic, care a continuat
lupta împotriva turci lor şi după căderea definitivă a Serbiei, în anul 1 459, trecând
apoi în Ungaria şi rel uând l upta cu otoman i i . Un anume timp, mitropolitul Ţări i
Româneşti a fost Maxim, unchiul Despinei M i liţa (mai adăugăm că femeile din
familia Brankovic erau şi instruite şi chiar deţinuseră tronu l). Cu toate că nu e în
legătură cu tema, reamintim că tradiţia populară sârbă inculpa pe Vuk Brankovic,
predecesorul prinţesei sârbe, ca trădător în lupta de la Kosovo, în anu l 1 389, ceea
ce a fost contestat în întregime în u ltima vreme de către i storicii sârbi de seamă.
Înainte de a termina reflecţiile noastre, dorim să ne oprim încă o dată la rolul
pe care îl avea latinitatea med ievală în Apus şi „ l imba slavonă" în Răsărit,
amândouă - dacă putem să spunem aşa, cu toate că termenul nu e potrivit - l i mb i
artificiale. Deşi î n Apus şi poezia era scrisă î n latina medievală, totuş i ea n u a atins
un n ivel înalt, rămânând aproape necunoscută posterităţi i . Să nu u ităm că
Francesco Petrarca ( 1 304- 1 3 74 ), primul uman ist, aştepta recunoştinţa posterităţii,
în primul rând pentru epopeea sa Africa, întocmită în versuri latine, şi n u pentru
l irica lui în limba ital iană, adică li Canzoniere, dar paradoxal, lucrurile s-au
petrecut invers. Dar, dacă aruncăm o privire asupra epoc i i în care scria voievodul
român, putem vedea că Occidentul ne oferă opere în l i mba latină n umai în
domeniul ştiinţific. Să amintim numai Utopia l u i Thomas Morus ( 1 47 8- 1 535) şi
Elogiul n ebun iei a lui Erasm de Rotterdam ( 1 469- 1 536). Însă, spre deosebire de
operele menţionate, Învăţăturile fac parte, înainte de toate, d i n literatura pură. Se
pune o întrebare : oare a putut să apară în Orient o capodoperă literară într-o limbă
artific ială, ceea ce nu s-a realizat în Occident? Această întrebare o lăsăm fără răspuns.
La sfârşit, îndrăznesc să exprim o părere personală, nu numai despre această
operă, ci şi despre un proces istoric al l iteraturii române. Sunt adânc convins că
operele literare create de un popor bine determinat poartă spiritul lui, fără să ţinem
cont de li mba în care sunt scrise. În consecinţă, şi opera voievodului român, scrisă
în l imba slavonă sau - pentru a fi mai precis - în l i mba bulgară medievală (după
cum spun specialişti i), este pătrunsă de un spirit românesc . Dar această operă
demonstrează în acelaşi timp şi simbioza româno-slavă, expri mată cel mai bine
prin ortodox ism. Şi dacă subliniem că în acelaşi an, adică 1 52 1 , apare şi primul
document scris în l imba română - întocmit parte în română, parte în slavă -, toate
acestea man i festă în mod simbol ic o mare răsturnare în literatura română: după ce a
dat o capodoperă, limba slavonă a încheiat rolul său cu deplină demnitate,
deschizând drumul l i mb i i române.
. . .
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An iversarea academ icianului Virgil Cândea îm i dă pri lej u l să-i ofer ca dar o
informaţie legată de preocupări le şi pasi unea Domniei sale pentru bibliografie şi
iconologie .
Lucrarea pe care o prezentăm în pagin i le de faţă vine să completeze
bibl iografia ovid iană din România' cu un exemplar, care se înscrie în categoria de
carte rară şi trece a fi una din pri mele traduceri în l imba ital iană a capodoperei lui
Ovidiu - Metamoifozele. De data aceasta, după cum ne informează chiar textul de
pe coperta interioară (fig. I ), această operă a marelu i poet al antich ităţii, a fost
orânduită în octave de către (G io) Giouanni Andrea del l ' Anguillara. În continuare,
autorul subl in iază prin maj uscule, dispuse într-o caligrafie aparte, menţi unea că
opera sa este dedicată „prea creştinului Rege al Franţei - Henrich al Ii-lea "2. Din
aceeaşi pagină interioară mai aflăm că adnotaţi ile aparţin lui M. Gioseppe
Horologgi i ar „ tabletele " şi „argumentum " de la începutul fiecărei cărţi aparţin lui
Francesco Turchi .
Suprafaţa inferioară a paginii interioare este dom inată de un medalion, gen
Ex libris, în suprafaţă de 5,3 I 5,2 cm. F igura centrală a acestei gravuri înfăţişează
un an imal fabulos, a cărei reprezentare nu poate fi considerată nici grifon şi nici
pithon. Această figură centrală are corpul asemănător cel ui de cocoş, aripi de l i l iac
şi se term ină cu o coadă de şarpe. Ea este încadrată într-un medalion de formă
ovală pe a cărei ramă sunt scrise cu maj uscule cuvintele: „TERRENA - COELE =
1 Publius Ovidius Naso, Metam01foze, C. /, traducere şi publ icare - Scarlat Barbu Tîmpeanu
( 1 808), prefaţa - N icolae Lascu, introducere. text stabilit şi note - Nicolae Vasilescu-Capsali şi Dan
Rîpă-Buichiu. Bucureşti. Cartea Românească.. 1 975: vezi şi bibl iografia citată: Ovidiu.
Metamorfozele, în româneşte de Horia-Valeriu Petrescu. cuvânt înainte de Eusebiu Camilar şi
ilustraţii de Aurel Stoicescu, Bucureşti, 1 957; Dalila-Lucia Aramă, Ediţii vechi ovidiene în Biblioteca
Academiei, în Bibliofilie la Pontul Euxin, Constanta, 1 973, p.35-46; Dan Si mionescu, lncunabilele
ovidiene prezente în bibliotecile României, în „Tomis", V I I I din 27 august 1 972, p. 1 3 ; Anca Balaci,
Mic dicţionar mitologic greco-roman, Bucureşti, 1 966.
2 Henric al II-iea. S-a născut la Saint-Germain-en-Laye la 1 5 1 9, fiul lui Francisc I şi al Claude
de France. A domnit între 1 547 şi 1 559. A continuat lupta împotriva lui Carol Quintul, iar după
abdicarea acestuia, împotri va lui Filip al II-iea. A cucerit cu uşurinţă guvernământul Trois- Eveches cu
oraşele Metz, Taul şi Verdun ( 1 552). S-a aliat cu ducele de Guise Fran�ois ( 1 5 1 9- 1 563) pentru
cucerirea oraşului Calais, Anglia.
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ST/B US - OBSUNT'3 . Întregul medalion este încadrat într-o n işa, a caret

arh itectură este susţinută la capete de două statui, una reprezentând o cariatidă, iar
a doua îndepl ineşte acelaşi rol dar are figura unui bărbat matur. Deasupra capetelor
arh itravei stau două grupaje de p lante agăţătoare.
L E

M E T A M O R F ,O S I
O V I D I O.
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I 'N
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Fig. I . Coperta interioară cu datele asupra ediţiei.

În final, în partea de jos a copertei interioare, este consemnat, după obicei,
locul, numele ti pografilor şi anu I apariţiei: În Veneţia, de fraţii: Appresso Fabio şi
.
Agustino liippini - MDLXXX ( 1 580).
3

Î n traducere: Cele pământeşti sunt supuse celor cereşti.
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În ceea ce priveşte legătoria şi conservarea exemplaru lui, se poate afirma că
el s-a păstrat în condiţii foarte bune. De la bun început această carte a fost
prevăzută cu coperte de mucava, caşerate cu hârtie mată având culori alternante
maro şi bej , în încercarea real izări i unei im itaţi i asemănătoare îmbrăcăm inţii de
piele. Dimensiunile lor măsoară 22/ 1 5 cm iar cotorul, care este puţin oval, măsoară
4 cm. Suprafeţele interioare ale copertelor de carton au fost caşerate cu hârtie
subţire mată, de aceeaşi calitate cu paginile de gardă - forzatz. Acestea din urmă au
constituit pagin i albe, fără nici o consemnare din tipografie, ca şi suprafeţele
copertelor. S ingurul decor şi consemnare care s-a făcut pe cotor este numele
autorului şi titlul operei. Din nefericire nu s-a păstrat decât 1 /6 din partea
superioară îmbrăcămintei lui, pe care se păstrează ca decor, la 0,5 cm de la
marginea de sus, două linii paralele, realizate din foiţă de aur. Fiecare are doar 1
mm lăţime şi sunt d ispuse la o distanţă de 1 mm. La 4,8 cm mai jos s-a l ipit o
etichetă, tot din hârtie de culoare neagră, decorată la extrem ităţi le laterale tot cu
acelaşi model din două fâşi i subţiri aurite. Pe etichetă au fost scrise, pe orizontal,
cu majuscule aurite, numele autorului, din care s-au mai păstrat doar . . . ILLAR. . "
(Angu i l lara) şi pe al doi lea rând . . . MORFO . . . " (Metamorfosi) .
În vederea completării informaţiei noastre cu cât mai mu lte date de ordin
bibl iofi l considerăm necesar ca în continuare să prezentăm câteva detalii asupra
operei respective. Prima pagină după coperta interioară este prefaţa ( coadnotarea)
lui Gioseppe Horologgi adresată Serenissimei Doamne Marguerite de Valois4 ,
ducesă de Savoia şi de Berrhi, datată la 1 5 63 şi pe care o dăm în fotocopie (fig.2) şi
în traducere :
Serenissimă Doamnă,
Doamnei Marguerita de Valois,
Ducesă de Savoia şi de Berrhi
„

„

Giuseppe Horologgi
Nimeni n-ar trebui să se mire de faptul că eu am dorit să adresez Alteţei
Voastre însemnările mele referitoare la „ Metamorfozele " lui Ovidiu
transpuse în mod fericit în rimă octavă în limba italiană de către M Gio
Andrea de Anguillara, dacă se va avea în vedere faptul că el l-a ales pe cel
mai mare rege, nu al creştinităţii. ci al întregii lumi pentru a-i dedica scrierile
sale: lui Arrigo al ll-lea 5 , Rege al Franţei şi apoi lui Carol al IX-lea6,
merituosul său fiu. Tot astfel am ales-o şi eu pe A lteţa Voastră. cea mai
4 Marguerite de Valois. născută la Saint-Germain-en-Laye ( 1 553- 1 6 1 5), fi ica regelui Henric al
Ii- lea. A fost căsătorită cu regele de Navarre, Henric al III-iea. devenit regele Frantei cu numele de
Henric al IV -iea ( 1 589- 1 6 1 0). A lăsat un volum de Poe=ii şi memorii.
� Arrigo al II-iea
Henric al I I-iea.
6 Carol al IX-iea, al doilea fiu al lui Henric al II-iea şi al Caterinei de Medicis. Rege al Franţei
( 1 560- 1 574). A ordonat masacrul din noaptea Sf. Bartolomeu ( 1 572).
=
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aleasă Doamnă a epocii noastre, fiică a unui rege atât de renumit ca
Francesco 1 7, sora marelui său succesor şi mătuşă a regelui Francesco al II-lea8
şi al actualului rege9 apoi, soţia Înălţimii Sale Emanuello Filiberto, Duce de
Savoia, pentru a-mi binecuvânta scrierile mele, aşa cum sunt ele.
Din Veneţia, 1 O august 1563.
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M

A

D

M A D A M A

o r v A L o E! s ,
e

(j

A

M

A,

M A R G H E R I T A
Ducheffa. <li S211oia ,

di Berrhl .

I O S E l' P E

ft O 'R... O L O G G' ! .

��:i=r;
„ ;::o:""""� O N Jouerd aletmo ma1•at1igli1ufi c/;10 b4bb1
110/11to indiri<„t..tt rt all' Altrzta rvoftrll le trnnoca
riom da me Jam {opr.t le �fttam<rrfoftdi Ou1�

d10 zraJPortace ftlJCemente inottami nma HUJUt
j7a n iflra ling11a lli:1.ti4na da �1. Giu. AnWt4

dall'Angmllara , fa confîduara chefi come �tli
fer rlrn1N1r de' maggror 'JV', I'" d!ll.t Chrifl1anita , m a di
tritrn 11 moll(i:1 ; per dedir,irgli le fatiche [ue , haumdafededicau ad
ulrri�� Srcondo JV:' rli Franda di Jeliciţrma memoria. , dipoi al
'fi..i C .d L O I X. fuo riti{limo figli11olo , cofi io IJalibi �lma
l'ÂlceGa voftra , come quella , che e''!a ma.ggior Donna delia. na
flra era , „f!mdo flata, fgli11„la di cofi gran 'J<.i ' Come j;, Francefio
'T'rimo , fordla del gr"ndtj!1mo fi'rcejfor [fl<I, zia del gitl 'Jt.i Fran
ufao 1 1. del prtfenre 'R,ţ' , e moglit poi dtl .Sue11iftimo Emarmello
F1lilmto Duc.1. d1 Sa11oia pu facrarlt le mie, 111ali effi fi Ji>1110 ; per•
che·m egl1 , tJe 10 pow1arna piu afoa mmte cnllaciirle ,
D"' Vcnet1a alli X. d' A,/iflo , del
.:;i11 D L X 1 1 1.
·

nmJ

J

re

e

m

t

t

>

Fig.2. Con I' Annotationi lui M. Gioseppe Horologgi.
7

Francis I, Rege al Franţei ( 1 5 1 5- 1 547). Primul întemeietor al monarhiei absolute. A încurajat
dezvoltarea literaturii şi artelor, a sprijinit mişcarea Renaşterii franceze, a atras la Curtea sa poeţi şi
pictori, a fondat Colegiul Francez şi Imprimeria Naţională, a început crearea unei armate naţionale şi
permanente. Este tatăl Margueritei de Valois.
8 Francisc al II-iea ( 1 559- 1 560), fiul lui Henric al II-iea, născut în 1 544. Ultimul persecutant al
protestanţilor, reprimând cu cruzime conjuraţia d' Ambroise.
La această dată - I O august 1 563 - rege al Franţei era Carol al IX-iea. V. nota 6.
9
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Urmează apoi cinci pagini cu indexul de nume, dispus ca de obicei în ordine
alfabetică şi cu indicarea paginii unde numele căutat poate fi găsit. Paginile de
început ale celor 1 5 cărţi sunt prezentate într-o grafică un itară, iar cea de început a
primei cărţi se bucură şi de o reluare a titlului operei ,,De/le Metam01fosi d 'Ovidiu"
(fig.3). Fiecare carte începe cu u n „argumenta" sau cu o „tabletă", alcătuite din
strofe de câte opt versuri, cu rimă încrucişată şi pereche. „Tabletele", sau „pastilele "
cum le denumeşte autorul chiar pe copertă, precum şi „argumenta " sunt încadrate în
chenare de 1 2,2 I 5,5 cm ale căror ornamentică cu diferite decoraţii şi figuri sunt
uniforme pentru toate cărţi le, fi ind realizate în man iera caracteristică sti lului baroc.
Cu toate că la acea dată1 0 acest curent nu aj unsese la apogeu în arta italiană, în grafica
acestei opere însă, el se evidenţiază fără rezerve. În acest caz putem susţine afirmaţia
că Giacomo Franco este, pentru Ital ia, un precursor al stilului Baroc. O linie alcătuită
din onduleuri decorative face demarcaţia dintre textul „tabletei" cu încadrarea lui
decorativă �i scena centrală figurativă ce ilustrează una din ideile de fond ale cărţii
respective. In toate cazuri le scena fiecărei cărţi reprezintă o acţiune. La prima carte
„Zeul Suprem al Firi i", cum îl denumeşte Ovidiu, pluteşte peste nori, înconjurat de
îngeri (cinci la număr), orânduieşte lucruri le în ceruri (soarele, luna, stelele) şi pe
pământ, separând uscatul de ape, formând munţii şi câmpii le. Vigneta este încadrată
lateral de două statui ce creează impresia de a avea rolul unor cariatide. Aceeaşi
ornamentică de încadrare, aceleaşi dimensiuni şi aceeaşi idee unitară în modul de
prezentare a conţinutului cărţii, se întâlnesc la toate vignetele de la fiecare carte. De
asemenea, prima l iteră de la fiecare carte este însoţită de înflorituri şi totul este
încadrat într-un pătrat cu latura de 1 ,5 cm.
Întreaga operă este scrisă în versuri, grupate în octave, cu rimă încrucişată
pentru primele şase versuri şi rimă pereche pentru ultimele două. Sfârşitul fiecărei
cărţi cuprinde între 2 şi 3 pagin i de însemnări pe marginea textu lui
„Con
l 'Annotationi " care au ca autor pe M . Gioseppe Horologgi.
Atnotările făcute ulterior pe pagina de gardă, pe coperta interioară şi la
sfârşitul operei sunt un argument la afirmaţia că această carte nu a circulat prea
mult. Cea mai veche însemnare ni se pare a fi cea de la sfârşitul cărţii care poartă
data de J 4 Mai 1 644 u rmată de menţiunea „eximeis laheovoris ( ?) de Fantis " . Cea
de-a doua însemnare este pe coperta interioară. Prima este vizibilă şi se pare că este
legată de un număr de inventar „B-650 6", iar a doua era alcătuită din două
cuvinte amplasate în stânga şi în dreapta vignetei, dar au fost şterse accentuat cu
aceeaşi cerneală de culoare neagră, făcând i l izibi lă citirea semnelor scrise iniţial, în
cea mai mare parte. Din cele două cuvinte par descifrabile, la primul cuvânt
si labele „ Difo . . . 70 '', iar l a al doilea ,,Mio . . ? " . Cea de-a treia însemnare este pe
pagina de gardă şi ne dă informaţia că:
-

-

-

.

111

Stilul Baroc a fost rezultatul Contra-Reformei care a ajuns la înflorire în Italia între 1 630-1 750.
având ca reprezentanţi pe: Boromini Francesco ( 1 599- 1 667) - unul din părinţii arhitecturii italiene în
stil Baroc - a construit biserica Sf. Carol de la Petru-Fântâni - Roma; Gion Lorenzo Berni ni, pictor,
sculptor şi arhitect italian născut la Napol i ( 1 598- 1 680), considerat ca tatăl Barocului monumental şi
decorativ - a proiectat porticul de la Sf. Petru din Roma şi a altor numeroase monumente din acest
oraş; Pietro Berrettini da Cortona, pictor şi arhitect italian născut la Cortona ( 1 596- 1 669) - este un
reprezentant de seamă al Barocului roman.
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,,Această carte a fost cumpărată de mine De! Vecchio Benedetto de la
Domnul Gaetano Delia Casa în ziua de 20 mai I 81 7 "
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Fi g.3. Î nceputul primei cărţi în ed iţia din 1 580.

Care a fost drumul acestei opere spre Român i a nu-l putem cunoaşte. Ea a fost
o achiziţie a subsemnatului din Anticariatul nr. 4 d in Bucureşti pentru B i bl ioteca
M uzeu l u i „Deltei Dunării" din Tulcea, inventariată cu nr. 4934 în anu l 1 978, i ar
după transformarea muzeu l u i în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, această operă
poartă număru l de inventar 1 07 .
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O intervenţie fericită care s-a făcut asupra acestei opere şi· l a care ne vom opri
mai mult cu descrierea noastră, i-a dat, din punct de vedere bibliofi l , o valoare
superioară faţă de cea iniţială. Aceasta constă din operaţi unea de introducere la
fiecare carte a unor gravuri care îmbracă cu noi imagini textul cărţilor respective.
Completarea textului cu noi gravuri s-a făcut după patru an i, 1 5 84, aşa dur :! cum
este scris chiar pe noua copertă. Toate gravuri le au o scenografie mult mai
completă, cu o interpretare proprie a personajelor mitologice pe care Ovidiu le
evocă în cărţile respective. Mărime lor medie este de 20 I I 3 cm, manifestând o
alternanţă de la I 8 la 1 9,8 cm I 1 3- 1 3,5 cm, iar oglinda paginii este de 20-2 1 I I 4 cm.
Acolo unde hârtia imprimată a fost tăiată pe lângă marginea gravurii aceasta s-a
l ipit pe o altă coală de hârtie pentru a permite prinderea ei între paginile cărţii. La
i mprimarea gravurilor s-a folosit aceeaşi hârtie ca cea pe care s-a tipărit întreaga
operă iar din punct de vedere tehnic avem de-a face cu aşa-numita „gravură cu acul".
Toate gravurile adăugate poartă, în partea de jos a ornamentaţiei chenarului,
semnătura artistului Geacomo Franco, un bine cunoscut desenator şi gravor al
Şcolii Ital iene de la sfârşitul secol ului al XVI-iea şi începutul secolului al XVI I-iea
( 1 556-28 iunie 1 620) 1 1 •
Coperta real izată de Geacomo Franco are dimens iun i le puţin mai mari decât
formatul cărţii , măsurând 22 I 1 5 ,5 cm, ea fi ind imprimată pe aceeaşi hârtie mată şi
subţire ca pagin i le scrise, apoi lipită pe o hârtie gofrată, puţin mai groasă, şi
adăugată în carte imed iat după pagina de gardă. (fig. 4).
Grafica sa poate fi împărţită cu uşurinţă în mai mu lte registre. Aproape
j umătate din ogl inda paginii a fost rezervată entablementului arhitectural pe care s-a
realizat întregul cadru al copertei . În acest cadru superior, partea centrală este
ocupată de figura autorului, iar pe rama ovoidală (5 I 3 , 8 cm) ce o încadrează s-a
scris numele l u i Gio Andreea Dell ' Anguillara. El este prezentat ca un bărbat în
vârstă, cu mustaţă şi barbă, purtând pe cap o coroană din frunze de lauri . Rama cu
figura autorului este susţinută de ambele părţi de două perechi de îngeri. Cei doi de
lângă ramă au rol de suport împreună cu celelalte figuri şi decoruri ornamentale, iar
cei din exterior sunt în poziţie de zbor, susţinând pe braţe întreaga compoziţie
centrală. Sus, în extremităţile planşei, au fost amplasate peste cornişă, două amfore
din care ies aburi sub forma unor nori.
Întregul entablement este susţinut de două coloane cu capitel uri prevăzute cu
volte în sti l ionic. În faţa coloanelor au fost amplasate două statui, în dreapta este
.
.
. Am stanga
A
A tena ( M merva) p- iar
H ermes ( M ercunus ) I �
· .

1 1

Geacomo Franco. A trăit în perioada 1 556 şi 28 iunie 1 620 la Veneţia. Elev al lui Agostino
Carracci.- Printre cele mai i mportante opere: Habiti delie Donne Veneziane. publicat în 1 626; le
Crucifiement; Hercule entre la vertu et la Plaisir, după un relief antic ( cf. E. Denezit, Dictio1111aire de
Pei/l/res, Sculptures, Dessinateurs et Graveurs, voi. 4, Editura Gri.ind, 1 976).
1 2 Atena (Mi nerva) - protectoare a artelor frumoase. a literaturii, meşteşugurilor şi agricu lturii.
1 3 Hermes ( Mercurius) - mesager al zeilor, protector al muzicii. al călători i lor. negustorilor.
păstorilor. dar şi al hoţilor şi tâlharilor. Călăuza umbrelor celor morti către In fern.
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Fig. 4 . Coperta i mprimată de Giacomo Franco.

În partea centrală a tablei este scris titlul cărţii, autoru l şi anul 1 5 84 (scris cu
cifre romane) între care s-a introd us în scriere cursivă precizarea că această
i mpri mare s-a adăugat „într-o nouă interpretare a textului împodobit de imagini".
Tabloul textu lui se sprij i nă pe un suport în formă de n i şă la baza căreia a fost
amplasată emb lema ti pografiei însoţită de textul „ln Vin. Presso Bern. Ciunti " . Pe
plinta celor două baze de coloane se află semnătura gravoru lui, scrisă cu n umele
întreg şi însoţită de precizarea ,fecit ".
După copertă a fost încadrată imed iat gravura destinată primei cărţi (fig.5).
Cons iderăm că ea a fost amplasată în acest loc din greşeală, probabi l în timpul unei
restaurări, deoarece la începutul pri mei cărţi se păstrează o mică bandă de hârtie de
care trebuia să fie l ipită gravura, aşa după cum sunt amplasate toate celelalte.
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Fig. 5 . Gravura l u i Giacomo Franco pentru prima carte.

Deoarece nici Jocu l şi nici spaţiul nu ne perm it să prezentăm gravuri le
dedicate tuturor celor cincisprezece cărţi, ne vom opri cu descrierea noastră doar la
compoziţia destinată primei cărţi . Aceasta se prezintă cu totul deosebit faţă de
imaginea din ti păritura in iţială. Compoziţia ei urmăreşte să redea cât mai multe idei
şi acţiuni din legendele şi mituri le cuprinse în cartea respectivă. Astfel că, din cele
unsprezece povestiri ce compun prima carte a operei, gravura lui Giacomo Franco
a reuşit să transpună în imagini opt dintre ele.
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După cum era şi firesc, j umătatea superioară a compoziţiei a fost dedicată
legendei ,.Facerea lumii ". De data aceasta gravura nu-l mai prezintă pe Zeul
Suprem -Stăpânul Firilor- plutind în văzduh pentru a separa apele de pământ şi
aer ci tronând între astre, orânduite deja, după cum este înfăţişat de iconografia
creştină. În noua imagine El este redat tronând peste nori, înconj urat de cei doi
aştri : soarele şi luna şi de o parte din infinit în care stelele sunt frumos orânduite în
j uru l Său, aşa cum ne descrie textul . . Tatăl a toate stăpânitor, Zeitatea slujită de
Fire. scânteind peste Întinsele ceruri/ Ca să nu fie lipsit nici un loc de-ale sale
iinţe
" ( M . V . Petrescu , Metamorfozele, p.26).
f
Iar d intre toţi zeii legendari doar Zeus domneşte plutind sub norii cerului,
călare pe un vu ltur şi aruncând trăsnete şi fulgere asupra giganţi lor aj unşi pe
vârfuri le munţi lor.
Un registru aparte din stânga gravurii îl ocupă· scena dedicată mitului numit
„Giganţii'". Povestea dorinţei lor de a aj unge să c ucerească cerurile este redată de
artist foarte plastic. Se vede cum G iganţi i „„.îngrămădind m unţi peste munţi ca să
aj ungă la ceruri", au fost lov iţi de trăsnetul lui Zeus din înaltul Ol imp, iar ei se
prăbuşesc de pe înălţi mile Ossa şi Pelion, rid icate de e i . Ca să precizeze tâlcul
scenei, artistul a consemnat figurile care se rostogolesc cu silabele ce compun
cuvântul GI - GA (N) TI
Oamenii, spune legenda, care s-au născut din sângele lor, încă în stare caldă,
erau cruzi, tirani. ucigaşi, îndrăgeau cruzim i le şi măcelurile şi d i spreţuiau pe zei .
D i n punct d e vedere plastic, artistul sare peste legenda „Cele patru vârste ",
ca şi peste cea intitulată ,,Sfatul zeilor şi metamorfoza lui Lycanor , oprindu -se
direct la „Potopul " pe care îl redă simplu, printr-o descărcare intensă a norilor, prin
ploi şi vânturi. La baza puhoiului de ape se văd printre altele, forme de case
prăvălite şi duse de ape.
Întregu l spaţiu de la bază şi din centrul din dreapta gravuri i a fost rezervat
legendei repopulării pământului după potop, iar în cel din centru ne sunt i lustrate
simbolic legendele legate de viaţa lui Deucal ion şi a soţiei sale, Pyrha, a luptei lui
Appollo cu Python, a poveştii nimfei Daphne care fuge de Appollo şi a
metamorfozei ei în dafin, precum şi a frumoasei legende a n imfei Io, fiica Inahului,
necinstită de Zeus, transformată în vacă pentru a deruta bănuielile Herei.
În partea inferioară a gravurii se arată cum, la porunca lui Zeus, toate apele s-au
retras în matca lor. U scatul şi-a luat forma iniţială, gârlele şi pâraiele au început să
curgă iar prin albiile lor şi în care peşti i înoată lin iştiţi. Pe uscat, vieţuitoarele
sălbatice, de la elefanţi şi cămi le, hipopotam i şi lei, cai şi capre, şi până la iepuri,
câini, arici şi alte an imale mici, îşi căutau fiecare în mod independent, hrana
necesară trai ului. Deasupra lor, în oglinda centrală a gravurii au fost concentrate,
într-o suită de simboluri, o serie de mituri evocate de povestirile 7, 8, 9 şi 1 0 din carte.
„

-

-

.

.

"
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Pe prim plan este reprezentată perechea umană: Deucalion şi Pyrrha. Ei sunt
redaţi cu mâin ile ridicate deasupra capetelor, în care ţin bolovani pentru a-i arunca
înapoia lor, după cum îi sfătuiseră Zeus1 4 , prin tâlcul unor vorbe, ca în felul acesta
să se aj ungă repede la repopu larea pământului după potop. Pietrele aruncate şi-au
lăsat duritatea, s-au înmuiat şi în acest fel au putut lua formele făpturilor omeneşti.
Aceasta este legenda repopulării pământului după trecerea potopului, redată prin
cele două personaje pe care artistul i-a consemnat şi în scris: Deuca(lion) şi Pir(a).
În continuare, spre partea centrală a paginii, este prezentată acţiunea de
răzbunare a l u i Appol lo împotriva Pythonului pe care l-a omorât în u rma
numeroaselor răni provocate de săgeţi le lui, deoarece o chinuise pe mama sa, Leta,
din porunca Here i .
Şi d e data aceasta artistul a consemnat ş i prin scris cine era fiara - Pit (adică
Python) şi Appollo.
Deasupra acestei scene gravoru l real izează prin alte figuri două momente dm
l egenda n imfei Daphne, fiica lui Peneus 1 5• În prima parte artistul redă acţiunea în
care Appollo, cu nelipsitu-i arc, aleargă să prindă nimfa de care se îndrăgostise, dar
ea, în disperare, cu braţele ridicate, fuge încercând să scape de urmărirea zeul u i . A
doua parte a aceleiaşi legende gravorul a real izat-o în procesul când, la rugămintea
ei şi sub privirile lui Appollo, tatăl său a metamorfozat-o în dafi n. Pentru a nu fi
confundată cu o altă legendă, gravorul a avut grijă şi de această dată să scrie de-o
parte şi de alta a copacului silaba de început a numelui nimfei: D-AF (NE) .
Suita legendelor redate figurat în compoziţia gravorului se încheie prin
prezentarea legendei lui Io, fiica regelui Inahus1 6 • Scena redă metamorfozarea de
către Zeus a fetei în juncană pentru a o feri de gelozia şi răzbunarea Herei. Lângă
ea stă Argus, monstrul fabulos dotat cu I 00 de ochi, pus de Hera să o
supravegheze. La capătul lui stă Hermes (consemnat aici ca Mer(cur) ) trimis de
Zeus ca să omoare monstrul .
Peisaj u l din fundal este legat d e această legendă ale cărei acţiuni a u fost
plasate de Ovidiu în Tessalia, în Munţi i Pindului, la poalele cărora se întind
pădurile de plopi şi pe unde curg râurile Sperchios, Empeu şi Amfrisos.
Întreaga compoziţie a gravurii pentru prima carte, ca şi la toate celelalte, este
încadrată de un chenar cu lăţimea de I , 7 cm pe lateral şi 2 cm pe laturi le de sus şi
jos. Acesta este realizat din diferite forme decorative curbate, între care au fost
amplasate figuri de satrapi, măşti de teatru de care atârnă grupaje de fructe,
14 Dorind să reînvie neamul omenesc Deucalion 1-a rugat pe Zeus să-l ajute. Zeus i-a poruncit
să arunce peste umăr, în urma lui, oasele mamei lui. Prin mamă Zeus înţelege pământul străbun.
Tâlcul vorbelor lui Zeus erau „pietrele pământului" şi Deucalion şi Pyrrha au făcut întocmai (după
Anca Balaci, op. cit, p. 1 24).
1 5 Există şi varianta că nimfa Daphne este fi ica râului Ladon.
16 Inachus este fiul lui Oceanus şi al Titanidei (Tethys), aj uns rege în Argos. Supărat pe fapta
lui Zeus, care îi violase fi ica Inachus a vrut să se răzbune. Pentru intenţia sa Zeus 1-a metamorfozat
într-un râu ce-i poartă numele (după Anca Balaci, op. cit, p. 1 24).
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alcătuind astfel un decor arh itectural caracteristic sti lului baroc. La baza chenarului
care încadrează ca o ramă compoziţia gravurii , în golurile d intre formele stil istice
şi figuri se află semnătura gravorul u i care aici işi consemnează complet numele
său: Geacomo Franco.
Prin această nouă completare valoarea bibliofi lă a cărţii capătă cote maxime
nu n umai prin conţinutul operei cât şi prin i maginile artistice care, aşa după cum se
exprimă chiar artistul realizator, au „împodobit cartea" şi au înnobi lat-o prin
frumuseţea şi interpretările redate de creatorul acestor opere de artă care sunt
gravuri le l u i Geacomo Franco17•

1 7 Aducem mulţumirile noastre. şi p e această cale, Doamnei Dal i l a-Lucia Aramă pentru
informaţiile şi precizările privind valoarea acestei cărţi precum şi Doamnei Rodica Matei şi
colaboratoarelor Domniei sale de la Secţia de grafică a M uzeu lui Naţional de Artă, care ne-au dat
informaţii asupra tehnicii prin care au fost realizate gravurile şi date referitoare la biografia gravorului
Geacomo Franco.
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INTELECTUALII SUD-ESTULUI EUROPEAN
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
CÂTEVA CONSIDERA ŢII
ELENA S IUPIUR

În sumarul şcoli lor istoriografice sud-est europene după al doi lea război
mondial, tema Intelectuali - ocu ltată multă vreme - a fost reintrodusă în cercetare
de V irgil Cândea la sfârşitul an ilor '60, prin amplul studiu Les intellectuels du
sud-est europeen au XV/f siecle 1 • După aceasta, Institutul de Studii Sud-Est
Europene din Bucureşti, prin in iţiativa profesoru lui Mihai Berza şi a Comisiei
Ideilor, a introdus în planul său de cercetare pentru aproape două decenii teme
privind atât viaţa intelectuală, cât şi istoria ideilor în Europa de Sud-Est. 2 . S-au
înscris pe acest curs şi institutele de balcanistică de la Sofia, Belgrad şi
Salonik.Cercetarea s-a extins în mod firesc la studiul elitelor3 . Intelectualu l
modem, i ntelectualu l secolului a l XIX-iea a fost identificat ş i studiat ca o
colectivitate socio-profesională, ca elită şi ca elită politică în societăţile sud-est
europene.
I Virgi l Cândea, Les intellectuels du Sud-est europeen au XVII' siecle, dans „Revue des etudes
sud-est europeennes"(RESEE), VIII, 1 970, no.2, p. 1 8 1 -230 et no.4, p.623-688; reluată dezvoltat în
Virgil Cândea, Raţiunea dominantă, Bucureşti, 1 979, p.225-326.
2 Teme ca Viata intelectuală la români şi legaturile cu Sud-Estul european. Sec. XVII-XX ca şi
Emigratia intelectuală balcanică în Romania sau Istoria ideilor au dat o serie de studii şi monografii
pe această temă din care citam doar câteva: V lad Georgescu, Politica[ ldeas and the Enlightement i11
the Romania11 Principalites. 1 750- 1 83 1 , New-York, 1 97 1 , Bucureşti, 1 972; V lad Georgescu, Istoria
ideilor politice româneşti (1369-1878), Miinchen, 1 987; C.Papcostea Danielopolu, O.Cicanci, E.
Siupiur, C.Vătăşescu. Intelectuali din Balcani în Romania. Sec. XVII-XX, Edit. Academiei .
Bucureşti, 1 984; C. Papacostea Danielopolu, Intelectualii români din Principate şi cultura
greacă(l821-1859), Edit. Minerva, Bucureşti, 1 982; Elena Siupiur, Emigraţia intelectuală bulgară
în România. Sec. al XIX-iea ( în l imba bulgară), Edit. Academiei Bulgare, Sofia. 1 982; idem, Les

intellectuels roumains du XIX' siecle et la reorganisatio11 de la classe politique et du systeme
institutionnel, „Revue roumain d'histoire",(RRH) tome XXXIV, no. 1 -21 1 995, p. 75-95; idem. Die
deutschen U11iversităte11 und die Bildu11g der lntelligenz in Rumănie11 und de11 Lăndem
Sudosteuropas im 1 9. Jahrhundert, „New Europe College Yearbook" 1 994- 1 995. Bucureşti,
Humanitas, p. 2 1 1 - 1 46; idem, Etudiants de l 'espaces roumain et sud-est europeen dans Ies
universites allemandes au X/Xe siecle, „RRH". tome XXXVI. no.3-4/ 1 997, p. 299-3 1 4; idem, Die
rumănischen lntellektuellen im 1 9. Jahrhundert und die politische Macht Cornelia Papacostea
Danielopolu. 111 Memoriam, Bucureşti, 1 999, p. 9 1 - 1 1 O, ş.a.
3 Institutul de studii sud-est europene de la Bucureşti a mai initiat o cercetare colectivă cu
colegi din Bulgaria, Germania, Serbia pe tema, „Elite . Clase politice modeme în Sud-Est Europa. Sec.
XIX-XX" din care au apărut sau sunt pe cale să apara o serie de studii.
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Nu vom încerca aici o definiţie a Intelectualului, intreprindere care a făcut
subiectul mu ltor studi i, atât din şcoala europeană, cât şi cea americană - într-o
sinteză nu este loc pentru o astfel de dezvoltare - ci vom încerca doar definirea şi
i l ustrarea câtorva d imensiuni pe care se desfăşoară viaţa i ntelectuală şi se dezvoltă
tipologia intelectuală modernă, în Sud - Estul european, în sec . al XIX-iea. Vom
încerca aşadar a vorbi, pe scurt, despre formarea Intelectualului - categorie socio
profesională şi elită , despre prezenţa, funcţia şi rolul lui. Cine şi ce sunt
Intelectualii în Europa de S ud-Est în secolul al XIX-iea, secolul modificări lor
pol itice şi geopol itice fundamentale şi definitori i în acest spaţiu?
La întrebarea: Ce înţelegem prin Intelectual în S ud-Estul european ? V i rgil
Cândea încl ină spre „două sensuri, mai convenabi le pentru real ităţile sud-est
europene în sec . al XVII-iea: un sens trad iţional şi unul i storic ş i local, remarcând
că .. nu poate fi restrânsă calitatea de intelectual la profesori şi savanţi" ş i n ici
numai la ,,omul care se consacră cunoaşterii adevăru lui"4 . Mai sublin iază
necesi tatea .,nu atât de a căuta epoca naşteri i intelecualului în Balcani , cât de a
stab i l i perioada, când înţelesul tradiţional al acestui teimen se p ierde aici în
favoarea înţelesului modern"5. „Intelectualul ne interesează în u ltimă instanţă prin
ro lul său social". Aş mai reţine din studiul lui Virgil Cândea ideea că în sec. al
XVII-iea sud-est european apar trasăturile intelectualului modern - cel d i n sec . al
XIX- iea, tocmai pe funcţia socială (şi funcţia pol itică, aş adăuga eu, pentru secolul
al XIX-iea): ,.Încercând să definim aventura Europei de sud-est care tin de în al
XVII - iea veac spre apusul aducător de ispititoare înnoiri, cei dintâi ni se înfăţişează
intelectua l i i . Ei au meritele şi răspunderile, păcatele şi reuşitele, capabile să ne
expl ice un patetic proces de prefacere"6 . Ultima idee caracterizează şi intelighenţia
sec . al X IX-iea. Şi vom reveni asupra ide i i .
Afirmaţiile d e mai sus exprimă perfect fenomen u l . Ş i într-adevăr,
modernitatea se presimte de atunci - nu însă în întreg spaţiul sud-est european dar, această continuitate se realizează, se împlineşte în secolul al XIX-iea printr-o
ruptură , printr-o desprindere totală de tradiţie a evoluţiei vieţii intelectuale şi a
tipologiei intelectuale şi fundamentarea lor pe dimensiuni total noi. Dacă în Europa
de Vest şi Centrală modern itatea a fost continuitatea unor procese îndelungate, a
fost înnoire prin îmbogăţirea trad iţiei, în Europa de sud-est modernitatea s-a
reali zat printr-o ruptură de tradiţie. Abia după defi n irea noului chip tradiţia va fi
recuperată de memoria intelectuală, de averea intelectuală din această zonă.
Fenomenu l devine expl ic it, dacă privim Intelectualul secolului al XIX-lea ca
model-categorie socială din perspectiva - sugerată de altm interi de V i rgil Cândea structurii socio-profesionale şi a structurii funcţii lor socio-politice în societăţile
sud-est europene în acest veac .
4
5

V.Cândea, op.

cit. p. 232.

Ibidem, p.233.
1' Ibidem.
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Formarea intel ighenţiei moderne în secolul al XIX-iea, a e lite lor cultu rale în
spaţiul est-central şi sud-est european ţine, ca fenomen, de istoria socială şi
cu lturală, dar brusc, în acest secol, ea se profi lează ca parte esenţială a istoriei
politice. Intelectual i i secolului al XIX-iea în Sud-Est devin egali cu ceea ce numim
elita politică. Intelectual i i secol u l u i al XIX-iea s-au format o dată cu şi ca factor
principal al procesului de renaştere, emanci pare politico-culturală şi deven ire
socială. Istoria formării e l itelor cultural-intelectuale moderne în S ud-Estul
european este în egală măsură istoria formări i sau re-formări i el itelor pol itice şi a
claselor pol itice. Formarea intel ighenţiei moderne a însemnat în seco lul al XI X-iea
apariţia unei el ite noi în configuraţia ierarh i i lor societăţilor sud-est europene (cu
excepţia român i lor, este prima şi singura el ită naţională modernă a societăţilor
balcanice, l i psite aproape cinci veacuri de el ite şi clase pol itice) cu dublu caracter şi
funcţie de el ită socio-profesională şi de el ită pol itică. Pri n rolul şi funcţi i le pe care
şi le asumă, prin misionarismul pol itic sub semnul căreia apare şi funcţionează pe
tot parcursul sec . al XIX-iea, prin sarcinile politice pe care le formulează,
lntelectualut1 secolu l u i al XIX-iea din Sud-Est se înscrie ca autor şi personaj
principal al istoriei pol itice. Intelectualii român i stau la baza restructurări i clasei
pol itice şi reformarea sistemului instituţional 8 , intelectualii din Balcani - grec i ,
bulgari , sârbi, albanezi - sunt lideri ideologici a i mişcări lor de emancipare politică
şi stau la baza formări i noi lor clase pol itice naţionale şi a fundamentări i sistemu lui
instituţional radical nou, altu l decât cel de pâna în sec . al X IX-iea, s istem
instituţional modern propriu societăţii şi statu lui naţional de tip european .
Intelectual i i secolului al XIX-iea în S ud-Estul european i ntervin competent,
profesional şi legitim în organ izarea/reorganizarea soci ală, j uridică, economică şi
pol itică a societăţi lor sud-est europene şi ch iar a statului naţional balcanic9 . Practic
intelectualul modern apare ca o funcţie pol itică nouă în societăţile din zonă.
Formaţia intelighenţiei moderne - prin amploarea ei - înseamnă deschiderea unei
noi l umi culturale, unui nivel nou în societate pe lângă cel economic, spiritual şi
pol itic. Intel ighenţia modernă a însemnat construcţia unui nou spaţiu politic intern şi extern - de existenţă şi raportare, construcţia noi lor so lidarităţi interne şi
externe, reformularea unei lumi pentru urmatoarele două veacuri - adică până
astazi (când se pare că trăieşte un nou proces de reformulare a propriului sistem de
valori ). Intelectualitatea secolului al XIX-iea este, spre deosebire de veacurile
anterioare, o intelectual itate profesională, uti l itară, pragmatică şi activă în spaţi ul
pol itic. În secol u l al XIX-iea ea este altceva şi altcineva decât ceea ce numim
cărturari sau intelectuali în secolul al XVIII-iea. Dev ine un corp de profesion işti
7 Urmărind formaţia universitară - mai ales aceea j uridică şi de şti inte ale statului/politice
( Staatswissensschaft) - devine clar că ea se pregătea pentru a fi elită politică. Studiul universitar îi
înarmează cu ştiinţa conducerii societătii, cu ştiinţa în spiritul căreia să acţioneze şi cu continutul
sarcinilor profesionale şi politice pe care trebuie să şi le asume.
M E.Siupiur, Les intellectuels et la reorga11isatio11 . . op. cit.
9 E. S iupiur, Forces sociales et etats modernes: le râle des l11tel/ec111els. RESEE, XXVII,
1 989, no. l -2, p. 95- 1 0 1 .
.
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specializaţi ş 1 m plus devine o colectivtate, spre deosebire de „personal itatea",
„individual itatea", „unicatul" care este în veacurile anterioare. Rolul său în secolul
al XIX-iea se defineşte şi se i mpune ca şi prin colectivitatea profesională.
FORMAREA INTELECTUA L/LOR în secolul al XIX-iea se schimba radical
prin ruperea trad iţiei învăţământului din spaţiu l orthodox. Schimbarea radicală în
viaţa ,statutul şi mai ales caracterul şi funcţi i le Intelectualului din S ud-Estul
european - greci .bulgari, sârbi, români , albanezi 1 0 - porneşte de la forma de
invăţământ şi de la centrele de instruire, de la tradiţia de învăţământ care se
schimbă radical de la începutu l sec. al XIX-iea. Practic, se rupe o tradiţie de
învăţământ şi se va întemeia alta. Din secol u l al XX-iea condiţia intelectualu l ui din
Europa de S ud-Est va fi dată de învăţământul universitar, de UNIVERSITA TE în
primu l rând şi, în genere, de învăţământul superior (Hochschu le, Academie, Ecoles
superieurs), trad iţie inexistentă în acest spaţiu până la începutul sec. al XIX-iea.
Învăţământul un iversitar specializat şi doctoratul devin pri ncipalele condiţii a ceea
ce numim în secol u l al XIX-iea Intelectual în zona noastră.
Cărturarii, intelectual i i Sud-Estul u i european - bulgarii, sârbii, românii.
greci i -se formeamează până la sfărşitul secolului al XVII I-iea în şco l i le de
slavonie, şcolile mănăstireşti, „academ i i le" greceşti ( Academi ile domneşti de la
Bucureşti şi Iaşi, la sfârşitul sec . al XVIII- iea şi începutul sec. al XIX-iea. şi câteva
semi nari i în I nsule) din întreg spaţi ul ortodox 1 1 • Tradiţie universitară nu există în
pregatirea tineri lor de aici, nu există nici universităţi până spre j umătatea sec . al
XIX-lea 1 2 , (cu excepţia celei de la Moscova, înfiinţată în 1 75 5 , dar frecventată doar
de ruşi): în această vreme Europa Centrală şi de V est - spaţiul catolic şi protestant
- îşi formează intelectual ii, începând din sec. XII-XIII în universităţi . Tradiţia
uni versitară europeană (Imperiul HabsburgicNiena, Franţa, Anglia, German ia,
Ital ia. Spania. Cehia/Praga) de cca şase veacuri a impus un model de instru ire
învăţământ şi un model intelectual în permanentă evoluţie, dezvoltare şi îmbogăţire
profesională şi funcţională. Până la sfârşitul sec. al XVIII-iea - dacă facem
abstracţie de Transi lvan ia - rareori avem studenţi din spaţi u l nostru în universităţile
europene. Câţiva, pe câte un secol întreg.
De la începutu l secolului al XIX-iea, d upă Revoluţia Franceză, războaiele
napoleoniene şi după mişcarea eteristă de la 1 82 1 şi înlăturarea domni i lor fanariote
din Princi patele Române, vom descoperi că tineretul din S ud-Estul european se va
111

Nu am luat în anal iză pentru secolulal X I X-iea intelectualitatea turco-musulman ă , pe de o
parte. pentru că ne este inaccesibilă - lingvistic şi teologic-cultural - în cercul extraeuropean închis în
care se află. iar pe de altă parte, pentru că de la sfârşitul sec.al X V I I I-iea, dar mai ales în sec. al X I X
lea. cele două grupe - turco/musulmană şi balcanic/creştină se despart şi în putinele puncte comune
pe care le aveau.
1 1 V z. şi Elena Siupiur, De la mănăstire la Universitate, i n „Sud-Estul şi contextul european",
Buletin, I X-B, 1 998, p.75-84.
1 2 U n iversităti în spatiul ortodox avem, începând cu 1 805- 1 8 1 8 Moscova, Kazan, Sankt
Petersburg, 1 837 - Athena, 1 86 1 - l aşi, 1 864 - Bucureşti, 1 863/ 1 904 - B elgrad, 1 872 - Cluj, 1 875 Cernăuti. 1 880 - Sofia.
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orienta spre universitate, spre universităţile europene deci. Suntem puşi în faţa unui
fenomen socio-cu ltural impresionant prin dimensiunile şi bruscheţea lui. Seamănă
cu o evadare, prin începuturile lui destul de bruşte. Este vorba de formarea, cum
spuneam, destul de bruscă, a unui „val" de tineri din Europa de Est şi Sud-Est în
jurul universităţi lor 1 3 , şcoli lor superioare, politehnicilor, academi i lor de arte
europene - Paris, A ix-en-Provence, Montpellier, Toulouse, Bonn, Berlin, Erlangen,
Freiburg am Bresgau, Gissen, Gottingen, Halle, Heidelberg, Jena, Marburg.
Miinchen, Tiibingen, Wiirzburg, Viena, Graz, Geneva, Ziirich, Bologna, Padova,
Pavia, Roma etc., „val" care va creşte şi se va menţine până la al doi lea război
mondial, indiferent de sch imbări le succesive ale conj uncturilor şi realităţilor
pol itice în întreaga Europă. Astfel că, dacă epoca „pre-uni vers itară" a instrucţiunii,
a şcolirii tineretu lui în spaţiul sud-est european până la sfârşitul secolului al XVIII
lea este egal cu spaţiu l l ingv istic (de instruire) preponderent slavon şi grec (parţial
latin şi german pentru Transi lvania, Banat, Croaţia) şi majoritar cu spaţiul ortodox
(m inoritar protestant şi catol ic), epoca studiului universitar ca nou nivel de instruire
1 .i

Cităm aici. selectiv din bogata bibl iografie legată de prezenta tinerilor din Europa. în
universita\ile europene: D.C.Amzăr. Studenţi români în străinătate. Universitatea din Berlin, în
"'Cercetări literare"'(C. L), I V , 1 940. p. 2 1 5-249 ; ibidem, Studenţi români la Universitatea din Leipzig,
in C.L„ V, 1 943, p.2 1 -40; Georges Bengesco, Bibliographie fra11co-roumai11e du XIX-e siecle, I,
Bruxelles. 1 895 ( ed. l i , Paris, 1 907 ); Dan Berindei. C11/t11ra naţională română modernă. Bucureşti.
1 986; Wegenetz e11ropăische11 Geistes, I, ( H rg.R.Plaschka}, Wien, I 983(WEG. I ) : Wege11et:::
europăischen Geistes. U11iversităte11 w1d Studenten. Vom JR bis zum 1 9. Jahrh1mdert (Hrg.R .Plaschka,
Karlheinz Mack), li, Wien, 1 986 ( WEG. 11); Pompiliu Eliade. De l ' injluence frQ/1�aise sur / 'esprit
public en Rouma11ie, Paris, 1 898 ; Ed. l l ,Buc. 1 982; Le Livre du Recteur de / 'Academie de Geneve
( !559-1878) Ed. S. Stelling-Michaud, Voi.I-VI, Geneve, 1 959- 1 980; Th.Fabini und Fr.Teutsch. Die
Studiere11de11 aus Ungam und Siebenbiirgen auf der Universităt Leipzig vo11 der Griindung derselben
1409 bis 1 872. in "Archiv des Vereines for siebenbi.irgische Landeskunde". 311 872. p.3 86-4 1 6:
Gerhard Grimm, Promotio11e11 bulgarischer Studente/I an der Universităt Mii11che11 vo11 ihrer
Grii11dw1g in /11golstadt(l472) bis zum E11de des Erste11 Weltkrieg, în B11/garische Sprache, Literatur
und Geschiclzte, Neuried, 1 980, p. 263-276; ibidem. Griechische Studente/I an deutsclzen
U11iversităte11 vor 1 82 1 , în Europăischer Phillzellenismus. Ursaclzen 1111d Wirkwzgen ( Hrg.
E. Konstanti nou . U.Wiedenmann). Neuried, 1 989. p. 1 23- 1 38 : K. Kotssowi lis, Die griechischen
Studenten an Mii11che11s Universităt 1111/er Kănig Ludwig I - von 1826 bis 1 844. in "Si.idost Forschungen" 52, 1 993, p. 1 1 9-237 ; V I . Matul a, Die politisc/1e11 Kreise slawischer S111de11te11 in Wien .
in WEG, l i , p. 1 55- 1 6 1 ; V. Paskaleva. Bulgarische S111dente11 und Schiiler in Mitteleuropa in den
vierziger bis siebzieger Jahren des 1 9. Jahrlzwzdert , in WEG I I , p.57-65 ; A el G.E. Rally,
Bibliographie fra11co-ro11111aine, I-I I . Paris, 1 930; Ljub.Trgovcevic, Die erste im A usland
ausgebildete Professorengeneration der Universităt Belgrad, in WEG l i , p. I O 1 - 1 1 3 ; Emanuel
Turczynski, Die deutsc/1griechisc/1en Kult11rbeziehunge11 bis zur Ber11fu11g Konig Ottos, Munchen,
1 959; Z.N.Tsirpanlis, Die A usbild1111g der Grieclzen an europaischen Universitate/I und deren Ro/le
im Universitiitsleben des moderne11 Grieche11/and ( 1 800- 1 850), in WEG I, p. 250-272; W.G.
Zimmermann, Siidslawische Studente11 in Ziirich.Ein Beitrag zur A uswertung lokalen
Quellenmaterials, in WEG, I. p . 326-3 37; ibidem, Serbische und bulgarische Stude11te11 an der
Universităt Ziirich bis zum Ersten Weltkrieg, in WEG II, p. 250-255; Al. Zub, Cunoaştere de sine şi
integrare, Iaşi. 1 984; Elena S iupiur, vz. nota 2 (aici) şi Die lntellektuelle aus Rumănien wzd siidost
europăischen l.iindern in den deutschen Universităten( 1 9. Jahr.), Teii l, Bo1111, „RESEE" No. 1 -2.
1 995, p.83-99 ; Tei i II, Universităt Găttingen, „RESEE", 3-4, 1 995, p. 25 1 -265.
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şi formare a intelectuali lor în zonă marchează câteva debuturi : deschiderea pentru
majoritatea orthodoxă ş i de cu ltură slavo-greacă a etapei universitare, părăsirea
spaţi ului orthodox de instrui re, intrarea în spaţiu l catol ic ş i protestant de instruire;
la feL desch ide sau instalează în zonă epoca lingvistică germană şi franceză de
instrui re. Sch imbarea tradiţiei de instru ire şi a spaţiului l ingv istic este totuna - ca
fenomen istoric şi pol itic - cu schimbarea reală şi radicală a ari i lor cu lturale de
influenţă în Sud-Estu l european, cu sch i mbarea şi mai radicală a ari i lor pol itice de
infl uenţă pentru tot secolul al XIX-iea şi prima j umătate a secolului XX. Respectiv,
se iese d i n exclusivitatea ariei de influenţă a slavon ismului şi elenismului, a
politic i i culturale dominante a Patriarh iei de la Constantinopol şi a Rusiei, se
evadează de sub exclusivitatea controlului pol itic al Imperiului Otoman şi al Rusiei
şi se i ntră total sub infl uenţa culturală a Europei Centrale şi de Vest ş i aria de
infl uenţă pol itică a acesteia. Se schimbă centrele cu lturale şi pol itice de raportare
de la Est-Sud la Vest. I ntrarea în etapa universitară de pregătire a intel ighenţiei mai
marchează o mare mod ificare esenţială: aceea a structurii profesionale a
intelighenţiei moderne în seco lul al X I X-iea . Din această perspectivă ,faţă-n faţă cu
veacurile trecute . secolu l al XIX-iea sud-est european este o altă l ume.
La începutu l secolu l u i al XIX-iea tinerii din spaţiul est şi sud-est european
( unde până atunci nu se man ifesta interes sau era anihilat acest interes pentru
studi u l universi tar - existent doar în spaţiul catolic şi protestant) încep să
frecventeze în număr din ce în ce mai mare universităţile, pol itehnici le, şcol i le
superioare. academ i i le de arte frumoase, conservatoarele europene. Urmărind
spaţiul din care provin aceşti tineri 1 4 constatăm că un iversităţile catolice şi
protestante îşi lărgesc aria de infl uenţă până sus în S iberia şi j os în Mediterana,
până .practic, în gran iţele asiatice ale lumii creştine - ortodoxe. Numai în baza
cercetări lor făcute în arh ivele universitare germane pentru secolul al XI X-iea
putem aprecia că în 1 4 un iversităţi germane şi în tot atâtea conservatoare,
pol itehn ici, academii cca 1 O.OOO de tineri şi-au făcut studiile integral sau parţial
între 1 800-1 880: la aceştia trebuie adăugaţi tinerii la fel de numeroşi care au
stud iat în Franţa, Austria. Elveţia. Un exemplu concret: numai la U n iversitatea din
Le i pzig, între 1 859- 1 909, din zona notată studiază peste 5500 de tineri 1 5 • • Dacă ne
l i m i tăm numai la spaţiul sud-est european , în 14 un iversităţi germane studiază
între 1 800- 1 880 cca. 2800 de tineri greci, sârbi, român i, bulgari, croaţi, evrei,
armen i, ucraineni, unguri, saş i, şvabi stabil iţi în spaţiul sud-est european 1 6 • Dacă ne
exti ndem cu înregistrările la celelalte universităţi europene - în special franceze şi
austriece. dar şi elveţiene, ital iene, belgiene 17 - vom putea aprecia cam tot atâţia
1�

Vz. E. S iupiur, Etudiants de / 'espaces . . . op. cit.
Franz Eulenburg, Die Entwicklung der Universităt Leipzig in de11 letzten 100 Jahren.
Statistische U11tersuchung, Leipzig, 1 909, p. 1 96- 1 97.
. .
.1 ·
1 6 E . S 1up1ur,
Etuu1a11t
. . . op. cit.
17 Pentru surse. vz. aici notele 2 şi 1 3 şi: Stelian Mândrut, Die rumă11ische lntellige11z w1d die
Wiener Universităt, 1867- 1 918.Allgemeine betrachtungen, RRH, XXXIV, 1 995, no. 1 -2, p.97- 1 07 (et
15

. .

•
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studenţi din Sud-Est prezenţi în universităţile din aceste ţări între 1 800- 1 900. Adică
în j ur de I O.OOO de tineri cu stud i i universitare, integrale sau parţiale, în
universităţile europene, care se întorc, ca special işti în Grec ia, Bu lgaria, Serbia,
Croaţia, Banat. Transilvania, Ţara Românească şi Moldova (Roman ia), foarte mulţi
dintre ei cu doctoratele susţinute 1 8 • Stud i i le universitare şi superioare se fac, în
principal, în limbile franceză şi germană, majoritatea universităţi lor frecventate,
fii nd din aceste spaţii l ingv istice.
Prin abordarea învăţământu lui universitar de la începutul sec. al XIX-iea ,
modelu l intelectual sud-est european va evolua nu atât în spi ritul tradiţiei, cât în ce l
al v i itorului. O comparaţie între „profesii le" intelectuale ale veacuri lor anterioare şi
cele ale sec . al XIX-iea ne pun în faţa unui fenomen uim itor: dispariţia ,pe de o
parte, în sec . al X IX-iea, a profesi i lor majoritare i n veacurile anterioare: dieci,
grămătici, uricari, copişti, tipografi (în majoritate căl ugări-cărturari ), cron icari.
prelucrători , prezenţa doar ca o rem iniscenţă a altor profesii, în rândul clerici lor,
tipul de dascăli de şcoală, şi pe de altă parte, apariţia a sute de profesii total noi
pentru spaţiul Sud-Est european, profesi i care sunt formate de un iversităţile
europene. Şi să vedem ce oferă un iversităţi le europene ca profesi i? Cum sch i mbă
ele total structura profesională a modelului intelectual în zonă?
Dacă până la începutu l sec. al XIX-iea, învăţământu l în zona sud-est
europeană însemna o pregatire generală in domen iul ştiinţelor uman iste - mai ales
teologie, gramatică, poetică, morală, logică - învăţământul universitar introduce
domen i i specializate, bine precizate şi del im itate, discipl ine academice proprii
fiecărui domen iu. Universitatea europeană - de la începuturi şi până astăzi este
organ izată în 4 facultăţi : teologie, drept. medicină, filosofie (fostă arte liberale la
începuturi , în sec . XIII-XIV), Facultatea de Filosofie însumând ea însăşi 7 domen ii
diferite - şti i ţele naturii, matematic i , filosofie, fi lologie, istorie, istoria artei ,
arh itectură şi şti i nţe pol itice. Specializarea începe prin alegerea facultăţi i , cele
patru facultăţi reprezintă mari le domen i i , d imensiun ile pe care se formează
intelectualitatea sec. al XIX-iea ş i pe care se cristalizează, în final, structura
profesională a modelului intelectual în acest veac .
Am atrage atenţia că în Facultatea de Fi losofie se studiază peste o sută de
discipl ine academice: logică, psihologie, filosofie, fi losofie teoretică, fi losofia
dreptului, estetică, fi lologie, cu ltura şi limbile latină şi greacă, li mbile orientale
biblice, l i mb i le orientale nebiblice, l i mbile est-asiatice, talmuda, ch ineza, istoria
generală a literaturi i, limbile şi l iteraturile moderne - franceză, germană, spanio lă,
istoria - romană, greacă antică, med ievală, apoi istorie germană, franceză,
arheologie, egiptologie, apoi aritmetică, anal iză algebrică.calcul diferenţial,
geometrie, fizică, fizică experimentală, chimie, chimie organ ică, chimie tehn ică,
Bibliographie); ibidem, Die Kiinstlerische /11tellekt11alitiit in Rwnănien und das dewsche
Kulturmilieu. Das Beispiel Mii11che11s( I 808-1 935 ). RRH, XXXVI, 1 997 no. 3-4, p. 277-297.
IM
E.Siupiur, Etudiant de f 'espaces . . . op.cit; G.Bengesco, Bibliographie jiw1co
rou111ai11e . . op.cit.,

p. 1 75-2 1 7 ; S11pp/e111e11t, p. 58-63 ; A.Rally, Bibliographie . . . op. cit.
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chimie farmaceutică, botan ică, zoologie, istoria naturii, cristalografie, geol ogie,
paleontologie, istoria artei, artele frumoase, arhitectură etc., ca să cităm doar o
parte. Toate aceste d iscipline sunt însoţite de pedagogie şi didactică. Multe din
aceste disc ipline sunt studiate - alături de dogmatică, dreptul bisericesc, dreptul
canonic, l iturghie, textele sfinte etc - şi la facultatea de teologie care pregătea, de
asemenea. şi profesori-clerici în toate disciplinele. Facultatea de Filosofie a format
mai ales profesiile pedagogice, pentru învăţământ „Lehrersberuf'. În întreg spaţiu l
Sud-Estului european întâlnim profesori, în toate domen i i le, proveniţi din
Facultatea de Fi losofie. Tot această facu ltate mai formează, în secţia ei de şti inţe
po litice (devenită facultate de sine stătătoare în unele universităţi, în special la
Paris. Heidelberg şi MUnchen) şi împreună cu Facu ltatea de Drept, toată gama de
profesii şi funcţi i în pol itică şi administraţia de stat, adică întreg aparatul birocratic
politic, financiar-economic şi administrativ. În această facultate se studiau: ştiinţele
statu lui şi administraţiei, pol itica, d iplomaţia, praxisul cameral, statistică,
economie, economie naţională, dreptul contabil, ştiinţele financiare, ştiinţele şi
dreptul comercial etc. Se adaugă acestor discipl ine, cele studiate în cadrul
Facu ltăţii de Drept: dreptul statal, dreptul civil, dreptul roman, dreptul civil
francez. dreptul penal , dreptul pri vat german, i storia dreptului, dreptul b isericesc,
jurisprudenţă etc . Legat de aceste două facu ltăţi am reţine faptul că toate aceste
discipline/domenii de studiu şi specializare le regăsim mai apoi pătrunzând treptat,
pe parcursul secolului al XIX-iea, în sistemul de învăţământ modern al tuturor
soc ietăţi lor sud-est europene, diferit la diferite n iveluri, ca discipl ine de studiu şi
cercetare: la fel le regăsim apărând treptat, după 1 85 0- 1 860, ca discipline pe l istele
de concurs pentru funcţia de profesori, de la gimnazi i, licee şi până la facultăţi .
O altă el ită intelectuală modernă sud-est europeană, modelată în universităţi le
europene şi care a avut un impact puternic în modernizarea instituţională şi politică
a zonei este aceea a juriştilor. Studiile în drept au fost preferate de m ajoritatea
tineri lor d i n S ud-Estu l european, mai ales de aceia din clasa boierească şi d in
marea burghezie - ferm hotărâte să fie în continuare sau să devină clasă politică şi
să acceadă în puterea politică. În procesu l de reformare rad icală în care se află
societăţile Sud-Estului european în secolu l al XIX-iea , j uristu l se dovedeşte
profesia cea mai necesară şi gândirea profesională cea mai eficientă în fondarea
nou lui sistem instituţional, cea mai prezentă în structura noii c lase politice şi în
structura puterii politice. În plan personal, profesia j uridică se dovedeşte cea mai
efic ientă în câştigarea presitigi u l ui social şi în urcarea rapidă pe scara ierah i ilor
social-politice. N umărul mare de studenţi din S ud-Estul european în facultăţile de
drept (peste j umătate din numărul celor aflaţi în universităţi le europene în secolul
al XIX-iea fac studii j uridice) mărturisesc cât de mare nevoie aveau societăţile
sud-est europene de j urişti, special izaţi în dreptul european modern . După studi i îi
regăsim în societăţi le de origine ,energic şi total impl icaţi în refromarea
societăţilor, în reformarea sistemului instituţional, restructurarea clasei politice,
modernizarea vieţii social-culturale. Şi vom marca doar câteva domeni i în care
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j uriştii domină cu personalitatea lor profesională. Spre mij locul veacului, ei sunt
cei mai numeroşi în elitele politice, devin - prin profesie mai ales - membri ai
noilor clase politice ce se constituie în România. Grecia, Serbia, B u lgaria.
predomină în guvernele naţionale, şi aşa destul de "intelectual izate" ca structură şi
îi găsim de la prim-miniştri (Preşedinţi ai Consiliilor de miniştri), la miniştrii de
resort 1 9 , şefi de departamente ministeriale, şefi şi membri ai consilii/or
ministeriale, ambasadori ai ţări i lor şi membri ai corpului diplomatic prezenţi în
toate acţiunile şi intreprinderile pol itice şi diplomatice paneuropene, în a doua
j umătate a secol ului al XIX-iea, cu o contribuţie mai mult decât hotărâtoare în
stabilirea mu ltor situaţii geopolitice, instituţionale general europene sau numai
regionale; sunt membri ai Parlamemelor moderne, nou-înfi inţate în statele din
zonă, şi au o activitate legislativă intensă: se numără printre autori i Constituţiilor
română, sârbă, bulgară, greacă, ale noi lor Coduri civile şi penale, sunt coautorii
maj oritari (ca j urişti şi ca membri ai Legislativului) a sute de noi Legi, em ise până
la primul război mondial; sunt autorii şi coautori i nou lui sistem instituţional
administrativ, j uridic, politic, economic, comercial, social; în acest domeniu j urişti i
au avut cea mai mare contribuţie în redefinirea unor vech i real ităţi, dar mai ales în
provocarea apariţiei unor noi situaţii şi realităţi sociale şi pol itice; prin separarea
puterilor în stat, puterea juridică este una din cele trei şi rolul magistraturi i (Curtea
Constituţională, Curtea Supremă, Curţile de Casaţie, de Conturi, ca să numim doar
câteva) în remodelarea mentalităţi lor sud-est europene a fost una din cele mai
riguroase şi eficiente. Jurişti i formaţi în universităţi le europene sunt în egală
măsură, mulţi dintre ei, profesori de drept şi fondatori de şcoli de drept în
societăţi le română, greacă, bulgară, sârbă. Mulţi di ntre ei au fost lideri de partid,
intrând chiar în istoria doctrinelor politice ale zonei.
Cea de a treia coloană intelectuală, datorată tot universităţi lor europene, este
aceea a medicilor şi farmaciştilor; este categoria neangaj ată prea mult politic, dar
angajată foarte puternic în mod ificarea mental ităţi lor şi concepţiei politice faţă de
sănătatea şi cu ltura medico-sanitară a popoarelor din zonă; de asemenea şcola de
medicină franceză şi germană - prin aceşti intelectuali formaţi în ele - stau la baza
şcoli lor de med icină din zonă. Tot medici lor (alături de scri itori) li se datoarează
întemeierea primelor societăţi profesional-intelectuale, societăţi care se vor extinde
ca tip de asociaţie şi în alte domenii.
Rădăcini în educaţia universitară europeană au şi alte şcoli naţionale din Sud
Est Europa: Şcoala filologică românească şi greacă, apoi Şcoala de etnografie şi
folclor (străluciţi reprezentanţi :fostu l student la Bonn, loannis Politis. fostul student
la Ztirich, Ivan D.Sişmanov, sau foşti studenţi ai fraţi lor Grimm la Leipzig, activi
din 1 844, la Braşov şi Sibiu), Şcoala de istorie ( A.D.Xenopol şi un număr
apreciabil de foşti elevi ai lui Mommsen în toate ţările Sud-Estului ); în Serbia.
1 9 Vz. Karl Kaser, Handbuch der Regierungen SiMosteuropas ( 1833-1 980).
1 98 1 - 1 984.
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profesorii universitari de istorie, fi lologie, fi losofie sunt în procent de 3 7% formaţi
în universităţi germane; rădăcini în universităţi le şi academ i i le europene au şi
şcol i le de muzică, de arhitectură, de arte palstice, dar mai ales de i nginerie - m ulţi
români. dar şi sârbi : spre exemplu, profesorii de la Politehnica din Belgrad sunt
formaţi 1 00% în Europa20 .
Şi rememorând procesele de formare. să revenim la „cine şi ce sunt"
i ntelectualii secolului al XIX-iea în S ud-Estu l european cu câteva aspecte.
l ntel ighenţia sud-est europeană se defineşte printr-o trăsătură genetică drept
intelectualitate la prima generaţie prin
originea socială şi prin originea
cultural!profesională. Cu excepţii, intelectual i i sec . al XIX-iea - prima j umătate
mai ales - nu provin din fami l i i de intelectual i , ci, în Principatele Române din
fam i l i i boiereşti în princ ipal, mari negustori, mică burghezie, meşteşugari , arareori
din fam i l i i de preoţi şi mai arareori din fami l i i de ţărani. iar în teritoriile din sudul
Dunării provin în principal din fam i l i i de negustori mari şi mici, meşteşugari,
păstori, rareori preoţi - în Serbia şi din fam i l i i de funcţionari , după întemeierea
statu lui autonom sârb. La fel , profes iile pe care le aduc cu ei din universităţile
europene nu au - în majoritate - precedent în structura profesională a societăţi lor
europene din Imperiul Otoman . Astfel că la prima generaţie se află numeroase
tipuri de profesii şi activităţi intelectuale. Intelectualu l sud-est european al
secolului al X IX- iea se creează pe sine ca tip socio-profesional şi întemeiază
totodată . în această zonă, şi activităţi le intelectuale propri i, activităţi ( devenite
apoi profesii) şi domen ii care sunt prezente până astăzi în viaţa noastră intelectuală
şi social-pol itică.
Tot pri ntr-o trăsătură genetică - de formare - inteligheţia din spaţiul sud-est
european este - până spre 1 8 70 - exclusiv de formaţie intelectuală /universitară
vest şi central europeană (cu câteva excepţii de intelectuali bulgari, formaţi la
Moscova. Odessa şi Kiev. dar abia după 1 860 ) . Această proven ienţă expl ică
mod ificări le radicale pe care le marcam Ia început privind ariile de infl uenţă sub
care intră atât evo luţia cu lturală, cât şi aceea pol itică a spaţiului sud-est european
pentru că, prin abordarea în primul sfert al sec. al XIX-iea masiv a universităţi lor
europene este abordat întregu l spaţiu european modern. Ream intim că aceste
comunităţi intelectuale de formaţie europeană sunt primele structuri sau
colectiv ităţi care, la rându-le, prin aculturaţie, au transferat, adaptat, ctitorit în
spaţiul sud-est european atât instituţiile Europei moderne, cât şi conţin utul,
direcţi ile, domen ii le vieţi i soc iale, de învăţământ, culturale, politice, economice. Ei
sunt şi pri ntre ctitorii soc ietăţilor moderne în total itatea lor nu numai ai vieţii
intelectuale moderne a Sud-Estului. Şi mai sunt şi pri ntre principalii ctitorii ai vieţii
politice modeme sud-est europene.
Spaţiu Politic. Din această ultimă perspectivă vom încerca a privi câteva
fenomene esenţiale pentru istoria politică a societăţilor sud-est europene : mişcările
'11

-

.
.
L . Trgovcev1c.. op.cil.
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de emancipare pol itică şi culturală din Sud-Estul european, mişcări le de eliberare
naţională, rolul de lideri şi elite pol itice pe care intelighenţia şi-l asumă în aceste
mişcări, misionarismul pol itic al intel ighenţiei, instituţional izarea treptată a
dimensiunilor pe care se cristalizează activitatea cu lturală şi pol itică a
intelectualilor.
Spuneam, la început, că formarea intelectuali lor secolului al X IX-iea în Sud
Estul european dev ine parte esenţială a istoriei pol itice, la fel că, intelectual i i devin
egali cu ceea ce numim elită politică şi că s-au format o dată cu şi ca factor
principal al procesului de renaştere, emancipare cu lturală, eliberare naţională şi
devenire politico-socială, că, pur şi simplu, absenţa de aproape patru veacuri a
el itelor pol itice naţionale îi propulsează spre acest rol ş i funcţie în societăţile
balcanice.
Într-adevăr, dacă ne aplecăm cu atenţie asupra bogatei şi complexei desfăşurări
istorice a Sud-Estului european în secolul al XIX-iea, vom găsi intelectual ii în
capul tuturor mişcărilor pol itice, insurecţionale, culturale 2 1 din Grecia. Serbia,
Bulgaria, Principatele Române, dar în special îi vom găsi antrenaţi în efortu l uriaş
de eli berare de sub dominaţia otomană, de ruperea de lumea imperial-otomană (de
aceea spuneam, mai sus, că în secolul al XIX-iea nu mai sunt prea multe puncte de
contact în spaţiul intelectual între colectivităţile creştin-europene şi cele turco
musulmane; dimpotrivă, apar mu lte puncte de respingere pe motivaţii pol itice).
Societăţi le, asociaţii le, comitetele, loj ile masonice sau societăţile secrete sunt
una din formele foarte răspândite de existenţă şi activitate a intelectual ilor din
secolu l al XIX-iea, de sol idaritate şi conşti inţă de colectivitate în acţiune şi mai ales
forma cea mai răspândită de activitate pol itică şi manifestare a misionarismului
pol itic pe care şi-l asumă intelighenţia din Sud-Estul european. Îi găsim membri şi
iniţiatori de la primele societăţi politice - secrete, mason ice, revoluţionare,
insurecţionale - până la partidele pol itice de la sfârşitu l veacului 22 începând cu
,.Eteria secretă" a lui Rigas Velestinis de la 1 795 , continuând cu „Bun ii Veri" de la
Viena, cu „Societatea filologică de la Bucureşti"( l 8 1 2- 1 8 1 3 ), condusă de boieru l
savant Grigore Brâncoveanu, cu „Filiki Eteria" ( 1 8 1 4- 1 82 1 ), apoi cu „Societatea
Frăţia" a boierilor · cărturari roman t de la Braşov ( 1 82 1 ). Societatea
l iterară( l 827,Bucureşti), „Il irismul" (Croaţia şi Serbia), „C lubul i l iric"(Graz),
„Societatea filarmonică" (Bucureşti, 1 83 3 ), „Junimea Română"( Paris, 1 855).
„Societatea secretă bulgară"( Istanbul, 1 8 5 5 ), „J unimea", ( laşi. 1 863) ,.România
21

Yz. şi Yeselin Traikov. Curente ideologice şi programe din mişcările de eliberare naţională

din Balcani până în anul 1 8 78. Bucureşti. 1 986 ( în limba bulgară a apărut la Sofia. în 1 978 ) : N.
Botzaris, Visions balk.aniques dans la preparation de la revol111ion grecque I I 789- 182 I J . Paris. 1 962.
2 2 N.Botzaris,op.cit; E. Siupiur. Soziale 1111d /11tellek111e/le Struklllr der Zen1rale11 Bulgarischen
Komilees in Rumanien im 1 9. Jahrhundert. „Schri ftenreihe de Osterreichi schen Ost -und
Siidosteuropa-Institut", Band 20, Nationalrevolutionăre Bewegungen in Siidos1e11ropa im 1 9.
Jahrhundert

(Hrg. Ch. Choliolcev. K.Mack, A. Suppan), Wien, Miinchen,
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j ună"(Viena, I 87 I ), „Societatea filantropică bulgară" (Bucureşti, I 86 I ), „Comitetul
central secret bulgar"(Bucureşti, I 867), „Com itetul central revoluţionar bu lgar"
( Bucureşti I 87 I ), „C lubul cu ltural epirot"( I 870) etc. În secolul al X IX-iea în S ud
Estul european şi în mari le oraşe europene universitare (V iena, Pari s, Graz,
Bruxel les, Mtinchen ) apar peste câteva mii de societăţi, com itete, asociaţii, aproape
toate cu substrat politic: societăţi şi asociaţi i, com itete cu lturale, literare, artistice,
muzicale, teatrale, societăţi şi comitete filantropice, de aj utorare a refugiaţi lor şi
victimelor răscoalelor din Imperi u l Otoman, societăţi de dezvoltare a limbii şi
l iteraturi i naţionale, a teatrului naţional, societăţi ale medici lor, profesori lor,
istoricilor, scriitori lor, ale studenţi lor (în oraşe vest-europene, apoi, şi în ţări le de
baştină), societăţi pentru dezvoltarea literaturii didactice, a învăţământului,
comitete de organ izare a răscoalelor etc., în fi nal se organizează în partide pol itice
liberale, naţionale, conservatoare iar la sfârşitul veacului şi social-democrate.
Aceste organ izaţii apar odată cu intelectual ii modern i, cu colectivităţile
intelectuale, în Sud-Est Europa neexistând trad iţia societăţi lor, comitetelor,
Bursenschaft-urilor. În toate, dar absolut în toate vom găsi ca l ideri, conducători,
in iţiatori, ideologi - intelectual i i . A fost forma cea mai eficace de construcţie a
spaţi ului public şi pol itic şi de creare a sol idarităţi lor în j urul ideilor majore ale
veacului. Prin aceste soc ietăţi, s-au cristalizat şi primele el ite pol itice moderne ale
popoarelor din Sud-Estul Europei. elite care au trecut treptat în clasele politice din
zonă, mod ificând total caracterul puteri lor pol itice, a regimurilor.
Vom găsi intelectualii antrenaţi în lupta pentru emanc iparea instituţii lor
tradiţionale - de exemplu. cucerirea autocefaliei, bisericilor ortodoxe bulgare,
sârbe, româneşti - şi pentru întemeierea şi consolidarea instituţiilor noi de tip european
modern : Parlamente, Constituţii, regimuri parlamentare, monarh ii constituţionale,
stat naţional, administraţie de tip european, învăţământ modern, reţea de mass-media
modernă şi cu mare impact în soc ietate etc .D. Tot pe ei îi vom întâlni în real i zarea
unui corpus de înalţi funcţionari, legişti , magi straţi, d iplomaţi, etc. de înalt
profesional ism, competenţă şi legim itate. Imp l icarea intelectual ilor în reformarea la
toate nivelele a soc ietăţilor Sud-Estu lui european este totală şi a fost o necesitate în
cond iţi ile politice din zonă. Această impl icare a făcut din Intelectual al tceva decât
a fost până în secolul al XVIII-iea, l -a scos de pe dimensiunile calme ale cărţii,
filosofiei şi l-a aruncat în spaţiu l public şi pol itic - spaţii într-un fel tot de el create
- obligându-l la alt tip de existenţă, la asumarea altor sarcini, noi. Într-un fel , a fost
un transfer de sarcini de la vechile clase politice la o categorie socio-profesională şi
pol itică total nouă, pregătită profesional pentru prel uarea acestor sarcini - altele nu
numai în Sud-Est ci şi în întreaga Europă după Revoluţia Franceză.
Consideraţi din perspectiva celor câteva dimensiuni luate în discuţie aici formarea, locul, rolul şi funcţiile în societăţi le moderne - şi raportându-i l a sistemul
13

E.Siupiur, Les intellectuels et la reorga11isatio11 . . . op. ci1; ibidem, Forces socia/es„op. cit.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Intelectualii Sud-Estului european în secolul al XIX-iea

237

de valori sociale, culturale şi politice europene, în spiritul cărora se formează şi
apar pe scena sud-est europeană, Intelectualii reprezintă, pentru această zonă. ceva
mai mult decât aceeaşi categorie pentru Europa de Vest şi Centrală. Sunt un factor
cultural total nou, sunt o categorie socio-profesională înnoitoare şi reformatoare
sub aspect social şi cu ltural, dar sunt şi singurul factor pol itic instruit cu rol
fundamental în reorganizarea radicală a lumii sud-est europene ieşind din gran iţele
profesionale pentru a-şi asuma sarcini şi responsabil ităţi de clasă pol itică. Se prind
într-un efort uriaş pentru a smulge această lume din spaţiul autarh ic otoman şi oferă
în loc - prin aculturaţie şi din averea lor intelectual/profesională - un nou sistem de
valori credibil, acceptabil şi posibil pentru construcţia altei lumi. Şi îşi asumă şi cum spunea Virgi l Cândea - „meritele şi răspunderile, păcatele şi reuşitele capabile
să ne expl ice un patetic proces de prefacere" 24 .

24 Virgil Cândea, op. cit. p. 232.
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L'INFLUENCE DU MODELE DE LA ROYAUTE IRANIENNE
SUR L' AIR NORD-BALKANIQUE
DAN SLUŞANSCHI

1. L ' i ntuition de l ' existence d' une forte influence scythique, et, en general,

iranienne exercee sur Ies habitants de I' espace thraco-getique appartient, sans
conteste, a V. Pârvan, qui plaidait dans son ceuvre capitale, la Getica ( 1 926- 1 982 2 ,
passim), en faveur de l ' identification scientifique (autant archeologique, que
linguistique) des effets de ce phenomene.
2. Celui qui a repris, apres coup, cette idee a ete P. Kretschmer, dans un
celebre article ( 'Glotta' , XXIV, I 936) qui traitait, en son ensemble, le probleme 'des
Balkan-Skytisches' . Tout recemment ( 'Studia lndoeuropaea' , I, 200 1 , sous presse ),
tout en retra(ţ:ant ses pas, nous avons essaye d' etayer la demonstration du fait que le
nom meme donne par Ies Grecs aux tribus Nord-Thraces - dont I ' autoethnonyme
(mentionne seulement plus tard par Ies Romains, qui Ies ont rencontres. par voie de
terre, sur le Danube Moyen : Caes., B. G. , 6, 25 . 2, de 53 av. J.-C.) etait Dăci
n ' etait en fait qu' un allonyme decoupe, par une fausse analyse, en partant des
ethnonymes purement i raniques, comme Maaaay{rm ( < *IR Matsya-k-etai, «Les
Pecheurs» ), 0uaaay€Tat (< *IR E>ussa-k-etai, „Les Veneurs"). TugayiTm ( < *IR
Tura-k-etai, «Les habitants des rives du Tura [=Danastris > slave Dnjestr, roum.
Nistru]»), enfin, MaTUKETat (< *IR Matu-k-etai, «Les habitants des rives du
Matub [= le plus ancien nom du Danube, atteste chez Hekataios]»). C' est a partir
d' ici, des derives iraniques en -erai - le plus probablement, aussi d'un
* 8avuKETat > * 8avuyiTm, indirectement atteste par le nom de la fortresse-cle du
Bas-Danube, Dinogetia < *Danu-geteia, «Cite des *Danu-getai» (particul ierement,
pour donner un nom generique aux tribus habitant le Danube lnferieur) que Ies
Grecs semblent avoir tire leur ethnonyme generique liTm - un nom qui a connu
ensuite une si grande fortune.
-

-

3. Mais Ies choses sont bien loin d'en etre restees la. Les 'titres d' avenement'
de certains Rois daces semblent calquer, eux aussi, des modeles iraniens de tres
grand prestige. Cette mode pervasive, qui pousse Ies acculturants a prendre ou a
donner des noms de prestige nous est. d'ailleurs, bien connue pour Ies Thraces du
Sud - mais, Ia-bas, au moins, c'etaient Ies modeles helleniques qui avaient eu le dessus:
Diuzenus I Diuzenes repond exactement a L'.\LOyivT)<;, Gaidreas a <l>aîbgo<;, etc .
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4. Au Nord de l ' Haemus, ii nous semble que le model e prevalent ait ete celui
Roi
des Rois de l ' Iran Achemenide, ou de leurs proches. Prenons, en premier, le
du
nom du si temeraire Roi Decebale: �EK€ PaÂ.oc; ou �EKLPaÂ.oc; nous est, a coup
sur, connu des le debut du If siecle ap. J .-C. (Dion Cassiu s 67, 6-7 ; I O) ; qui plus
est, l a forme l atinisee, Decebalus, a toutes Ies chances d' etre attestee non
seulement par la tradition indirecte des auteurs (Plin., Epist., I O, 74, I ; Aur. Viet.,
I 3,3: Hist. A ug., 24, I O, 8), mais aussi par des inscriptions trouvees, sur de grands
vases de cu lte, a Sarrnizegetusa Regia (aujourd' hui Grădiştea M u ncelului); en depit
des doutes, plus graves ou plus retenus, enonces (contre I ' opinion classique) par
1.1.Russu, P.Alexandrescu, C.Poghirc et tant d' autres, une pure co'incidence
exterieure entre la sequence des noms royaux DECEBALV S PER S CORILO et le
nom d ' un ouvrier quelconque nous semble, franchement, peu credible: Decebal
etait le fi ls de * Scoril as I Cory l lus, tout en heritant, tres jeune, · l e trone, par voie
agnatique ( cf. R. Vulpe, I 976, 1 5-2 1 ): pour toutes Ies attestations de ce nom, pris,
plus tard, pour sa resonance de bravure, aussi par des particuliers, v. D .Detschew,
1 957, 1 24.
4. 1 . L' etymologie du nom propre Decebalus I f1EKipaA.oc; de toute evidence
compose, comme tant d ' autres de ' no ms de noblesse sacerdotale et/ou guerriere' reste encore sous le signe du doute, surtout en ce qui concerne son premier
element :
4. 1 . 1 . P. Kretsch mer ( I 896 [ = I 970 2 ] . 2 I 6), su ivi, non sans u n grain de doute,
par D . Detschew ( 1 957, 1 24), vou lait partir du radical i ndo-europeen (plus bas IE)
*dek «recevoir», connu par l at. decet, «c' est (une chose) reiţu(e) = il convient»,
par decus. -oris, «honneur (reiţu)», puis par gr. b€Koµm (b€xoµm), «recevoir», et
Ies derives l at . doceă, -ere (un factitif sur degre radical -o- et pourvu d u suffixe
-ey-, a flexion thematique) «faire recevoir > montrer > enseigner», et son parallele
exact, gr. boKEffi. <�e laisse l ' impression», boKEî µm, <�e reiţois (comme tel) > il
me semble». D' apres le skr. dăr(a)ti, «recevoir avec veneration > rendre (> offrir
en ) hommage» ( M .Mayrhofer, KEWA, II, I 963, 3 8 ; v. aussi 27, sous le desideratif
darasyati). on aurait attendu plutot le resultat d ' une palatale devenue interdentale
sourde : *deO-e-. note, sinon par un -0- (cf. infra), au moins par un -s-/ -cr- . La
sonore correspondante (phonetiquement un *8, interdental aussi, comme en vieux
perse ) etait notee, on le sait, plutot par un -z- (cf. -zenos/ -yEvoc; < *g 'enos), que
par un -s- ( cf. horn. « Pft ooc; < * Reg '-o-s, Roi»). Kretsch mer pensait a ' une perte de
la palatalisation ' ' due, probablement, a I' alignement general d' apres le degre -o- du
radical. tres bien atteste dans l a seconde partie des formes en -boKo<;, (du type
-

·-.

LJmgci6oKoc;).

4. 1 .2. Quant a 1.1.Russu ( 1 967, I 59), ii preferait, de faiţon un peu indirecte, le
parallele avec le skr. dara-, «dix», dane 'dix fois X ' .
4 . I . 3 . La difficulte mentionnee plus haut a pousse d ' autres c hercheurs plutot
vers un prudent non liquet (VI . Georgiev), ou vers la pure et simple eludation du
probleme (la plupart des etudes recentes, qui se refusent de suivre Kretsch mer et
Detschew).
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4.2. La seconde partie du compose ne pose pas tant de problemes: c ' est, a ce
qu' il paraît, le reflexe de I ' IE *bel-lbol-, «force > prevalence», un radical
bienconnu, atteste a travers lat. de-bi/is, gr. �EATLOTO<;, skr. ba/am, v.sl. bo/ij, etc .
4.3. On peut donc accepter comme point initial, dans la langue des Daces (ou
IE *o = a (courts) et IE *k ' > *8 et IE *g ', gh ' > *c5) un etymon *Deke-balas,
«celui qui re�oit le pouvoir, la prevalence» (plut6t que, d' apres l' inference
d' I.I.Russu «Celui qui a dix autant de pouvoir» - sous l ' influence de I ' association
avec l' ethnonyme Tribalii).

5. Cet etymon une fois pose, sa correspondance avec v.pers. Dărayava(h)us
semble s'imposer de soi-meme. Le 'nom d' avenement' du Grand Roi (> gr.
�UQEîo<; > lat. Darius), nom porteur de bonum omen, voulait dire, comme on sait
tres bien, «Celui qui prend (> detient) le B ien»: IE *dhe/or-, «(de)tenir» (cf. skr.
[causatif] dharayati, M .Mayrhofer, KEWA, II, 1 963, 1 00) + suffixe derivatif
d' appartenance IE *-eyo- + IE *wesu-, «(le)bien», + desinence de Nom. sg. mase.
IE * -s. Donc, le ' le nom d' avenement' du Roi dace, qui a pris le pouvoir d' une
fa�on un peu mouvementee, serait un echo de celui du chef de la nouvelle lignee,
instauree, ii est vrai, par un coup d' Etat, mais qui allait assurer le succes des
Achemenides.
6. Une autre attestation de ce type de calque pourrait etre fournie par le nom
0LaµagKo<; qui apparaît sur l ' inscription d'Ocniţa, incisee, elle aussi, sur un vase
a fonction solennelle. Toute une levee de boucl iers a conteste, depuis,

l ' interpretation initiale de D. Berciu, qui voulait y voir le nom du roitelet local des
Buri de Buridava - tout comme on a essaye, au fii des annees, de refuser au
LEu{}11<;, incise sur Ies splendides vases et objets d' argent de Rogozeni , sa qualite
royale. Nous ne voudrions pas nous engager dans cette discussion, un peu teintee, a
natre avis, de partipris, tant qu' i l reste sans conteste que ce nom - lui aussi un
compose de facture 'noble' - connaît toute une serie de repliques en territoire sud
danubien, sous l a forme Zimarcus, ZLµagxo<; (ou LLµ(µ)agxo<;), dument
enregistrees par D . Detschew ( 1 957, 1 88).
6. 1 . Le premier element du compose reste, en soi, sous sa forme tardive, Zi-,
a peu pres impenetrable: tout ce qu-il peu suggerer d' emblee est la presence du
reflexe d'un IE *k '-. Mais, pour Ie Bza- des bouches du Danube, c ' est une tout autre
chose. On connaît bien I ' ancien nom du bras nordique du Delta du Danube
(aujourd ' hui, en roumain, Chilia [a lire Kilfa]): 0Lay6Â.a, interprete, sur coup, chez
Ptolemee, par 'PtJ...o v Er6µa (3, 1 0, 2, cf. D.Detschew, 1 957, 203). Donc Bza- =
tjJtJ...6-, «degarni (de poil ou de plumes), depoui l le (d'armes, de harnachement etc)»,
et -y6A.a, second element evidemment tout latin ( < lat. gula, cf. roum. gura unui rîu
= 'la bouche d ' un fleuve' ) valait «La Bouche Degarnie»: 'degarnie' exactement de
quoi, (de chenaux, de bois, etc.) a cette epoque depuis longtemps revolue - c ' est,
assurement, aux geographes de nous I' enseigner.
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6.2. Quant au second element, l ' IE * mark-o-s, herite aussi dans le ' groupe du
NV ' , en celtique (marca), ou en v. h.g. (mar(a)ha, cf. D . Detschew, 1 957, 2 88-289)
c ' etait, de fa1ţon specifique, le nom du «cheval (puissant, de guerre = allem. Ross)».
6 . 3 . En conclusion, notre 8LaµagKo� - qui a ete un personnage assez
important pour inspirer le nom de tant de guerriers ulterieurs nommes Zimarcus I
Z1µapxoc; - ii devait etre «Celui au cheval (= qui c hevauche) sans renes (> aussi
' sans selle' ?)», donc ' Le Vai l l ant, Le Preux' .
7. li serait banal de reprendre le theme des innombrables noms ' guerriers' IE

composes, un peu p artout, depui l a Grece j usqu ' en Orient, en -arva- , -aspa-,
-LJtJto�. La mode semble avoi r survecu aussi dans Ies B alkans, mais avec le terme
'du NV ' -marca- pour „cheval": ii semble que celui-ci pouvait j ou er aussi l e role
du premier element, dans MaQK E VTLO� (Procop., Bell., 4, 27, 5 ) , ou dans le
hypocori stique Marcu/as (dans une i nscription publiee dans 'Athenische
M ittei lungen ' , 33, 1 908, 44, nr. 6, cf. D.Detschew, 1 957, 288).
7 . 1 . Dans la famille des Achemen ides, le nom connu en -aspa- est, sans doute
celui de Viştăspa- (> gr. 'YaniaJtTJ�). du Prince - mais non Roi - qui a ete le pere
du Grand Roi dont nous venons de parler, Dârayava(h)us. Le second e lement de
son nom ne pose pas de difficulte, mais le premier a donne aux etymologistes b ien
du fi i a retordre. Si Ies anciennes hypotheses, enregistrees chez R.G. Kent ( 1 953,
209a) sont bien a rejeter, la plus attractive proposition, approuvee aussi par
I ' autorite de M. Mayrhofer (dans W. Brandenstein - M . Mayrhofer, 1 964, 1 54)
reste celle d'O. Szemerenyi (dans 'Beitrăge zur Namensforschung' , II, 1 95 1 , 1 69- 1 70
[non vidi] ) v. Pers . vişta- < IR *vi-sf :Jjta- < IE * vi-s:J t6-, «Celui avec des c hevaux
sans renes» ( = ' Le Vail lant' ), en contraste avec le skr. Hitaspa- (< IE *s1t6- + -aspa-)
«mit angeschirrten Rossen» (= ' Le Soigneux' ).
7 . 2 . Comme on voit, l ' expl ication des deux anth roponymes ' guerriers' se
soutient a distance, et ii semble, a nouveau, peu probable que notre 8LaµagKo�.
autant que Scorilo, ou �EU8TJ �. puisse etre degrade au rang d ' un ouvrier employe
par le Palais royal . C 'est touj ours le Roi qui 'fait' (= ' fait faire ' ) : Ies artistes
devaient gagner en importance seulement dans Ies societes plus democratiques et
plus individual istes de la Grece.
8. En conclusion, il faudrait, ă notre avis, ă cote d ' une precision plus grande
du statut phonetique et phonologique des idiomes nord-balkaniques ( c hacun pris ă
part), teni r compte, avec plus de soin, de ) ' idee lancee par V . Pârvan sur l ' influence
majeure des modes et mentalites i raniennes, et surtout achemenides, sur le monde
vi vant dans cet espace du Sud-Est de I' Europe.
Envoi. Tous Ies savants qui ont diri ge, au fii des annees, le sort administratif
et scientifique de I' Association d' E tudes Sud-Est Europeennes et de ) ' Institut de
Bucarest ont bien voulu donner, dans toutes Ies demarches de specialite, dans Ies
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reunions et Ies conferences, et aussi dans la Revue de cet Institut de I ' Academie
Roumaine, une place de choix aux t;tlations avec Ies peuples europeens. Parmi ces
savants de marque, c' est pour moi un insigne plaisir de congratuler aujourd' hui
I ' Academicien Virgi l Cândea, aux cotes de qui j ' ai eu, sur son aimable invitation,
avancee ii y a plus d'un quart de siecle, l ' honneur d' eprouver, aupres de sa
personne, ses hautes qualites d' homme de lettres et ses exquis dons de diplomate,
et, non moins, d' homme de creur.
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DIMITRIE CANTEMIR.
IMAGINARUL ANTIUTOPIC
ELVIRA SOROHAN

Subiectul pe care îl dezvoltăm, sperând să-l şi susţinem convingător, cum
textul o merită, va risipi, cel puţin parţial, îndoiala asupra faptului că Istoria
ieroglifică este literatură şi încă una cu accente de neaşteptată modernitate. A spune
că până la 1 800 cultura română n-a cunoscut pagini de l iteratură propri u-zisă, dacă
nu e o eroare comisă din inocenţă, atunci e un act de certă rea-voinţă pusă sub
protecţia negaţiei ce scuteşte comod de efortul şi răbdarea necesare lecturii texte lor
de o mai mare vechime. O astfel de atitudine, ce n-ar trebui să încapă într-o istorie
onestă a literaturii române, fără greşeala de a-i compromite tradiţia, e dezm inţită de
figura multitalentatului principe Dimitrie Cantemir, autorul Istoriei ieroglifice, o
capodoperă a speciei alegorice şi care, ce-i drept, ca orice text complicat, se închide
în faţa superficial ităţii neînţelegătoare. N u numai că este o valoare în sine, dar,
printr-o anevoioasă încifrare şi transfigurare artistică a lumii, ce se agită sub măşti
şi embleme, romanu l schimbă parad igma, produce o radicală înnoire. Are, aşadar, o
valoare crucială pentru căutători i momentelor de hotărâtoare înnoire în evol uţia
l iteraturii române. In fapt, principele propune, inspirat, înlocuirea modelului narativ
moralist, non-fictiv, saturat până la canonizare prin istorisirile cronicarilor, cu un
alt model de discurs, nu mai puţin moral ist, dar acoperit estetic, cu o rară,
neistovită imagi naţie creatoare. Ca scri itor, Cantemir e un alch imist care, după
propria expresie, „ştie a preface formele materiei", respectiv ale realităţi i . „Scara"
de neologisme explicate, aşezată în faţa romanului, unde găsim termeni ca:
fantezie, tropi. hiperbolă, ironie, exegeză etc. , e o iniţiere a cititorului încă
nedeprins cu scrieri ce ascund reali tatea sub „podoabe retorice", cum numeşte el
tropi i. Ştiinţa despre figurile retoricii ajută plusu lui său de vital itate imaginativă să
se transforme în proză barocă.
Prezenţa acestei proze ficţionale în l iteratura noastră a fost smnalată, în
termenii cuveniţi, de Căl inescu, după ce el făcuse o lectură cu spirit şi har artistic. Cu
diferenţierile de rigoare, Istoria ieroglifică e un fel de Bietul /oanide al ani lor 1 700.
Exceptând forma alegorică, o sumedenie de amănunte ar susţine apropierea, chiar şi
aspectul pe care vrem să-l dezvoltăm în încercarea de faţă. Demersul nostru
hermeneutic se axează numai pe un fragment al romanului cantemirian, cel care, în
aparenţă numai, evocă utop i ile secolelor anterioare, citite de noi şi de oricine, ca
simple creaţii l iterare. Acest fragment (cuprins între filele I 02 şi 1 1 5 din manuscris,
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în transliteraţia cu alfabet latin făcută de P.P. Panaitescu) 1 , din partea a treia a
,.istoriei" travestită sub h ieroglife, travestirea însemnând interpretare subiectivă,
hiperbo lizantă, a realităţii, se distinge ca insol ită descriere a unei cetăţi extraordinare,
localizată geografic cu indicii ostentativ savante, iar după moravuri supranumită
„Cetatea Epithimiei". Denominaţia trezeşte suspiciunea cititorului. Haina de purpură
acoperă lăcom ia cetăţi i, pentru că „epithimia" înseamnă cupiditate.
Prezentarea arh itecturii uim itor de desăvârşite a cetăţii îl apropie pe Cantemir
de maeştrii utopi i lor renascenti ste. Te-ai fi aşteptat ca în ea să existe o l ume cu
moravuri asemnea. Dar, în concepţia prinţul u i sceptic, trăitor într-o realitate prea
violentă, apare tendi nţa de a contrazice fantezia utopistă, dezvăluind faptul că
strălucirea e faţa înşelătoare ce acoperă un mecanism politic terib i l de corupt.
Fantezia lui (defin ită la „Scară" ca „închipuire a minţii"), funcţionează ironic.
Ironia însăşi e definită drept ,,cuvânt cu care lăudăm pe cel de hulă ... în şagă", fapt
ce ne atrage atenţia asupra jocului estetic intenţionat. Aşadar, l iteratu l ne lasă
moşten ire un text care se pretează la exighisis, adică la „dezvăluirea voroavei
ascunse''. cum tot el ne iniţiază. Cât despre denumirea Cetăţii, ca şi titl ul
romanu l u i . ea conţine o antifrază, de esenţă iron ică, întrucât strălucirea e
contrazi să. mi nată de atributul lăcom iei. La „Scara" ce încheie cartea, Cetatea
Epith i m iei primeşte glosarea care ne pune în mână cheia alegoriei : „Cetatea
Epithimiei = I n i ma, omul lacom sau l u mea". Comentari i l e sunt de p risos. Cele
câteva exemp le de expres ii alegorice arată că cititoru l acestei cărţi trebuie să fie un
ennineutis. un interpret căruia autoru l, temător că cifrul ar putea rămâne
nedezlegat, îi pune la îndemână, prin cele două „Scări" (glosări de neologisme şi
expresii alegorice), instrumentele interpretări i, un „d icţionar" sui generis de
alegorii şi simbol uri .
,Jdt.• ea poetică a unei republici fi losofice", pentru că idee poetică este, precis
imaginată arhitectural, a avut-o la sfârşitul Renaşterii ital iene, Tom maso
Cam panel la. Simpl itatea ordonată geometric a cetăţi i, închisă între ziduri circu lare,
nu era oare o replică utopică la nelin iştea obositoare man ifestă în confl lictele
războ in ice, în arta ca şi în mental itatea epocii? Dar nu aceasta e întrebarea la care
vrem să răspundem, după cum nu suntem preocupaţi nici de cal itatea acestei utopii
ca utopie socială. născută din fantezia unui visător. Vom ocoli şi atrăgătoarea
pos ibilitate de a anal iza modul în care se reflectă ordinea perfectă a planului
arhi tecton ic în structura formelor sociale sch iţate la modul fi cţiunii de utopistul
italian, cu vădită intenţie de a contrazice cruzimea vizi unii lu Mach iavelli din
Principele. Crudă, însă inteligentă şi mai ales realistă e antiutooia secretaru lui
florenti n . În Civitas Solis a lui Campanel la, apărută în traducere : din italiană în
latină, la Frankfurt în 1 623, ar fi putut găsi Cantemir câteva sugestii pentru ceea ce
avea să devină alegorica, exotica ş i înşelătoarea frumuseţe a Cetăţii Epithimiei din
Istoria ie rog lifică . Există deja certitudinea că, la Constantinopole, prinţu l român se
împrieten ise cu ambasadorii Franţei şi că, unul dintre ei era Ferici, ascuns în roman
1

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, l , Edit. pentru Literatură, Bucureşti,
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sub emblema Cocoşului Europei, cel cu care Inorogu l (Cantemir) glăsuia în limba
latinească. Acesta îi putea aduce prea învăţatului Cantem ir traducerea lati nească a
cărţii lui Campanella, făcută de Tobias Adam2. Oricât de vagi şi redi mensi onate ar
fi urmele l u i Campanella în pal impsestul scrierii labirintice a lui Cantemir, suntem
obl igaţi să le recunoaştem . Cu atât mai mu lt, cu cât un astfel de model arhitectural
prea regulat, cum cel al l u i Campanella, era demistificat subti l în alegoria
Cantemir. ca imposibi litate de a adăposti o uman itate perfect armon izată, denunţat,
deci, a fi o s implă aparenţă. Luciditatea ş i criticismul satiricu lui român sunt de
marcă profund spirituală, negativismul fiind adânc motivat. Ş i este astfel, pentru
că, cel puţi n în acest caz, negaţia nu e un simptom al neputinţei, cât mai curând un
surplus spiritual sub presiunea căru ia privirea analitică a gen iului, încercat serios şi
foarte devreme de viaţă, pătrunde esenţa realului ascunsă sub masca aparenţelor.
Încât c itim textul ca pe o formă specifică de man ifestare a orgoliului analitic, a
raţionalismului demistificator fără egal în spaţiul cu ltural balcanic al vrem i i . Astfel,
Cantemir scrie pagini de antiutopie alegorică, fără ca literatura noastră să fi avut o
utopie, compune discursuri parodice, fără ca în cultura noastră laică să se fi
man ifestat vreun retor, decât ceva mai târziu, după 1 708, şi acela fiind Antim.
retorul de amvon. S-ar părea că român i i nu au demonstrat vocaţia utopiei soc iale,
colecti ve. deşi visători la fericiri personale nu l ipsesc din literatura noastră.
Expl icaţia nu e prea adâncă şi n ici imposibil de detaliat. Sfânta cetate a lui Heliade
Rădu lescu. „a lum i i nouă splende rad ioasă", e o excepţie, un exerciţiu de entuziasm
greu digerabi l ca l imbaj (ital ien izant) şi imagi ni excesive. Încă o dată se adevereşte
că excepţia întăreşte regu la.
Mai expresiv şi mai propri u, negativismul intrinsec parod iei intel igente.
man ifestat în raport cu literatura europeană, se va mai arăta de câteva ori în
l iteratura română: o dată prin poema eroicomică a lui Budai-Deleanu şi apo i prin
antiroman ul lui Urmuz, ca să reţinem doar îndrăznelile notorii. com ise cu
intel igenţă.
Tot aşa cum, atras de moda alfabetului el itar căutat de uman işti, Cantem ir
adoptă hierogl ifele simbolice, balcan icul erudit din el e cucerit. între altele, şi de
moda renascentistă a oraşelor imaginare. Acestea având, atunci, alte conotaţi i decât
Oraşele invizibile, recentele construcţi i poetice ale lui latlo Calvine. Ce formă şi
conţinut originale va căpăta ideea europeană a cetăţi i ideale, în contextul prozei
sati rice a lui Cantem ir, e o problemă de interes estetic şi nu numai . Episodul
descrierii cetăţi i imaginare din Istoria ieroglifică refelectă spiritul autoru lui
„împovărat" cu şti inţa lumii, hazardat în cel mai fantastic „constructiv ism baroc".
Lectura textu lui creează ,.impresia de ci udăţenie ireductibi lă", scoasă din sfera
determ inării temporale şi spaţiale. Precizia descrierii obligă la vizualizare
imaginară. fapt ce trezeşte suspiciunea de neverosimil. Dacă cineva ar imagina în
desen descrierea făcută de Cantem ir, s-ar pune în evidenţă perfecţiunea
� Tommaso Campanella, Cetatea soarelui. Ideea poetică a unei republici jilosojice, Editura
Şti inţifică, Bucureşti. 1 959.
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neverosimi lă, încărcătura barocă aproape imposibil de trasat în linii, fără riscul
suprapunerilor de tot felul. Cu toată violenţa tălmăcirii simbolurilor, „Scara" nu ne
împiedică să vedem în descrierea Cetăţii Epithimiei un moment de literatură
fantastică pe temă arh itecturală. Fantasticul sporeşte când ştim că aici se ascunde un
tâlc de căutat, ca în Vexierbild-ul (tabl ou cu cheie) practicat în pictura Renaşteri i
europene. Sursele livreşti renascentiste sunt o certitudine. N ici Orientul apropiat, n ici
cultura ţărilor române nu-i ofereau suficiente repere. Măsurile encicloped ismului lui
erau altele. Faţă de aceste spaţii cu lturale Cantemir îşi lua distanţă, adesea în forma
negări i moravurilor, mai subtilă sau mai directă. Imaginaţia din care se naşte
arh itectura monumentală, simbol ică în viziunea lui Cantemir, e comparabi lă cu
inventivitatea, de mu lte ori aberantă, din Vi�·u/ lui Poliphil\ concretizată în schiţe de
piramide-templu, obeliscuri cu statui şi lei în vârf, cum sunt în Veneţia, bazi l ici
circulare cu basoreliefuri , grupuri scul pturale ciudate etc. Dar, aici e numai reverie
„constructivistă", şi nu utopie cu destinaţie umanitară, cum e în utopiile lui
Campanel la şi Zuccolo, care rescriu utopia lui Morus, tradusă în ital iană la 1 548.
Morus păstrase însă foarte puţin din Republica lui Platon, cea dintâi cetate
„întemeiată cu mintea", cum spune Socrate interlocutori lor săi. Campanella reia în
termeni schematici, simplificatori, câteva dintre atributele statului ideal proiectat de
Socrate, citându-i, adesea, şi pe Platon şi pe mânuitorul maieutici i. Oricum, după
lectura integrală a dialogului Republica, proiectul social al lui Campanella îţi apare
superficial, plin de clişee şi naiv. „Minuţia rizibilă" a acestei „idile geometrice" a
persiflat-o Cioran4 • Tocmai naivitatea utopiei o denunţase, raţionalist, şi Cantemir, la
1 700, folosindu-i în mod întors termen ii, extrapolaţi asupra cetăţi i lăcomiei, spre a
acuza corupţia cetăţii ascunsă sub splendori le arhitecturii perfecte. Căci ce este
negaţia, decât utilizarea răsturnată a termeni lor afirmaţiei încărcaţi c u o altă funcţie
expresivă. Dacă Cioran ar fi citit doar partea a treia a Istoriei ieroglifice, i -ar fi
recunoscut şi lui Cantemir, alături de Swift, ideea „de a fi emancipat genul (utopiei)
într-o asemenea măsură, încât să-l fi nimicit".
Indiferent cât sunt de complexe sau de s i mple aceste proiecte imaginare, în
toate utopiile primează proiectul social de tip comun itar, prea ordonat ca să fie
propri u naturi i umane. Concepţia arhitecturală, complet absentă a l u i Platon, mai
simplă în Civitas solis, e de-a dreptul grandioasă în republica Evandria a lui
Zuccolo, fără să aibă sensuri cifrate, cum va fi în alegoria savantă a lui Cantemir.
Cetatea desenată de el în cuvinte are forme ş i străluciri înşelătoare, ce trebuie
interpretate conform unui cod alegoric man ierist, compus d i n corespondenţe
neaşteptate. A ignora codul înseamnă a face o lectură eronată, frivolă. Astfel,
hermeneutica, adusă în terenu l literaturi i spirituale, are mult de l ucru . Cantemir
învăţase de la greci, de la Homer, mai ales, subti l ităţi le alegoriei.
Lecturi le lui Cantemir, plăsmuitorul de oraşe imaginare, pare să fi trecut mai
întâi prin Republica lui Platon şi apoi prin Civitas solis, la textul căreia accede prin
3

4
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traducere latină. Din opera fi losofului antic a păstrat, în afară de terminologia
greacă, forma dialogică a dezbateri i ce urmează povestiri i Râsu lui, nerăbdător să
comunice unui auditoriu ceea ce i-a povestit Cam i lopardalul despre cetatea văzută
de el pe malu l Nilulu i . Cu surprindere constatăm că man iera narativă din
dialoguri le lui Platon a fost fructificată asemănător de Campanella şi Cantemir, în
ceea ce priveşte povestitoru l, care nu � autoru l, ci un personaj , o alteritate. ln cartea
ital iană, la îndemnul Ospital ierului, Genovezu l, corăbier încercat, prinde a povesti
rătăcirile în ţinuturi exotice, ecuatoriale, unde a văzut extraord inara cetate pe care o
descrie. Mânuitor al celor mai subti le şi moderne tehn ici narative, Cantemir
introduce în naraţiunea auctorială povestea spusă la persoana întâi de
Cam i lopardal, cel care văzuse cetatea şi se iniţiase în tainele ei, şi repovestită
întocmai de Râs. În acest spaţiu narativ, de peste zece fi le, autoru l are grijă să
amintească cititorului cine spusese mai întâi povestea, trecând ritmic între
paranteze cli şeul: „aşa dzicea Cami lopardalul". De ce Râsul reproduce povestea
in iţiatică, nu rămâne fără semnificaţie ascunsă în însuş i numele personajului.
Final itatea poveşti i spuse de Cam i lopardal este iniţierea unor neofiţi . Ei fac
noviciat la şcoala poveştii celui experimentat în ce priveşte „avan ia Porţii", adică
puterea ei umi l itoare şi „minunata ei lăcomie". Atributul „minunat" are sensul de
„uimitor", încât nu e alăturat ironic, ci si !ll p lu, satiric. Şi, totuşi, figura de gândire
care construieşte întregul fragment, aici analizat, ţine de retorica iron ică, de vreme
ce e lăudată excesiv frumuseţea somptuoasă a cetăţii roase pe dinăuntru de vici i .
De altfel, toate temele dezbaterii susţinute de personajele Istoriei ieroglifice sunt
ţinte satirizate: tirania, adevăru l, minciuna, inegal itatea, l ibertatea. dreptatea,
virtuţile, binele şi răul, şi alte concepte din substanţa dialogului platon ician. Nu
rămâne fără consecinţe pentru Istoria ieroglifică nici lectura u ltimelor pagini ale
dialogului platonician în discuţie, mai ales paginile acoperite cu povestirea lui
Socrate despre ceea ce i -a mărturisit viteazul Er, al cărui suflet hălăduise pe lumea
cealaltă şi văzuse cum sufletele personajelor răpuse în războiul troian îşi alegeau,
după temperament, înfăţişări noi de animale şi păsări şi nu de oamen i . Sugestivă
pali ngenezie.
Forma dialogică a textului platon ician şi-o va apropria şi Campanel la, dar nu
şi substanţa lui. În nota ce însoţeşte ediţia latină, privind motivaţia dialogului între
Ospitalier şi Genovezu l care descrie Cetatea Soarelui, ni se vorbeşte despre o
semnificaţie eclesiastică a constructu lui.
Se poate crede că nota în cauză, ca şi unele analogii din text, erau men ite să
netezească drumul circulaţiei cărţii într-o perioadă dominată de Inch iziţie. După
cum ostentativ conform istă e şi relatarea, cea din urmă, a Genovezu lui despre
religie şi înţelesul noţiunii de Dumnezeu în concepţia solarien ilor. Cum spuneam, o
analogie de substanţă între toate aceste texte nu se poate susţine, de vreme ce
dialogul lui Platon e o operă de filosofie pol itică, l ipsită de naivităţi, unde orice
afirmaţie e pusă la îndoială sau contrazisă şi prin aceasta mai bine lămurită. Se
con figurează acolo un cosmopolis dintr-o dată considerat ca simplă ipoteză, o
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ord i ne socială teoretic ideală, oricând coruptibilă în real itate d i n cauza naturii
u mane în timp ce La Cirta del Sole e o operă de fantezie l iterară, ned isputată; fără
contraopinii. ca şi Utopia lui Morus. Ambele se încadrează în didactica
uman ismu lui renascentist, generos şi etic, în care îşi va arunca rădăc i n i le ideologia
Lu minilor franceze.
V i ne Cantem ir să încheie cariera utopiei, a cetăţii ideale teoretic pefectă.
N umai că n-a făcut-o în latină, ca să fi fost cunoscut în Europa, aşa cum l-a i mpus
Istoria Imperiului Otoman. I nteligent şi lucid, cu fantezie de mare arh itect, dar
contam inat de natura suspicioasă a orientalilor, ca şi de mefienţa balcan ică,
sensi bilizat de eşecul primei sale experienţe pol itice domneşti . Cantemir
descurajează credinţa în cetatea străluc itoare, cu aparenţe de ideal itate . Lăsaţi orice
speranţă voi ce sosiţi aici, pare să spună el, dar jocul prea încărcat întârzie sau ch iar
rătăceşte cititorul curios să-i descopere noima. Mimează utopia în pagini
descri ptive fastuoase, de o şarj antă factură barocă. Negativismul de fond, susţin ut
de com petenţa anal istu lui decepţionat, e acoperit cu fardul înşelător al auru lui şi
porfi re i . Cum era de aşteptat pentru un principe cu drepturi ereditare, Cantemir era
monarhist. Republica era pentru el „neaşezământul stăpân i lor" şi e asociată cetăţii
imagi nate. care ,,nu monarh ie, ci publ ică este".
În arcanele greu de pătruns ale /s1oriei ieroglifice, cum e şi hăţişul lumii
reprezentate, pe un spaţiu textual de aproape douăzeci de file din manu scris, se
desfăşoară. în sti l direct, ca o poveste reprodusă de Râs, după istorisirea
Cam i lopardalului. descripţia Cetăţii Epithimiei, simbol al lumii lacome. În
structura narativă a romanului, deşi foarte variată ca tehnici uti l izate, fragmentul
apare ca o curiozitate, de un ermetism studiat. Cantem ir pare să fi trecut prin şcoala
pitagoreicilor. Ca şi aceştia, el transpune totul în simboluri numerice neînţelese de
profan i . Fantezia constructorului în imaginar nu e frânată decât sti l istic, m i mând
retoric neputinţa ( impossibilitas), ca În formula: cuvântul a le povesti vrednic şi
gândul a le formui harnic nu este ". Prea adesea se arată intezis naratorul, În
expresii de uimire. ca să nu suspectăm că exagerarea.frumuseţii cetăţii ascunde un
sens. o ameninţare. Frumuseţea neasemănată . . . nu numai a ochiului privală, ce
şi a minţii socoteală ameţea şi uluia ". Expresia extazului devine clişeu manierist,
ca şi risipa de materiale fără preţ puse În edificii, de amănunte ornamentale.
descrieri precise, cu proporţii cu tot, de străzi, arcuri, faţade acoperite cu
hieroglţfe. colonade, scări, cerdace, portaluri etc. Dar, totul poate fi interpretat şi
ca formă voalată de afirmare a propriei imaginaţii creatoare, alţfel neconsumată.
Demiur!:ia arhitecturală exuberantă riscă să cadă În delir.
La o primă lectură, descrierea pare a fi o fantezie ornamentală, compusă cu
mi nuţia unui arabesc, amintind, prin situare geografică şi ind icarea unor forme sau
proporţii arhitecturale ale construcţii lor cetăţii, de conţinutul povestirii Genovezului
d i n Civitas Solis. Numai că, la Cantem ir, descrierea e încărcată până la absurd de
amănunte şi expresi i ambigue. Distrage atenţia de la sens şi o puternică vizualizare
plastică, în rel ief a imagini lor, la care forţează descrierea. Prin insin uaţi ile decrieri i,
„

„
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referinţele aluzive la o anum ită real itate par să fie, paradoxal, pe cât de ambiguizate
tot pe atât de evidente. Lectura l iterală, rămasă la suprafaţa textu lui, neglijând
raportul dintre l iteră şi spirit, ar putea decide că descrierea cetăţi i sugerează ordinea
cosmică, un fel de Ierusalim ceresc. o variantă extravagantă a construcţii lor
simbolice de acest fel, cum erau atâtea în literatura Evu lui Mediu şi în cea
renascentistă5 • Că nu a fost în intenţia autorul ui o utopie monastică şi nici una
civică, ne-o ind ică însuşi tipul de alegorie animal ieră, implicit satirică, pentru care
el a optat şi, înainte de toate, „Scara" finală în care se traduce sensu l majorităţi i
„semnelor" ce referă aluziv. „Scara" spulberă obscuritatea alegoriei, propune
trecerea dincolo de aparenţele ficţi unii, exersată ca joc, ca exerciţiu spiritual al
aleşi lor. Descrierea cetăţi i are la Cantem ir semnificaţii subiacente absolut
particulare, de natură să interzică orice comparaţie cu alte cetăţi fictive, întrucât
fiecare element arh itectural semnifică ceva. Ca şi în cazu l măştilor an imaliere,
sensurile ecumenice ale unor s i mboluri nu sunt respectate decât rareori . Cantemir
îşi fabrică un cod personal de semne iconice ale căror înţelesuri învăţăm să le
descoperim în subtext, cu aj utorul „Scări i" lămuritoare, un fel de epi log al cărţi i .
"
C a şi î n textu l romanului, excesul expl icativ d e la „Scară" e simptomatic, este în
sine un semn exterior al obsesii lor ce puseseră stăpân ire pe psi hologia naratorului
excedat de proporţi ile cupid ităţi i turceşti . Si ngura plăcere a autoru lui ar părea că e
precizia proporţii lor măsurate în stânjeni, arşini, coţi, mile etc., uimit mereu de
forme, simetrii , bogăţia marmurelor, cristal ului şi auru lui. „Barroco", tradus prin
„complicat, extravagant'', e forma cea mai potrivită, aleasă de pri nţu l literat, pentru
a încifra complicat, inteligibilă nu fără efort, parabola cetăţi i corupte.
Esoterică fii nd, povestirea num ită luysmos (oracol. profeţie) e rostită de un
intermediar, şi era învăţată de la un in iţiat, ştiutor al tâlcu lui ei. Acesta era
Cam i lopardal ul, o mască hibridă ce acoperă în carte figura lui Alexandru
Mavrocordat, supranumit Exaporitul, adică deţinător al secrete lor diplomaţiei
externe a imperiu l u i . Caracterizarea făcută de autor purtătoru lui poveştii, Râsului,
asociat cu „alalţi ai credinţei vic len i şi ai vicleguşului credincioşi", trezeşte o nouă
suspiciune. El e, aşadar, un mesager imoral, cu vorbire ocol ită, un gh id vic lean în
hăţişul halucinant al relaţi ilor financiare. Hrysmosul e o poveste din care trebuie
ales un sens. un sfat asupra proceduri i de plătire a mitei, încât trebuie interpretată,
ca orice parabolă orientală. La „Scara" anexată romanulu i , cu vântu l grecesc are o
traducere acuzatoare: „gând ul, învăţătura şi avan ia (asuprirea) Porţii". Iniţiatu l era,
aşadar, un personaj-cheie în cunoaşterea mecanismului puteri i din enigmatica
cetate. In momentul în care cititorul curios apelează la „Scară", se risipeşte prima
i luzie că splendori le descrise ar fi ale unei cetăţi ideale. Fără „scara cuvintelor
irogl ificeşti tâlcuitoare", textul ar fi rămas cu desăvârşire ermetic.
,
Cunoscând tâlcuri le, povestea cetăţii se plasează clar pe reversul utopiei. In
înţelesul ei adânc e o antiutopie în travesti, concepută derutant, în termenii
strălucitori ai utopiei şi mitului. Este aici şi antifrază, şi paradox. şi iron ie. Dacă nu
5
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cumva este ea însăşi vicioasă, în l uxuria ei semnificantă, strălucirea ascunde atunci
faţa adevărată a cetăţii bolnave. Şi în Divanul Cantemir mizase pe funcţia
moralizatoare a istorioarelor d idactice, ceremon ios orientale, pe tema aparenţelor
înşelătoare, asociate atracţiei sirenelor6 • S porul descriptiv al monumentelor
arhitecturale, descrise în Istoria ieroglifică, are o sursă sigură şi în basmele arabe
din Halima şi în plastica ornamentală a palatelor de pe malul B osforului. Imag i n i le
par să coboare din mit, având doar o funcţie fabulatorie, dar ele comunică, în
sistem h ierogl ific, adevăruri de ordin economic şi social. Dacă, aşa cum susţineau
neoplatonicien i i . „mitul nu e n imic altceva decât un d i scurs fals ce ne oferă o
imagi ne despre adevăr", atunci povestea spusă de Râs, despre „oraşul preafrumos
cu cetate preafrumoasă", se menţine în zona miticului. Ce adevăr spune acest mit?
Exegeza alegoriei sau căutarea înţelesu lui adânc ne spune că antiutopia e l u mea
însăşi. aşa cum e ea, atunci şi dintotdeauna, însetată de aur. Trebuie să acceptăm,
dec i. că povestea nu e o creaţie gratu ită, dacât în unele detalii descriptive risipite de
imagi naţia, necheltuită altfel, a unui talentat arh itect, dar că în exagerarea şarjantă,
man ieristă, a expl icaţii lor alegorice e o denunţare, în zeci de variante, a avariţiei
maladive.
Cantem ir a fost, prin vocaţie, un virtuoz creator de limbaj eufemistic, în stil
oracular. Face chiar abuz de perifrază, în linia latini lor Statius şi Ausoni us.
Metaforismul man ierist ambiguizează şi ampl ifică spaţi ul comunicări i, fapt ce
presupune un anumit ceremonial al lecturii, un j oc p l in de d ificu ltăţi . N umele
emblematic al oraşului e şi numele omului locu itor în el. „Cetatea Epith imiei", ne
spune autoru l la cheie, înseamnă: „in ima, omul lacom sau l umea". Deţi nea
Cantem ir ceea ce Platon numea „ştii nţa totală", adică arta de a citi, fără iluzi i,
marea carte a l u mi i . In Republica, Socrate d i scută despre o subtilă legătură între
caracterele ind ivizi lor şi caracteru l general al cetăţii. Oamenii compun cetatea.
Cantem ir n u crede altfel. În structura sufletească a omului cetăţii, Platon distingea
şi „partea apetentă", dorinţa ( epithimetikon), înc l inaţie corespunzătoare cetăţilor ce
se ocupau de aspectul economic. Pe cei predestinaţi să conducă, Zeul i-a plămăd it
din aur, pe aj utoarele lor din argint, iar pe agricultori şi meseriaşi din fier şi aramă7.
Din Istoria ieroglifică lipseşte o astfel de ierarh ie, sau dacă este una, ea se
întemeiază pe alte moravuri şi relaţi i. Să nu uităm că perspectiva morală din care e
închipuită imaginea cetăţii bolnave, care e Ţarigradul, e perspectiva victimei din
ţări le române, ea însăşi pretendentă la tron . Dar până să aj ungă acolo, precum
Struţocămila însoţită de Râs, din această poveste, victima, oricare ar fi fost ea,
trecea prin văm i le demn itarilor („vrăj itorilor") otomani, responsab i l i cu învestitura,
intermediari specializaţi în spol iaţie. Proporţii l e fantastice ale lăcom iei sunt licenţe
literare emise de o personal itate subiectiv atinsă ş i suferindă, cum era detronatul
princ ipe Cantemir. Tentacu lele cetăţii erau întinse în tot sud-estul european
subordonat şi transformat într-un spaţiu al imoral ităţi i, de o coloratură specifică.
6 Di mitrie Cantemir, Divanul, Editie îngrij ită şi studi u introductiv de V i rgil Cândea, Edi tu ra
Pentru Literatură. Bucureşti. 1 969, p.79.
7 Platon , Republica, în Opere, V, Editura Ştiintifică. Bucureşti. 1 986, p. 1 94.
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Toată povestea despre „făptura cetăţii" şi ritualul complicat al cucerim
bunăvoinţei Centrului, e spusă de Râs pentru cei ce veniseră acolo să asigure tronul
proaspăt alesei Struţocămile. Î n mod ocolit, l imbaj u l simbolic le sugerează
obligaţiile onoroase, fără de care nu se poate nădăjdui recunoaşterea demnităţii
domneşti. Povestea e un preambul iniţiatic urmat de apl icarea învăţături i. Ca să fie
util izat, hrysmosul trebuia tâlcuit de Camilopardal, un filohrisos („iubitorul aurului
şi mij locitorul pentru aducerea mitei"), recunoscut drept „fi u l Pleonex iei". El ştia
cum se aduce jertfa zeiţei Pleonexiei („Lăcomia, la care muritorii se înch ină").
Cinic, personaj u l vinde tâlcuirea sub motiv că el însuşi a cumpărat-o. Lebăda
bătrână i-a fost iniţiatorul . Cantitatea de „lut galben" (aur), pretinsă în fraze
alambicate era atât de neconvenabilă pentru însoţitoarele Struţocămi lei, încât
„unele de prostime nu înţălăgea, iară altele înţelegând, a nu şti să făcea". Iniţierea,
în acest caz, însemna să parcurgi un oriental, deci complicat, drum al depuneri i
aurului în schimbul unor privilegii politice. Meritul personal era o noţiune străină
acestei lumi , cum remarca Inorogul , spiritul ales al Istoriei ieroglifice .
Cetatea situată dincolo de munţi i lunii, în peisajul exotic şi fantastic al Deltei
Ni lului, era suspendată pe stâlpi de marmură, după modelul grădini lor
Semiramidei . S uspendarea semnifica mândria cetăţi i îmbogăţite. Sensul indicat la
„Scară" anu lează atributele aparent pozitive. Lectura per contrarium, impusă de
regimul receptării ironiei, e valabilă şi aici, ca şi în 1 984 al lui Orwell, unde, spre
exemplu, numele de „minister al adevărului" îl poartă instituţia specializată în
falsificarea documentelor lăsate posterităţii. Tot aşa. splendoarea cetăţii are pe
revers imoralitatea ei.
Reperele cardinale, planul şi proporţiile zidirilor, detal iile ornamentale de pe
capitelurile colonadelor, descrierea şi numărul „exact" al arcurilor, ţesătura străzilor
şi scărilor „în chipul teatrului", creează impresia de autenticitate, de locuri văzute.
Ochiul imaginaţiei cititorului e fascinat şi desenează mental chipul oraşului dominat
de edificiu l templului. În abundenţa ornamentelor şi amănunţimea detal iilor se citeşte
gustul oriental al autorulu i format în atmosfera turco-levantină. Este replica mefientă,
târzie a Orientului, dată de un român (ca şi în ştiinţa istoriei otomane), la proiectele
oraşelor imaginare desenate în stilul Renaşterii italiene de un Leonardo da Vinci sau
Francesco Martini 8 • Casele particulare, regulat aliniate sunt imaginate de Cantemir la
fel de somptuoase ca şi edificiile publice. Faţadele din „marmure scumpă" sunt
ornate „cu tot felul de scrisori ieroglificeşti", cu animale şi păsări ce par însufleţite,
după cum vii par şi zmeii sau leii de pe terminaţia coloanelor din pieţele oraşului.
Dar cetatea este moartă, pe străzile ei pustii nu există alte fiinţe decâ! alaiul
carnavalesc de măşti ce însoţeau Struţocăm ila, gh idată simbolic de Râs. In mod
spontan, imaginea picturală a descrierii oraşului bizar şi pustiu se asociază în
reprezentările cititorului cultivat, ca atmosferă, cu tablourile suprarealiste ale lui De
Chirico („Enigma orei", „Muze neliniştitoare"). Cu deosebirea că pictorul a
simplificat la maxi mu m liniile arhitecturale.
M

Grigore Arbore, op.cit. ,
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Simbo l ic, în centru l cetăţii împrej muite „cu zid gros şi vârtos de piatră, în
patru colţuri ciopl ită" era o „capişte a Boazii Pleonexiei", adică un templu al zeiţei
Lăcomia. Splendoarea fără pereche e subliniată printr-o comparaţie ce rid ică în
abso lut arta construcţiei edificiului inundat de lumină. Restul oraşului „era ca zgura
lângă aur şi ca stecla lângă diamant". În aceste pagini sunt mai pregnante u rmele
descrierii templului circular ce domina Cetatea Soarelui. Orgia de lumină ce scălda
edificiul imaginar ne întoarce şi către proiectul unui templwn solis din s i mbolicul
oraş. numit de Athanasius Kircher. Heliopolis9. Însă, fără posibil ităţi de asoc iere cu
alte descrieri sau desene de cetăţi ideale e sensul, absol ut original, ind icat la
.,Scară" . Traducerea satirică. teribil de acuzatoare, îl scoate pe Cantem ir d i n rândul
nai vi l or constructori de utopii umanitare. Ceea ce psihologii au numit „imaginaţie
utopică" a dominat jocul l i ber al fanteziei într-o fază ideal istă, a „repub l ici lor
ideale" 1 0, mai exact, în A ntichitate şi Renaştere, dar nu şi în perioada
raţionalismului lumin ist. Iar Cantem ir, cu spiritul lui fecund, a fost un gânditor al
acestei perioade. El foloseşte analogia ca principal instrument al invenţiei
alegorice, spre a concretiza abstracţiuni ce ţin de moravurile social-po litice, de vicii
şi pasiuni ale unei umanităţi în decădere, cuprinsă de auri sacra fames, incriminată
şi de Vergiliu. Principele român al anului 1 704 nu mai crede şi de aceea n u mai
umblă după hi mera unei pierdute „vârste de aur".
În exuberanţa descrierii desenelor încrustate în basorelief pe temelia metal ică
a templului se înch ipuia, în man ieră an im istă, o alegorie grotescă a existenţei pl ine
de primejdii: fiecare animal era pândit de un altul sau de oameni, vânători iscusiţi
inventatori de capcane. „V iaţa lumii" contemporane e imaginată, în bandă narativă,
ca u j unglă, organ izată după legea vânătorii neobosite. Rezum ativ, înlănţuirea
scenelor de pândă şi vânătoare se constituie într-o ontologie, sens dedus din
întregul Istoriei ieroglifice. Tot restul descrierii templului de cri stal. luminat
noaptea de nenumărate candele de aur umplute cu n ard, „căci în Capiştea
Pleonexiei undelemnul măsl inului, ad ică al păcii, nu arde", e încărcată cu aiuritor
de mu lte amestecuri de scientism şi imaginaţie, simbolu ri zodi acale, temporale,
cosmologice. numero logice. N ici o frumuseţe nu este lăsată să strălucească gratuit.
Soarele şi lumina, în general, sunt asociate auru lui, ca în fi losofia hermetică.
Luxuria moravurilor suferind de boala aurului se împerechează cu splendorile
arh itecturii cetăţii. Principalele elemente ale edificiului semnificau „mu lţimea
strâmbătăţi l or", „furtişaguri", „mită". Până şi orologiul solar arată „nepărăsita poftă
şi strânsoarea avuţiei". Înaintarea şi retragerea apelor N i lului încifrează creşterea şi
scăderea aurului în visteria otomană etc, etc. Sti lul metonimic, plin de asociaţii
surprinzătoare, rămâne totuşi, obsesiv, în acelaşi câmp semantic al avariţiei şi
vicii lor care vin în trena ei. Este respectat, ca în tot romanul, principiul estetic al
alegoriei : descoperire prin acoperire, formulat de autor în epilogul cărţii, prin
mij loc irea chiasmu l u i, figură retorică preferată. Motivaţia recursu lui la alegorie e
9

10

Th. Ribot, Essai sur / 'imgi11atio11 creatrice, Paris, Alcan, I 903 , p.250.
Th. Ribot. Essai sur l 'imgi11atio11 creatrice, Paris, Alcan, I 903, p.250.
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insidios orientală: „De betej i rea inimilor foarte ferindu-ne
scrie autorul dezvăl i nd le acoperim, şi acoperindu-le le dezvăl im". Spaţiul imaginat nu e o lume
man iheică, ci una exclusiv negativă, căreia binele nu i se opune pentru că nu există.
Instanţa etică severă o reprezintă autorul, intrat în dizarmon ie cu lumea.
Culmea reprezentări i groteşti a lăcomiei se atinge în relatarea aproape
picturală, traductibilă în sensul acelu iaşi cod, a statu i i zeiţei Pleonaxis, plasată în
centrul templ ului. Acesta e un centru al centrului, e „Lăcom ia. la care muritori i se
închină" . Este zeu l acestei lumi. Din nou recunoaştem în d ispoziţia concentrică,
cetate, templu, statuie, ca semnificaţie ultimă, modelul cetăţi i lui Carnpanella.
construită în cercuri concentrice, ultimul element fi ind. acolo. templu l . Este
Pleonaxis o statuie mecan ică diformă, d intre acelea puse în mişcare la serbări le
orgiastice ale Florenţei med iceice. Ea se însufleţeşte atunci când în urechea-i
enormă se toarnă aur. Pentru l iteratura română abia ieşită din faşa naraţi un i i
cronicăreşti, descrierea unei astfel d e statu i, c a şi întregu l roman a l lui Cantemir,
era o extravaganţă, un lux narativ, dar cu ce sens ! Să nu uităm nici o cl ipă că
Istoria ieroglifică a fost scrisă la 1 705 în l imba română, când autorul avea treizeci
de an i şi s-a tipărit abia la 1 8 83 . După informaţia noastră, prinţul fi losof e primul
scriitor sud-est european care are ideea să introducă statuia mecan ică, ob iect
grotesc, în contextul alegoriei literare. Cu acest nou artificiu se i nstitu ie un simbol
al centrului 1 1 , de nuanţă particulară, cu semn negativ, o imagine răsturnată a
simbol i smulu i ceresc. Cetatea imaginată de Cantemir e un centru al lumii în care se
concentrează nu perfecţiunea, ci bogăţia şi corupţia deşănţată, ceva asemănător
bolgiilor infernului dantesc. Statuia e colorată în galben veşted, maladiv, pentru că
e atinsă de „boala împărătească" a „lutului galben" (aurul). Detali i le vestimentaţiei
şi poziţia părţi lor corpul u i accentuează grotescul impl icat în însăşi destinaţia ei de a
reprezenta viciul lăcomiei. Plăcerea produsă de contactul cu aurul îi smu lge
dezgustătoare piuituri şi mişcări dizgraţioase ale corpului diform . Jertfa bogată
aduce „împlinirea voii " cel u i care doreşte puterea. Dacă solarienii sau utopienii
erau marionete, fi inţe fictive, puţinele personaje intrate în acest episod imaginat de
Cantem ir au avut realitate i storică. Cei care slujesc zeiţa, precum Cami lopardul,
Râsul şi Lebăda, numiţi la „Scară" filohrisos, sunt ei înşişi cântăritori şi adoratori ai
aurului, opuşi utopien i lor educaţi astfel încât să se elibereze de sub tirania valorii
lui. M istica aurul u i nu era cunoscută n ici solarieni lor.
Proporţiile lăcomiei din cetatea cantem iriană întrec orice imagi naţie.
Exagerarea acuză vehement. Densitatea în semnificaţii demascatoare a textu lui e,
dacă nu obositoare, cel puţin descurajantă pentru cel care ar tenta interpretarea
exhaustivă. De multe ori rătăceşti prin inflaţia de expresii ocolite, prin labirintul de
simboluri ' fără ca '' Scara" să-ti. mai pună la îndemână firul Ariadnei. Scri itorul se
epuizează tocmai prin mij loacele cu care se afirmă. „H iperbolizarea tendenţioasă",
ca formă de instanţă critică, e răspunsu l spiritual ului cunoscător al rău lui. Excedat
de lumea viciată în care e nevoit să trăiască, spiritualul Cantem ir găseşte o formă
11
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inspirată de revoltă eliberată ironic în aparenţe înşelătoare. Pare că elogiază sau
descrie uimit ceea ce de fapt denunţă, cum ne-o spune doar „Scara" romanului .
Aparenţa e pură ficţi une, un joc, imagine falsă a conţinutu l u i . Singură statuia
lăcomiei, prin ansamblul de atribute groteşti, mij loceşte mai propriu şi mai d i rect
conţinutul satirei. Criza lumii sud-est europene, a Balcaniei, e interpretată pin
cauza ei: lăcomia, dizolvantă a oricărui principiu moral. A şadar, în B alcani a nu e
loc nici măcar de utopia ca utopie, în sch imb e loc de anti utopie.
Îmbrăcat în mantia literatul u i creator de simboluri, tânărul, atunci, Cantemir
se afirmă şi ca fi losof al istoriei şi al societăţi i contemporane, capabi l de speculaţi i
de cea mai fină nuanţă, asupra cărora au întârziat şi încă vor mai întârzia istoricii şi
soc iologi i. E un exerciţiu de înţelegere a felului cum s-a raportat la vremea ei una
dintre cele mai pătrunzătoare şi mai antidogmatice m inţi ale Europei, bătrânul
continent aflat atunci în pragul epocii Luminilor. Acuitatea gândiri i sale, dacă nu
inh ibă, oricum poate crea inferiorităţi, nu numai prin forţa imaginativă, dar şi prin
mij loacele de care uzează spre a se pune în ecuaţie literară, fie şi barocă. Dând la o
parte forma caracteri stică acelei vârste a l iteraturi i, rămâne esenţa recuperabilă ca
valoare permanentă ce poate fi reactualizată prin reformu lare estetică.
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CONVERSION ET PARRAINAGE
(JASSY, 1819-1831)
PAUL H . STAHL

La viile de Jassy, capitale de l ' une des trois provinces historiques roumaines,
est prise dans l ' evolution demographique qui se manifeste partout en Europe
depuis la fin du 1 8e siecle et surtout au I 9e siecle. Des documents publies
recemmen e comprennent entre autres un registre d'un interet particulier; ii rend
compte de la conversion de personnes venues d' ailleurs s' instal ler dans l a viile et
qui, dans un mouvement qui touche l ' ensemble des confessions, passent a
l ' orthodoxie. II s ' agit d'un processus important dont l ' interet pour la vie sociale du
temps est evident.
L' accroissement de la viile attire non seulement Ies habitants de la Moldavie
mais ceux des pays voisins aussi; ils arrivent nombreux de Pologne, de Russie ou
de la province roumaine voisine, la Transylvanie. Un double processus s' installe
qui, d'un cote voit la viile changer en partie de caractere ethnique, de l ' autre
constate un processus d ' adaptation et d ' integration des nouveau venus dans le
milieu social preexistant. Adopter la religion dominante dans l' Etat, celle a laquelle
appartient le Prince et Ies couches superieures, â une epoque ou la religion etait
fortement definitoire des identites, constitue un moyen habituel d'integration .
L' Eglise inscrit ces personnes dans un registre portant le titre de «Registre pour Ies
baptises qui, fideles d' autres rel igions, ont acquis la vraie foi» («Condica pentru
botezaţii cari i din alte relighii au vinit la pravoslavnica credinţă») . II couvre la
periode comprise entre I 8 I 9 et I 83 I et comprend 394 cas. Les notes concemant
chaque personne nous informent sur Ie nom du �onverti, son ancienne religion, le
nouveau nom qu' on lui donne et sur le parrain .
Cette conversion sort Ies personnes rebaptisees ( l e cas des chretiens) ou
simplement baptisees (le cas des Juifs ou des musulmans) du groupe de leurs
anciens coreligionnaires. L' appartenance â un groupe religieux ou autre s' exprime
aussi dans l ' installation ensemble dans un meme quartier de la viile; sans entrer
dans cette discussion qui sort du sujet de notre etude, je signale que pour au moins
deux groupes, celui de Juifs, definis par leur religion et celui des Tsiganes, definis
par leur situation d' esclaves, ii y a une forte concentration par quartiers. Cette
proximite qui rapproche Ies fideles d' une meme rel igion entre eux contribue en
1 Ioan Caproşu, Mihai-Răzvan Ungureanu, Documente statistice privitoare la oraşul laşi, 2
volumes, Iaşi, 1 997.
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meme temps a Ies teni r d ' une certaine maniere eloignes du processus d ' integration .
En effet, I ' install ation rapprochee facili te I ' entraide, mais peut signifier ou qu' on
ne desire pas s' integrer completement, ou que l ' integration n ' est pas acceptee par
le m i l ieu social maj oritaire. C ' est par exemple le c as des Tsiganes (ou Rroms) qui
n ' avaient aucune religion basee sur des textes ecrits ; d ' ail l eu rs, le registre des
convertis sign ale un unique cas de Tsigane converti, ce qui s itue Ies Tsiganes a part
par rapport a I ' ensemble des autres groupes ethniques ou rel i gi eux installes a Jassy.
A vant de presenter Ies donnees a caractere de recensement du regi stre, i i
convient d e preciser que Ies rubriques concemant c haque converti n e comprennent
pas touj ours des reponses a toutes Ies questions: parfois c ' est le nom originaire qui
manque, d ' autres fois le nouveau nom, ou la religion d ' origine, ou Ies donnees
concemant le parrain; ces variations sont a l ' origine de la variation de certains
chiffres. L' identite des personnes, qui a cette epoque ne suit pas des regles precises,
Ies memes pour tous, varie egalement selon Ies cas. II ne faut pas s ' etonner dane si
le nombre des uniates par exemple, ou d ' autres, n ' est pas toujours le meme.
LA RELIGION ORIGINAIRE DES CONVERTIS
Les catholiques ne sont pas nommes de la meme fa�on ; ainsi on indique
qu ' i ls sui vent «la loi polonaise» ( «legea leşească») ou tout simplement qu' il s sont
«polonais» ( «leah », «leaşcă» ), qualification qui indi que egalement I' origine
ethnique du converti . En d ' autres cas on ecrit «papistaş» ce qui pourrait se traduire
par «fidele du pape», ou qui suit «la loi du pape» ou «la l o i de Rome» (de lege
papi stăşească», «de lege râm lenească») ; le plus rarement on ecrit «catholique».
Dans ces demiers cas le nom de la rel i gion ne nous aide d ' aucune maniere a
connaître I ' ori gine ethnique du converti . Parfois on I ' ajoute, allemand ( «neamţ,
nemţoaică»), ital ienne («ta li ian că»), fran9ais ( «franţoz» ), polonais ( «poleah» ), mais
comme cette indication n' est pas donnee regul ierement on ne peut fai re aucune
precision d' ensemble. Les protestants sont designes d ' un nom proche de celui de
«cal viniste» ou «adepte de Luther» («de lege calvinească», ou «liutran»). Pour Ies
Juifs on ecrit «de loi juive» ( «de lege j idovească») et pour Ies Armeniens «de loi
armenienne» ( «de lege armenească»). Pour Ies uniates seulement ( «un i i at») on
n ' ecrit pas qu ' i ls suivent «la loi» des uniates comme on l e fai t pour Ies autres
re ligions. Le nombre des conversions, c lassees par annees, est le suivant:
1 8 1 9- 1 820
1 82 1 - 1 823
1 824- 1 825
1 826- 1 827
1 8 28- 1 829
1 830- 1 83 1
1 832 (3 moi s )

TotaJ

Cathol iques
68
20
23
35
17
24
9
196

Protestants
3
-

3

Uniates
36
25
25
18
IO

8
3

125

Juifs
14
16
13
8
11
7
I

60
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Armeniens
3
2
5
-

I
I
I

13

Total
1 24
53
66
61
39
40
14
397
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L' annee 1 822 est absente du registre et par consequent le classement regul ier
par periodes de deux annees n' est pas possible. On constate que Ies plus nombreux
sont Ies catholiques 1 96 (notes comme polonais 1 1 2 cas, qui observent la Joi du
64 cas et cathol iques
20) . L ' intervalle le plus important pour Ies
pape
conversions est le premier; ii m' est difficile de I' expliquer ne connaissant pas
l ' evolution du nombre total des catholiques de la vil le, ni celui des autres religions.
Les quelques «iipovanes» et musulmans devenus orthodoxes et cites parmi Ies
convertis ne changent pas de maniere significative la situation telle qu' elle apparaît
dans le tableau precedent.
-

-

-

-

LE CHANGEMENT DU NOM PERSONNEL
La conversion passe par un bapteme et tout bapteme s' accompagne du choix
d ' un nom personnel pour la personne baptisee. Or, comme chaque personne porte
dej a depuis sa naissance un nom personnel, tout un chapitre d' evolution des noms
peut etre construit. Je signale dans Ies pages qui suivent quelques aspects lies aux
noms et qui revelent des caracteristiques de la vie sociale locale. La reponse a cette
question difîere selon la religion originaire des convertis: Ies reponses analysees
plus loin concement seulement Ies trois categories de fideles suffisamment
nombreux pour qu' il y ait une chance que Ies conclusions tirees des chiffres soient
valables.
La situation la plus simple est celle des adeptes de la religion mosai"que qui ,
lors d u bapteme, changent touj ours l e nom d' origine. Ce n ' est pas l e cas des
catholiques ou des uniates, Ies deux autres categories que j ' analyse ici .
Pour Ies catholiques, du total des 1 84 convertis pour lesquels on a des
reponses completes, 75% changent de nom, Ies autres le conservent. Une
distinction sign ificative est celle qui separe Ies hommes des femmes; ainsi :
Ies femmes changent de nom en 86% des cas;
Ies hommes changent de nom en 66% des cas.
La distinction est diffic i le ă. expliquer; on peut avancer I' idee que, !ies a une
situation sociale plus importante, ayant une position superieure dans l ' ensemble de
la societe, Ies hommes resistent plus fortement au changement.
Pour Ies uniates l a situation est ă. certains egards similaire. Ainsi, du total des
uniates convertis 5 1 o/o changent de nom. Si le changement est ici aussi important,
la difference entre uniates et catholiques est el le aussi significative. L' explication
me semble devoir etre trouvee dans Ies noms originaires portes par Ies uns et par
Ies autres . Les uniates, !ies a ! ' origine ă. l ' orthodoxie, ont des noms semblables aux
orthodoxes malgre le fait qu' ils sont uniates. Les catholiques portent souvent le
noms d'un saint catholique et viennent de pays habites par des populations
differentes de celles habitees par Ies uniates. Ils seront par consequent obliges de
changer plus souvent de nom. Qu' ils soient uniates ukrainiens ou uniates roumains,
Ies noms orthodoxes avaient dej a cours dans leurs societes et lors du re-bapteme ils
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peuvent conserver leur nom d' origine. Ceci est d' autant plus evident pour ces
demiers dont les noros ressembl ent a ceux de leurs parrains.
Encore une foi s les femmes difrerent des hommes, difference qui va dans le
meme sens que pour les catholiques et qui doit s' expli quer de la meme maniere :
Ies femmes uniates changent de nom en 6 3 % des cas ;
les hommes uniates changent de nom en 43% des cas.
LE NOUVEAU NOM
Les noros recrus par les convertis presentent quelques c aracteristi ques qui se
maintiennent panni les adeptes de toutes les religions. Certains noros paraissent
avec une plus grande frequence que les autres ce qui facilite une c l assification. Les
femmes uniates qui changent de nom (32 cas) reeţoivent le nom de:
Maria en 1 1 cas (qui representent 34,4% des nouveaux noros recrus);
Ecaterina en 4 cas;
Elena en 3 cas;
Ioana ( ou Ana, ou Ruxanda) en 2 cas.
Au total, Ies cinq premiers noros representent par l eu r frequence
( I I +4+3+2+2=22) 69% du total ; cette i mportante proportion c aracterise les
societes ou Ies noms suivent des regles strictes, ă caractere social, bien que l i es
aussi aux c royances. On la rencontre dans des societes paysannes par exemple,
soc ietes souvent isolees du milieu social environnant2 •
Les hommes uniates qui changent de nom (3 I cas) recroivent les noros
sui vants :
Ioan en 9 cas (qui representent 29% du total) ;
Gheorghe en 5 cas ;
Nicolae en 4 cas ;
Vasile en 4 cas ;
Petru ( ou Constantin) en 2 cas.
Au total, Ies cinq premiers noros recrus representent 77%, proportion plus
importante que pour Ies femmes.
Les femmes catholiques qui changent de nom (79 cas) recroivent les noros
sui vants :
Maria en 3 1 cas (qui representent 39% du total) ;
Ecaterina en I 5 cas ;
Elena en 7 cas ;
Pulheria en 6 cas;
Ana en 5 cas.
2 Uue pareille situation a ete observee dans son evolution l e long de deux siecles dans
I ' ouvrage signe par Dario Benetti et Paul Henri Stahl Le radici di una va/le alpina. Anrropo/ogia
storica e sociale delia Val Tar1a110, Sondrio, 1 995; le chapitre «I nomi».
-
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Au total, Ies cinq premiers no ms ( 64 cas) representent 8 1 % des no ms re�us.
Les hommes catholiques qui changent de nom (7 1 cas) rer;oivent Ies noms
suivants :
Ioan en 20 cas qui representent 28% ;
Constantin en I 1 cas ;
Nicolae en 1 O cas ;
Gheorghe en 7 cas ;
Theodor (ou Petru) en 4 cas.
Au total , Ies cinq premiers noms representent 73% des noms rer;us.
LE TABLEAU GEN ERAL DES NOMS
En mettant ensemble Ies femmes converties (catholiques, uniates et
mosa"iques) et en incluant egalement celles ayant change de nom et celles l ' ayant
conserve, on obtient Ies resultats suivants ( 1 24 cas) :
Maria apparaît en 52 cas (ce qui signifie qu' apres conversion, 42%
des femmes s' appellent Maria;
Ecaterina en 20 cas ;
Elena en 1 1 cas ;
Ana en 1 1 cas ;
Pulheria en 8 cas .
Les cinq premiers noms representent 82% du total des noms portes par Ies
converties. Deux chiffres attirent l' attention : le premier est celui plus important du
nom de Maria que dans Ies precedentes statistiques. II s'explique par le fait qu' une
bonne partie des converties portaient deja le nom de Maria et que le choix du
nouveau nom change s' arrete souvent toujours au nom de Maria. Le deuxieme
chiffre qui nous interesse est Ia proportion importante des premiers cinq noms;
l ' explication est la meme, une bonne partie des noms qui n'ont pas change et qui
sont semblables aux nouveaux noms. II s ' agit donc de deux preferences successives
pour Ies memes noms, preferences qui se manifestent lors du premier et du
deuxieme bapteme egalement.
En mettant ensemble tous Ies hommes convertis ( 1 45 cas), ayant ou pas
change de nom lors du bapteme, on obtient Ies resultats suivants :
Ioan, nom re�u en 33 cas (qui representent 23% des noms) ;
Gheorghe en 24 cas ;
Constantin en 1 9 cas ;
Nicolae en 1 9 cas ;
Vasile en 1 2 cas.
Par rapport au total des noms portes par Ies convertis, Ies cmq prem1ers
representent 74% des cas .
Pour Ies femmes comme pour Ies hommes cette concentration sur quelques
noms (qui representent plus des trois quarts des noms) met en lumiere la volonte et
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la pratique sociale de transmettre et d ' i mposer aux convertis Ies noms habituels a la
rel i gion et a la societe des parrains. Afin de justifier cette affirrnation je presente
dans Ies l i gnes qui suivent Ies noms portes par l ' ensemble des parrains (252 cas) :
Le nom de Ioan est porte en 35 cas (qui representent 1 3,5% des n oms
portes par Ies parrains) ;
Gheorghe en 24 cas ;
Constantin en 1 7 cas :
Niculae en 1 O cas ;
Dumitru en 9 cas .
Ces cinq premiers noms representent 38% des cas. La ressemblance avec Ies
noms des convertis est evidente, et met en lumiere l ' influence du milieu ambi ant
sur le choix du nom . Elle man ifeste en meme temps une difference i mportante ; en
effet. si Ioan reste le premier nom, ii n ' a pas la meme i mportance que c hez Ies
convertis; ii en est de meme de I' importance des cinq premiers noms dont la
proportion par rapport au total n' est pas aussi grande que chez Ies con vertis.
La situation des marraines ( 1 27 cas) nous offre Ies memes constatations :
Le nom de Maria est porte en 26 cas (qui representent 20% des cas
des noms portes par Ies marraines) ;
Ecaterina en 1 4 cas :
Elena en 1 2 cas ;
Ana en 8 ;
Vasi l ica en 6.
Au total, Ies cinq premiers noms representent 52%. Cette proportion de
m�me que celle trouvee chez Ies parrains, represente probablement une proportion
proche de l ' ensemble de la ville. II manifeste de cette maniere l ' exi stence d ' une
soc iete bien structuree en ce qui concerne le systeme d ' attribution des noms et qui,
a travers la conversion. s' impose aussi aux convertis.
Deux noms attirent I ' attention, noms qui dominent par leur frequence Ies
autres noms et qui sont presents dans toutes nos statistiques. Le nom de Maria,
egalement frequent c hez Ies marraines et chez Ies filleules, est egalement i mportant
en d ' autres societes europeennes; ii s' expl ique sans doute par la place occupee dans
le culte chretien par la Vierge. Le nom de Ioan - Jean est egalement frequent dans
1
toutes Ies societes chretiennes· •
Le rituel du bapteme precipite (effectue par tout chretien Iorsqu'un nouveau-ne
est en danger de mort) met en lumiere le meme choix; on nomme une fillette M aria
et un gar\on Ioan, nom porte par celui qui a baptise Jesus-Christ4 .
' Paul H . Stahl , Le choix du 1w111 perso1111el, in «Zeritschri ft ftir B alkanologie», 3 1 , Wiesbaden,
1 99 5 : i dem Name and Social Structure. Examplesfrom Southeastern Europe, New York, 1 998.
� Paul H . Stahl et Dario Benertti , la sage-femme et le bapteme precipite. in «Etudes et
documents B alkaniques et Mediterraneens», voi . 2 1 , Paris, 1 998.
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LA CONVERSION DES CHRETIENS
ET LA CONVERSION DES JUIFS
Sans exclure Ies vraies conversions de nature rel igieuse, on ne peut pas
exclure le desi r des convertis de s' integrer a un nouveau milieu social et d ' avoir Ies
memes droits que Ies autres. En effet, dans le mil ieu social de cette epoque. avoir la
meme rel i gion signifiait ouvrir une voie vers une vie mei lleure. Cela est evident
pour l ' ensemble des personnes pratiquant a ) ' origine une autre religion que celle
orthodoxe.
Si cette affinnation est vraie pour tous, Ies choses ne se sont passees de la
meme fa�on ; Ies sentiments des convertis peuvent avoir ete Ies memes, ceux des
parrains orthodoxes vis-a-vis des convertis ne sont pas Ies memes . Je m' arrete ici
sur un aspect surprenant non seulement parce qu' il distingue Ies personnes de
rel igion mosa'ique des autres, mais aussi parce qu ' i l signale un phenomene qui ne
m' est pas connu ailleurs . II s' agit de ce que j ' appelle le «parrainage par
delegation».
Lors de la conversion simultanee de peuples entiers, conversion d' habitude
forcee et qui n' est accompagnee par aucune preparation religieuse prealable, le
parrain est absent. A Jassy, la conversion des Juifs est toujours indi viduelle, tandis
que chez Ies autres convertis on trouve assez souvent des familles entieres qui
adoptent I' orthodoxie.
Le «Registre des baptises qui , abandonnant d' autres rel igions, ont adopte la
vraie», couvre la periode comprise entre 1 8 1 9 et 1 83 1 et note au total 394
conversions, panni lesquelles 57 juives. On indique pour chaque conversion la
presence d'un parrain et si, pour Ies autres religions, le parrai n appartient
d' habitude a la meme categorie sociale que le fil leul , pour Ies Juifs on note parmi
Ies parrains l a presence des personnes Ies plus importantes de l ' Etat. Princes,
seigneurs, ministres, grands fonctionnaires de la cour se succedent dans la qualite
de parrain. II me semble que cela peut s' interpreter de la suite; foire passer a
I ' orthodoxie I ' adepte d' une branche du christianisme constitue un merite, mais
celui de convertir une personne appartenant a la rel igion mosa'ique constitue un
merite encore plus grand. Probablement que cet argument, comme aussi le fait qu ' a
I ' origine d u christianisme i i s' agissait d e la conversion de Juifs devenus chretiens,
ont egalement joue. L' idee que baptiser, devenir parrain, vous assure une place
speciale au Paradis, etait et est encore une des croyances Ies plus frequentes dans
Ies regions roumaines5 •
La liste des conversions note comme suit une pareille conversion : «Sara, qui
etait de rel igion juive, a ete instruite par le pretre Gheorghe du village de Muncel,
region de Neamţ, j ' ai lu /Ies prieres/ selon le typique, je l ' ai ointe avec le Saint
5

Voir l 'ouvrage classique signe par Simion Florea Marian, Naşterea la Români, Bucarest,

1 995 .
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Chreme, je I' ai baptisee I' appelant M aria. La marraine a ete dame Safta, de la part
de monsieur Constandin Catargiu I - 2.6. 1 8 1 9». Ou encore : «Lei ba, qui etait de
rel i gion j uive, a ete instruit par moi, en lui apprenant Ies regles de notre juste foi , et
comme on me l ' avait ordonne, je l ' ai baptise, le nommant V asile; ii a eu pour
parrain monsieur Ştefan Becheriu, de la part /delegue par/ de Sa Majeste la
Princesse - 27 .3. 1 820».
On trouve donc pour Ies juifs la situation suivante: sur le total de
57 cas de conversions, dans
34 cas le parrain a une condition sociale superieure ; parmi eux
24 n 'assistent pas personnel lement au bapt�me mais envoient
quelqu ' un a leur place.
S i on observe Ies autres convertis (a l ' exclusion des Juifs), on trouve sur 337
cas un total de 39 baptemes «par delegation», parmi l esquels dans 25 cas le parrain
a une situation importante. Si le phenomene est present chez Ies non-juifs aussi ii
n · a pas la meme freguence gue chez Ies premiers. L' importance d 'un parrain et ses
re lations avec le fi lleul donnent naissance toujours a une relation de superiorite
pour le parrain - inferiorite pour le fil leul. Ici s ' ajoute de maniere evidente une
relation du meme genre gui n ' est pas basee seulement sur la rel i gion mais aussi sur
le social.
Le nombre peu important des convertis originairement armeniens ou
musul mans ne me permet de faire des affirmations ayant une chance d ' etre stables
pour un plus grand nombre. On peut guand meme dire gue dans ces cas aussi la
freguence des parrainages par delegation est grande.
Comment se deroule la ceremonie ? Quelles rel ations se nouent entre le vrai
parrain et le converti, et entre le converti et celui gui a envoye a sa place pour
parrainer une autre personne ? Surtout, comment expliquer cette forme particul iere
de parrainage ? On ne peut faire gue des suppositions. D'un cote, c 'est un honneur
de convertir un adepte appartenant a la religion mosai·que; de l ' autre, une personne
trop importante au point de vue social, considere gu' el l e ne peut pas aller elle
meme a l ' eglise pour parrainer. Les relations de superiorite (pour le parrain) in feriorite (pour le fi l leul) sont largement connues ; pour la Roumanie, ceci est vrai
j u squ'au personnes de rang princier6 • Ce type de relations est connue ailleu rs et en
d ' autres occasions, non seulement en relation avec une conversion. Dans un
bapteme, le parrain et le fil leu l nouent des relations etroites sur le plan social .
S ' agirait-il du meme processus lorsgue l a difference sociale entre parrain et fil leul
est particulierement grande ? Peut-etre non, bien gu' i l me semble probable
qu ' apres une telle conversion ii y eut des relations de protection de la part du
parrain, d ' autant plus efficaces gue la position sociale du parrain est haute. Ceci
repond ainsi au besoin et au desir de s ' integrer socialement du nouveau converti .
6

Paul H. Stah l , L 'accoucheme111 el le bapteme. La transmission lignagere de deux formes
d 'apparentement, in «La parente spirituel le» (volume paru sous la redaction de Fran�oise Heritier et
Eli sabeth Coppet-Rougier, Paris, 1 995.
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Quel peut etre le sens complet de l ' expression «de la part de» ? L'un des cas
qui se trouvent dans cette situation precise que le bapteme d ' un groupe de chretiens
s' est fait «avec l ' argent des finances princieres selon l ' ordre du Prince»7 . S ' agirait-il
dans ces cas d ' une simple participation financiere, ou aussi d' une pafl icipation
financiere du parrain qui delegue quelqu ' un pour assister a sa place a la
ceremonie ? Le parrain a toujours des obligations rituelles qui impl iquent des
depenses, mais dans ces cas s' agit-il de la meme chose ?
Le converti lui-meme a-t-i l eu un role dans le choix d ' un parrain puissant ?
Ceci aussi est possible. Dans une de ses etudes consacree a la conversion des Juifs
de Moldavie, Mihai Răzvan Ungureanu cite un passage tire d' un rapport du consul
prussien Kuch : «II arrive souvent que Ies Juifs adoptent l ' orthodoxie, mais
rarement le cathol icisme et jamais le protestantisme, car la religion orthodoxe
assure certains avantages aux convertis, avantages que Ies autres confessions ne
peuvent accorder, et c 'est ici qu' il faut trouver la raison des conversions. Un juif
pauvre qui decide de se baptiser obtient la recompense du Prince et celle de son
parrain, un important cadeau en argent et en vetements.» 8
L' adoption de l a religion dominante dans tel ou tel milieu a eu toujours et
partout un role important dans I ' integration sociale; dans un Etat de dictature,
appartenir au parti politique dominant, a un role semblable dans la progression
sociale. Sacrifier rel igieusement a l ' Empereur dans l ' antiquite romaine, signifie
etre politiquement fidele a l ' Empire. Le changement de vetements, de la coiffure,
donc des signes exterieurs Ies plus visibles d' une ethnie ou d'une rel igion s ' ajoute
a la conversion. L'ensemble de ces changements contribuent a une integration qui
fait qu' on ne peut plus distinguer un «etranger» d ' un indigene 9 •
PARRAINAGE ET MARIAGE
Le bapteme n' est jamais suivi Iors des conversions juives par un mariage
selon Ia Joi orthodoxe; ii faut se rappeler que Ies Juifs se convertissent toujours
seuls, qu' i l s' agisse de femmes ou d' hommes. Ce n ' est pas le cas des chretiens qui
adoptent I ' orthodoxie car ils arrivent souvent en compagnie. II y a deux situations;
celle ou Ie converti est celibataire et celle ou ii est marie. Dans ce demier cas aussi
ii y a deux possibilites; son epoux (epouse) a la meme religion ou une autre. S ' i l a
7

Caproşu, Ungureanu, op.cit„ p. 3 3 1 .
Câteva aspecte ale regimului asimilării confesionale în Moldova, «Arhiva genealogic ă», I
( V i l, 1 994, p . 23 1 ).
passe a classer quelqu ' un non
9 Les vetements comme aussi la coiffure aidaient par le
seulement dans une ethnie ou une religion, mais aussi dans une classe d'âge, parmi Ies celi bataires ou
Ies gens maries. et meme parmi Ies mei:nbres d ' une tribu ou d'un village. Andrei Oişteanu nous offre
une presentation sensible de l ' imaginaire dans la construction de l ' identite juive Evreul imaginar
versus evreul real, în folclorul şi mitologia română, în «Revista de istorie literară», Ianuarie-M artie
1 995, Bucarest.
H
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la meme religion Ies epoux seront d' abord bapti ses et par la suite maries. Si l ' un
des epoux est dej a orthodoxe, on baptise celui qui ne ) ' est pas et on officie par la
suite le mariage. Dans Ies deux cas ils sont par consequent remaries, car le pretre
ne tient pas compte du mariage anterieur.
On trouve ces situations dans 39 cas et la situation est notee comme suit :
«Nicolas, catholique, ayant appris le catech isme de notre vraie foi, je l ' ai baptise et
je I' ai oint I ' appelant toujours Nicolas. II a eu pour parrain Pierre, marchand de
Jassy . Ayant dej a epouse une femme orthodoxe, je lui ai lu la priere qu ' on lit pour
le premier mariage, ayant pour parrain le meme Pierre le marc hand.» (p. 327) 1 0 Ou
encore ; « Ioniţă qui etait un iate, a appris le catech i sme de la vraie foi, je l ' ai baptise
l ' appelant Ioan , je l ' ai oint avec le saint chreme, ii a fait la communion, et l ' ai
marie avec femme Crâstâna, en li sam le priere du premier mariage seulement pour
lui ( «cetindu-i cununia întâia numai asupra lui»), ayant pour parrain au bapteme et
au mariage le meme Vasile „ . » (p. 332) 1 1
*

Quelques articles signes par Mihai Răzvan Ungureanu nous permettent de
... ui vre le destin soc ial de quelques convertis Juifs; ses etudes confirment l ' effet
<.,ocial benefique pour Ies convertis, qui se perdent avec le temps dans la popul ation
de la vi l le 1 2 • Le destin des convertis chretiens ou juifs, se separe ainsi a certains
egards de celui de leur communaute d' origine et se confond avec celui de la societe
qui Ies a rei;us. Cette affirmation est d' autant plus vraie lorsqu ' i l s' agit de chretiens
non-orthodoxes devenus orthodoxes et dont le nom seulement rappelle parfois l a
religion des ancetres. Et comme le changement d e rel igion est accompagne
d ' habitude par le changement des vetements, des comportements, de la coiffure, on
arrive a ne plus distinguer Un «Vrai Orthodoxe» d ' un neophyte� l ' integration etant
complete. L' etude des minorites juives c h ri stianisees par la force ou des crypto
chretiens vi vant parmi des musu l mans a permi s aussi d' identifier des survivances
de l ' ancienne religion; une etude attentive des realites actuel les pourrait seule nous
renseigner sur Ies eventuel les survi vances dans l a ville de Jassy.

111

Caprosu, U ngureanu , op. cit., p. 327.
Ibidem , p. 332.
12
Ibidem : voir aussi par le meme Elite alogene la laşi (secolul XVI/I). Consideraţii asupra
dinamicii comunităţii evreieşti ; in «Arhiva genealogică», I ( V I ), l asi, 1 994.
1 1
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LA DIMITRIE CANTEMIR ŞI ION BUDAI-DELEANU
VALER I U P. STANCU

Arta disimu lări i prin alegorie le-a oferit dintotdeauna autorilor de literatură
un registru nelim itat de formule creatoare, de refigurări insol ite ale real ităţi i.
Transpunând în l i mbaj vizual aspecte ale istoriei contemporane ori abstracţi uni,
constructe adoptate în virtutea funcţiei lor didactice, textele alegorice se înconjoară,
printr-un soi de ritual al comunicări i cod ificate, cu elemente de paratext a căror
funcţionalitate este adaptată la această man ieră de reflectare literară. Atunci când
urmăresc să orienteze lectura, prin elementele de paratext, către obscure
semnificaţii ale textului, aspectele mi metice şi formulele receptări i îi preocupă mai
frecvent pe autorii scrieri lor de acest gen . Încercarea de a infl uenţa receptarea, mai
accentuată în zonele de intermediere ale textului, fundamentează pactu l cu cititoru l
şi poate fi analizată atât din perspectiva pragmaticii, cât şi prin raportare la o
tradiţie retorică defin itorie pentru epoci mai vechi ale literaturi i .
Artificialitatea la care a aj uns alegoria î n timpuri le moderne ale creaţiei
literare se datorează, în primul rând, încl inaţiei, foarte accentuate încă din Evul
Mediu, către folosirea abstracţi ilor person ificate, mai puţin creatoare şi mai
convenţionale decât alegori ile cu substrat mitic din vremea antici lor. Se creează.
astfel, în evoluţia conceptului de alegorie, două paradigme, diferenţiate prin gradul
de distanţare creatoare dintre elementele alegorizat şi alegorizant: un ecart mai
redus, un mecan ism simplu al încifrării, „o aparenţă de mimesis" 1 , specifice
simplelor personificări ale unor concepte (de ordin moral, de obicei), se vor opune
transfigurării complexe din alegoriile profund angajate ficţional . Difuzate în întreg
spaţiul semnificant al operei, elementele „metaforei figurative" se dezvoltă gradual,
încât secvenţe paratextuale precum titlul (continuat cu subtitluri şi intertitluri),
prefeţele şi epi logurile ori notele de subsol pot avea un rol esenţial : în această
construcţie, „fiecare atribut ( . . . ) este semnificativ şi coerenţa ansamblului este cea
care constituie metafora"2• Funcţi ile pe care paratextele a trei scrieri importante ale
literaturii noastre vechi - Divanul. . . şi Istoria ieroglifică ale lui Dimitrie Cantemir
şi Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu - le dezvoltă în raport cu textul alegoric pot
releva lini ile esentiale ale codului l iterar căruia i se subsumează.
Alegoria p �rticulară a Divanului . . , premergătoare ficţi un ii din Istoria
ieroglifică, îşi desfăşoară l imbaju l oblic începând cu discursul paratextual, ale cărui
.

1

2

Vera Căl in. Alegoria şi esenţele. Bucureşti. Edit. pentru Literatură Universală. 1 969. p. 1 9.
J.-J. Robrieux. Elements de Rhetorique et d 'Arg11111entatio11 , Paris. Dunod, 1 993, p. 47 .

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

268

Valeriu P. Stancu

convenţii sunt simi lare cu cele ce guvernează textul propriu-zis, cu precădere în
forma sa dialogată din Cartea întâi. Fundamentate pe model u l triadic. atât
discursul paratextual, cât şi textul interferează pe t9ate pal ierele semnificaţi i lor,
având diferite grade de aprofundare a conţinutului. Relaţia textu lui cu elementele
sale „transcendente" (cum le numeşte Gerard Genette ), situate în poziţii
pri vi legiate, pentru a media adecvat receptarea, conferă discursului particu larităţi
literare de tip pragmatic, derivate, în bună măsură, din modelul alegoric pe care îl
propune cartea.
Pri n funcţi i le sale de a desemna un conţinut şi de a-l seduce pe cititor,
secvenţa intitulantă Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu L umea sau Giudeţul
sufletului cu trupul. complexă şi simetric construită, situează de la început textul în
paradigma scrieri lor în care Cantemir îşi exersează „marea artă de a înscena
abstracţiuni le" 3 . Pe cât de încântătoare sunt pentru cititor jocul idei lor şi
învăţăturile adunate în carte, pe atât de i spititoare trebuie să fi fost pentru autor
posibi l itatea de a proba venimozitatea j ocului subversi v al dialogul u i în
contrad ictori u . Subtitl urile, adăugate într-o structură de echivalenţe, exprimă
esenţial izat tema şi inc ită la o lectură în codul moralei creştine, pe de o parte, iar,
pe de altă parte, într-un cod literar alegoric . Ele îşi prelungesc semnificaţi ile prin
titlurile capitolelor şi ale paragrafelor, împreună cu acestea alcătuind un discurs
distinct, de rezumare a sensurilor adânci ale textu l u i .
Subtitlul nu constituie numai secvenţa î n care există indicaţi ile generice,
arhitextuale: el poate să aducă precizări, să indice un scop al scrierii (didactic,
fi losofie etc.) sau să fie generat în virtutea unei funcţii de ambiguizare. Relaţia
di ntre titlu şi subtitl u este condiţionată de raportarea lor individuală şi parţială la
text, tensi unea acestei relaţii având grade diferite de i ntensitate. Rolul subtitlului
( n umit şi titlu secundar) se defineşte prin relaţia c u titlul prim: aduce o informaţie
complementară faţă de secvenţa iniţială, între secvenţe putând să se creeze
echivalenţa prin disj uncţie (de pildă, în Divanul . . ). A lteori , cum apare în pagina de
titlu a alegoriei lui B udai-Deleanu, relaţia titlu-subtitlu se întemeiază pe un
principiu unic. al parodiei, pe toate pal ierele intitulări i : Ţigania da/ sau I Tabăra
ţiganilor! Poemation eroi-comico-satiric.
Cât despre intertitluri, diferenţa dintre acestea şi titlul cărţii, mai ales în genul
narativ. este una de statut: titlurile interioare se adresează cititorului care este deja
angajat în lectura textului ş i ele constituie un factor al continuităţii procesului de
lectură. Unui model de intitulare internă prin numerotarea diviziuni lor şi eventuala
menţiune rematică ( Cartea întâi, Capitolul al Ii-lea etc .) i se opune, u neori în
aceeaşi epocă literară, tradiţia care apelează la intertitlurile tematice, descriptive, în
forma unor propoziţii completive circumstanţiale. Acestea din urmă pot fi
sugestive prin laconismul lor sau prin tendinţa de a rezuma întregul conţinut al
textului i ntitul at.
.

-' G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Edit. M i nerva,
1 982, p. 37.
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Formulate adesea într-o tonalitate imperativă, titluri le interioare ale
Divanului . au rol u l unor en unţuri gnomice, încât ar putea constitu i, alături de alte
elemente de ord in textual, un prim exerciţiu pentru ceea ce vor fi „sentenţii le" din
Istoria ieroglifică. Ele se structurează, de altfel, prin forma enunţări i şi prin
separarea de discursul dialogat al Înţeleptu lui şi al Lumi i, într-un al treilea discurs
din prima parte a cărţii, un d iscurs cu tendinţă şi cu forţă de persuasiune, o
neaşteptată anticipare a formulei ireniste din partea a treia. Tendinţa acestor
enunţuri se dezvăluie mai intens atunci când între titlul anal itic şi opini i le
personajului exprimate în secvenţa de text corespunzătoare nu există nici o legătură
(de pi ldă, paragrafele 25 şi 50 din Cartea întâi), dar şi atunci când, în câteva note
de su�sol, cititorul este lămurit în legătură cu sensurile ce ar fi putut să rămână
neînţelese ori este îndemnat să le recepteze într-un anumit mod . Intervenţi ile
nemij locite ale autorului (cu statut indecis într-o alegorie în care instanţele
comunicării sunt de o profundă abstracţiune), prezente în spaţi ul din j urul textu lui,
au un rol similar cu discursul naratorului din Istoria ieroglifică, situat între două
cuvântări ţinute „în mij locul theatru lu i": regizare a dialogu lui pentru a orienta
lectura către un anumit sens. Semn al neîncrederi i în cititori i ce ar fi putut să se
rătăcească în labirintul învăţături lor morale sunt şi rarele note de subsol, cu funcţie
de a explica atitudinea Înţeleptului, care mimează că ar fi îmbrăţişat principiile
susţinute de Lume: când Înţeleptul îşi întreabă con locutoarea „Celor ce-ţi cumu-ţi
iaste voia s l uj esc ce le dăruieşti?", nota auctorială avertizează: „Ia aminte la ce
săvârşit va ven i într-alt chip a Înţeleptului întrebare", iar după continuarea
dialogu l u i („Lumea: Orice ari pofti. I Înţeleptul: Eu poftesc avuţie"), în notă se
explică, vigi lent, această atitud ine simulată: „Ispiteşte Înţeleptu1"4 .
U rmărind să aj ute la receptarea corectă a tensiuni i dialogului şi a conţinutului
moral al textului, autorul Divanului . lasă să transpară, în proiecţi i fulgurante,
imaginea unei părţi mai discrete a dialogului din carte: comunicarea dintre autor şi
cititor, ospăţul spiritual la care acesta din urmă este invitat prin alegorice
„mescioare", descrise, iniţiatic şi abstract, în prefaţa care îi este închinată.
Diferitele tipuri de relaţi i, manifeste sau latente, pe care textul le poate avea
cu alte texte (relaţiile transtextuale) constitu ie, în măsura apartenenţei lor la sfera
esteticului, aspecte ale literarităţii, iar dintre acestea paratextul, prezenţă concretă
în zona din j urul textului, are un rol i mportant în orientarea l ecturii şi în proiectarea
unui statut ficţional. Ansamblul elementelor de paratext, asemenea întregului text
al Istoriei ieroglifice, neagă atât modalitatea povestirii directe a cronicari lor, cât şi
atitudinea acestora din discursurile ce-l vizau pe cititor. De altfel, alegoria
construită de Dimitrie Cantemir în romanul său se apropie de formula scrieri lor
antice, are rezonanţa unui m it considerat în fundal ul său5. Aşa cum Homer „îşi
. .

.

.

4 Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu Lumea sau Giudeţul sufletului cu
trupul, ed. îngr. de V irgil Cândea, B ucureşti, Edit. pentru Literatură, 1 969, p. 49.
5 F. Buffiere, Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Bucureşti, Edit. Univers, 1 987, p. 38.
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învăluie învăţătura în ceaţă"6, şi într-o i storie „ieroglifică" este locul în care se pot
acumula „metafore heterocl ite" pentru a întuneca în mod intenţionat ideile, după
principiul en igmei. Este aceasta o formă prin care autoru l poate incita spiritele la o
înţe legere profundă, în timp ce ascunde celor nein iţiaţi adevăratele sensuri.
Li mbajul obl ic al „ierogl i fiei", diferit prin profunzimea lui de s implele
person ificări ale conceptelor abstracte, îşi atenuează funcţia critică, în favoarea
funcţiei poetice. Semnificatul acestei alegorii (prezumtiva i storie trăită) este el
însuşi rezu ltatul unui proces de transfigurare în p lan ficţional : e doar o istorie
refigurată, ca reparaţie în imaginar a concretu lui neprielnic firii imaginative. Poate
deven i, în felul acesta, o convingătoare formă de autentificare a istoriei
red i mensionate arti stic. În „scara" aşezată, prin voită eroare, la sfârş itul cărţi i,
Dim itrie Cantem i r lămureşte ech ivalenţele din jocu l travestirilor. Semnele
h ieroglifice devin, în roman, nu o modalitate de a înc i fra sensurile, pentru a
împiedica înţelegerea acestora, ci un fi ltru, o ogl indă deformantă prin care, pe de o
parte, d i scursul se îndepărtează evident de formula narativă c lasică a istorii lor,
intrând în câmpul formelor literare de expresiv itate căutată, pe de altă parte,
c ititorul e obligat să abandoneze perspectiva tranzitivă asupra istoriei narate şi să
constru iască o imagine subiectivă, din secvenţe al căror sens e val idat n umai de
punctu l de vedere al naratorului .
Povesti rea din roman u l l u i Cantemir este u n simulacru de i storie, în care se
mişcă similipersoane istorice, încât descifrarea even imentelor strict în cheia oferită
atât de generos în „scara" din final nu poate decât să invalideze lectura. Nu fără
intenţie, autorul a împrumutat principiilor pe care se întemeiază a legoria sa
funcţiile simbolului, care dezvălu ie, printr-o simplă percepţ ie, semnificaţii
nebănu ite, perspective infinite. Astfel, el pare să fi încercat o apropiere de
complexitatea pe care o pot avea interpretările simboluri lor, să fi urmărit o
îmbogăţire a semn ificaţi i lor acestei imagini particulare a l u mi i .
Semnele îndreptăţite să asigure reuşita contractului de ficţionalitate într-un
text l iterar nu sunt întotdeauna suficiente, de aceea autori i regizează adesea un
d i scurs despre veridicitatea scrieri i, în spaţiul paratextual . În zona privi legiată a
comunicări i cu cititorul, ficţionalitatea unui roman poate fi doar indirect semnalată
prin elemente paratextuale precum numele autorului, indicaţia generică „roman",
prefaţa, titluri le etc. Intrate în ceremonialul „narativei artificiale"7, secvenţele de
text care înconjoară textul (un rol aparte avându-l titlu l, subtitlul şi numele
autoru l u i ) se alătură celorlalte „semnale de gen", a căror funcţie este de a-l
convinge pe c ititor „ să subscrie la un pact ficţional şi să accepte faptele narate ca şi
cum ar fi adevărate"8 • În opera de ficţiune, „receptată ca l iterară, independent de
orice j udecată de valoare"9, devine cu atât mai i nteresant jocul - de o gratuitate
6

Ibidem.
U mberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, Constanta. Edit. Pontica, 1 997, p. 1 57 .
M Umberto Eco, Limitele interpretării, Constanta, Edit. Pontica, 1 996, p. 1 96.
9 Gerard Genette, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, Bucureşti, Edit. Univers, 1 994,
7

p. 86-87.
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mereu sporită - al negări i/afirmări i caracterului ficţional, desfăşurat în zona
protocoalelor de lectură sau în textul propriu-zis. Ideea, permanent recuperată, că
adevărul este doar un caz-limită al ficţiunii, că între realitate şi reinventarea sa pe
cale narativă există o relaţie, devine un adevăr incontestabi l al creaţiei.
Pactul ficţional, secvenţă importantă şi uneori ambiguă a contractului de
lectură, se poate mani festa într-o varietate de forme cu atestare textuală. Afirmarea
veridicităţi i opere i, semnalarea ostentativă a ficţional ităţii ei ori cu ltivarea
ambiguităţii în ceea ce priveşte statutul textului constituie doar câteva dintre
acestea. O nouă modalitate de statuare a ficţi un i i , întâlnită şi în alegoriile lui
Cantemi r şi Ion Budai-Deleanu, apare atunci când textul însuşi se dedublează în
planul enunţări i, incluzând în referinţa sa propriile elemente de paratext.
Semn al unei maturităţi doar în aparenţă surprinzătoare, epica literaturi i române
vech i se înconjoară cu un paratext complex, de o însemnată forţă de persuasiune.
înscris în contractul de veridicitate. Dimitrie Cantemir, care avea să creeze, în unele
pagini d i n romanul său alegoric, o exemplară antiutopie, aşeza în faţa primei părţi un
titlu (reiterat) ce susţinea autenticitatea istoriei, potrivit topos-ului „eu spun
adevărul", şi avea o valoare de rezumat, anticipatoare în raport cu textu l . Este, de
altfel, primul indiciu al părăsirii modelului narativ al cronicarilor - elementul rematic
Istoria îşi vede negată semnificaţia prin atribuirea caracteru lui „ieroglific" -, iar
apartenenţa la domeniul ficţiuni i se impune o dată cu ampla secvenţă intitulantă care
exagerează cu tâlc ideea de veridicitate: ,JSTORllA IEROGLIFICĂ, adevărată.
pentru lucrurile carile între doaî mari şi vestite a Leului şi a Vulturului monarhii s
au tâmplar şi prin vremiea a 1 700 ani, de vrednicie a să crede scriitoriu, foarte pre
amănuntul însemnată, carile prin tot cursul vremii aceiia între vii au fost, de vârstă
la 3 100 ani fiind, când sfârşitul începutei sale istorii videa s-au învrednicit". În
situaţi i le în care există o concordanţă între semnificaţi ile lui şi tema textului, titlul are
funcţie cataforică, depinzând de elemente ale textului actualizate după el, a căror
interpretare depinde, în acelaşi timp. de punctele de vedere pe care cititori i le
construiesc, pe „pragul" textului, citind titlul . Romanul lui Cantemir, însă, îşi afirmă
caracterul ficţional în aceeaşi pagină în care susţine, cu suspectă insistenţă,
veridicitatea absolută a istoriei. Intenţia de a spori ambiguitatea caracterului veridic
se înscrie în protocolul ficţiuni lor de factură ludică, dezvoltat mai ales în prefeţele şi
în epilogul cărţii .
Prefaţa de autor urmăreşte să impună în acelaşi timp un model de producere
a genului literar despre care vorbeşte ş i un model al lecturi i sale, ch iar şi în
situaţiile (frecvente, de altfel) în care l imbaj ul prefaţatorului nu este sincer. Dacă
în epoca de început a tiparului discursul „editorial" conţinea îndemnuri sincere
către cititori, cărora l i se promitea, ceremonios, că prin lectură vor ajunge la acel
„mărgăritariu de mult preţ" care este înţelepciunea, în scrierile propriu-zis
ficţionale, chiar în cele ce nu aveau să fie tipărite decât mult mai târziu, adresarea
către cititor se face într-un limbaj nesincer. Prima dintre cele două prefeţe ale
Istoriei ieroglifice se deschide cu afirmarea inuti l ităţii acestei scrieri, pentru un
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c ititor care ar fi avut mai multe de învăţat dintr-o înşiruire simplă a evenimentelor,
„după cursul vremi lor". Iron ia autorului ce se consideră vrednic de „probozire" (şi
numai personajele din tagma de jos, cu discurs plebeian, precum Bâtlanul,
„probozesc" în această carte) e o formă de valorizare a contraria a operei care
mi mează că şi-ar recunoaşte neajunsurile în privinţa lui delectare şi docere.
Procedeul numit excusatio propter infirmitatem are aici dubla funcţie de a atrage
atenţia asupra jocului auctorial cu locurile comune ale prefeţelor şi de a accentua
gratuitatea acestei transpuneri în semne alegorice: „acea aievea ale l uc rurilor pre
aceasta vreme trecute istorie, precum ieste a să şirui şi după cursu l vremi lor, careşi
la locul său a să alcătui, mai pre lesne mi-ar fi fost, cu care chip mai mult a te
îndulci şi de şti inţa lor mai de saţiu a te îndestu li ai fi putut. Ş i aşe, nici truda mea
până într-atâta în deşert fără mulţămire şi fără folos ar fi rămas. Ce întâi sfărşirea
undelemnului şi pierderea vrem ii mele bucuros mărturisesc". Expl icarea necesităţii
de a recurge la alegorie, pentru care cititorul este chemat să fi e „drept
sămăluitoriu", se produce în acelaşi limbaj oblic accentuat de ironie. „Sfiala" de a
„dezvăli" fapte prea grave, „stidirea" de a le lăuda lumii şi o pretinsă teamă de
„asupreală" l-ar fi obligat pe autor să acopere chipurile cu măşti, în urma unui efort
mărturisit, nu fără o jucată implicare, în prefaţă: „firea chi pului cu firea dihaniii ca
să-şi răducă tare am nevoit".
Că toate aceste acte declarative din prefaţă se subsumează unui proiect
alegoric, urmărit până la ultimele amănunte, o dovedeşte cea de a treia („şi cea mai
cu deadins") dintre acele „nu iuşoare pricini" expuse în preambul, cuprinsă într-un
enunţ defin itoriu pentru abandonarea formulei narative a cronicilor: „nu atâta cursul
istoriii în minte mi-au fost, pre cât spre deprinderea ritoricească nevoindu-mă, la
simcea groasă ca aceasta, prea aspră piatră, multă şi îndelungată ascuţitură să fie
trebuit am socotit". Cititorul este învăluit într-o suită de formule de captatio ce ar
trebui să-l facă vulnerabil la sentimentele pe care autorul doreşte să i le inculce; fără
îndoială că şi acest procedeu trebuia să fie adoptat în manieră ironică pentru ca
alegoria să se poată institui mai convingător: presupunând că a fost iertat pentru
neajunsul de a fi recurs la alegorie, autorul îi vorbeşte cititorului despre „voioasa
simpatie" pe care acesta o va arăta negreşit, când se va strădui să descifreze semnele
„carile înţelegerii din cursul nostru nu puţină întunecare pot să aducă".
Apare frecvent în prefaţe o formă de comun icare „directă", explicită, dintre
narator şi o instanţă receptoare instituită ad-hoc, printr-un d i scurs ale cărui efecte
perlocuţionare sunt descrise de însuşi emiţătorul acestuia, ca o formă de mimare a
controlului asupra lor (cum se întâmplă în cărţi precum Tristram Shandy a lui
L. Steme ori Gargantua a lui Rabelais). O altă modal itate de influenţare a
lecturi i, realizată prin enunţuri care nu-şi desemnează destinatarul, subliniază unele
calităţi ale operei, j udecă valoarea sa intrinsecă şi oferă un mod de receptare cu
valabil itate mimată. Lectura porneşte în căutarea propriei imagini şi o construieşte,
făcând din text în acelaşi timp un obiect de lectură şi un metalimbaj , o alegorie a
actului de a citi. Actele de l i mbaj subînţelese, pe care, nu de puţine ori, le
. . .
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recunoaştem în prefeţe: sfatul („E bine să citiţi în acest fel ca11ea"), injuncţiunea
(„Această carte trebu ie citită astfel"; „Citiţi din nou Capitolul I" etc.) şi
permisiunea („Puteţi citi în următoarea ordi ne . . . "; „Puteţi să nu citiţi Capitolul X"
etc. ) sunt forme de orientare a lecturii mai vizibi le şi, din această cauză,
susceptibile de a-l dezorienta pe cititorul ingenuu.
Ludicul funciar al Istoriei ieroglifice şi alegoria general izată i-au permis
autorului ca, într-o astfel de operă ce-şi creează singură parad igma, să „convoace"
cititorul prin apostrofă, definindu-l în primul rând ca posibil itate (alegorizată şi ea)
de ratare a lecturii . Se împletesc, în prologul din acest roman alegoric, actul
ilocuţionar al permisiuni i de a nu se citi o parte din text şi funcţia performativă a
discursului: autorul îndreaptă atenţia cititoru lui către „sentenţii", pe care „prin
voroavă îndelungată a le sămăna şi la loc cu cuviinţă după voroavă a le alătura am
silit, pre cari le prin parenthesii ( . . . ) încuiate şi pre margine câte cu doaî puncturi
roşi i însămnate le vii videa. Deci stâlpul voroavei neamestecat a ţinea de vii pofti,
după obiceiul parenthesii, din mij loc ţircălamul cari le sentenţia cuprinde, cu ochii
râd icând, cursul istorii(i) necurmat şi stâlpul voroavei nefărâmat vei afla".
Î ndemnul de a nu fi citit conţinutul parantezelor neagă un itatea de principiu a
construcţiei romaneşti, constituind, în consecinţă, o modal itate de a inval ida
această cale de receptare. Ironia marcată a acestui îndemn (este descrisă ch iar
deplasarea privirii pe pagina scrisă, pentru a evita citirea ,,sentenţii lor"), precum şi
prezenţa în text a unor fraze alcătuite numai din fraze sentenţioase înch ise între
paranteze, legate între ele printr-o simplă conjuncţie (cum se întâmplă mult mai
frecvent în Panciatantra), ar trebu i să-l avertizeze pe cititor în legătură cu
necesitatea de a-şi abandona comoditatea şi de a se angaja într-o lectură profundă şi
neconvenţională, pe măsura textului citit. Autorii operelor epice întoarse către
propriul statut ficţional in iţiază în felul acesta jocuri cu aşteptările cititorilor, pentru
a-i face părtaşi la un nou contract de lectură, pe marginea unei noi paradigme
literare. Cu aceeaşi atitudine prevenitoare sunt îndemnaţi, de pi ldă, cititorii lui
Tristram Shandy să se repereze în câmpul receptări i unor sensuri voit „întunecate":
„Totuşi acelora ce nu doresc a se cufunda prea adânc în atari lucruri, nu le pot da
un sfat mai bun decât să sară peste ce-a rămas din ăst capitol căci, o spun din capul
locului, l-am scris doar pentru cei curioşi şi iscoditori din fire" '0 •
Atât referiri le din prefaţa Istoriei ieroglifice la „theatrul cititoril or", ca
avertisment legat de forma reprezentată a naraţiunii din Partea I, cât şi explicaţia
despre răsturnarea ordinii narative cronologice (procedeul in medias res, singurul
preluat din romanul lui Heliodor) se subordonează unei funcţii particulare a
discursului paratextual: in iţierea în ritualul unui nou gen de lectură, care postulează
existenţa unui c ititor activ şi deschis la jocul flexibil al reprezentări lor.
Paratextu lui i se atribuie uneori, în alegorie, statut ficţional şi veridic
deopotrivă, când textul şi secvenţele care îl înconjoară îşi atestă reciproc caracterul
L. Steme, Viaţa şi opiniunile lui Tristram Shandy. gentleman, B ucureşti. Edit . pent ru
Literatură Universală, 1 969, p. 39.
10
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veridic ori desăvârşirea formei. Nu există o convenţie prin care textul să fie
îndreptăţit să vorbească despre propriul titlu sau despre numele autorului său . Nici
prefaţa sau notele infrapaginale nu se bucură de mai multă atenţie, în pofida
aşezării lor în apropiere imed iată de textul propriu-zis. Adesea, însă, prin
metalepsă, pătrund în textul narativ aluzii la propri i le elemente paratextuale. Fi ind
o abatere de la normele narative curente, procedeul este asi milat de naratologi cu
acea contaminare, prezentă mai ales în romanul comic, a nivelului d iegetic de către
nivelul extradi egetic, care „funcţionează în general ca o punere în discuţie ironică a
verosi milului mimetic" 1 1 • De aceea, di zlocarea elementelor de paratext devine
incitantă pentru cititor, apariţia anumitor structuri paratextuale în text aflându-se
sub guvernarea arb itrarului şi a unui spirit auctorial lud ic, anticonvenţiona l .
Asemenea apariţiei în text a numelui autorului, care poate s ă modifice statutul
ficţional al instanţei pe care o reprezintă, „integrarea diegetică" (Gerard Genette) a
titlului. corespunzând în general procedeului mise en abyme, deschide drumul unor
aventuri textuale pe cât de i mprevizibile, pe atât de bogate în semn ificaţii. S ituaţiile
în care textul vorbeşte despre propriul titlu pot fi motivate uneori de existenţa în
structura acestuia din urmă a unui element ce desemnează caracterul ficţional. O
anum ită tensiune existentă în titlul Istoriei ieroglifice, între hieroglifie şi relatarea
nudă a istoriei. ar putea să motiveze apariţia în text a titlului, când Şoimul îi spune
Corbului: „De unde aievea urmadză ca silogh izmul cari le ai alcătuit în barbara,
acmu să încheie. era, era, era. Şi nu numai după lstoriia ieroglijicească cu numele
Corb, ce aşeşi de trup, cu suflet şi cu totului tot, acelaşi şi adevărat aşe să fii te arăţi".
Citim aici şi o confi nnare (orgol ioasă) în diegeză a adecvării dintre mască şi caracter
în romanul lui Cantemir. Ca element de regie, „pledoaria personajului în apărarea
autorului vi ne să ratifice potrivirea totală a măşti lor cu real itatea personajului istoric,
cu alte cuvinte să autentifice exagerarea literară" 1 2 .
Urmărind mai întâi o îmbogăţire reciprocă a semn ificaţii lor între titlu şi
naraţiunea alegorică. apoi o proiectare a investigaţiilor cititorului către frontiera
enigmatică dintre lumea realităţii şi literatură, procedeul aduce nuanţe noi, inclusiv
în plan ontologi c . Î ntr-un univers uman în care făurirea ficţiun i i devine un loc
comun. un element al codului acţiuni lor interumane, ficţiunea însăşi, ca element al
codu lui, poate deveni obiect al mimesis- u l u i . Procedeul menţionării în spaţiul
ficţional a însemnelor propriului univers imaginat (titlul, uneori specia l iterară, cu
particularităţile şi geneza sa demnă de istorisit) capătă astfel dublă funcţie: în
primul rând accentuează aspectul lud ic al construirii acelei lumi ficţionale, iar, în al
doilea rând, acreditează temeiurile artistice ale verosimi lului, prin includerea unui
element devenit comun din lumea reală în lumea recreată convenţional .
11

O. Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Noul Dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului.
Bucureşti. Edit. B abei. 1 996, p. 468 .
1 � El vira Sorohan . Imroducere î11 Istoria literaturii române, l aşi, Edit. Universitătii „Al. I .
Cuza", 1 997, p . 297.
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Jocul transfigurări lor din Istoria ieroglifică se concentrează în relaţia dintre
imaginea lumii balcan ice din j urul anului 1 700 şi măştile care o acoperă în chip
expresiv, corespunzând nu numai fiinţelor ce trăiesc în roman, ci şi fenomenelor
sociale, obiectelor acestei l umi etc . Epilogu l i ntitul at Iarăşi cătră cititoriu oferă
formularea esenţială a procedeului folosit de autor, alegoria sa presupunând
descoperirea prin acoperire, o ambivalenţă a măşti i ce transformă în joc „dezvălirea
numerelor" („dezvăl ind, le acoperim, şi acoperindu-le, le dezvălim"). Dec laraţia
indirectă a încifrări i, asumată prin titl u, şi ispita descifrări i prin obrăzare animaliere
sau expresii enigmatice sunt fapte interpretabile din punct de vedere estetic; autorul
se imaginează pe sine descifrând şi refigurând o lume, totul în interioru l unui ritual
discursiv.
Spre deosebire de romanul lui Cantemir, în care alegoria acaparează o mare
parte din resursele ludice ale naraţiun ii, în epopeea eroicom ică Ţiganiada alegoria
devine ea însăşi unul dintre numeroasele semne absorbite în jocul general izat al
transformări lor parodice. Principiul parodic transfigurează întregul un ivers de
semne generat în juru l unui eveniment, verid ic sau pur ficţional . Parodia exersată
de Budai-Deleanu, întrucât este mai mult expresia unei atitudini decât un l i mbaj ca
atare, aj unge să îmbrăţişeze nu numai relaţiile instituite în operă, ci şi opera însăşi,
propriu l univers de semne, în formele autoparod iei, la fel de intensă în paratext ca
şi în epica versificată.
„Pragu l" textu lui se transformă uneori într-un discurs ce restrânge accesu l la
acesta, forţa persuasivă a enunţurilor fiind atunci surprinzător de accentuată.
Exi stă, prin urmare. numeroase texte întoarse asupra propriei lor enunţări (şi
produceri), constitu ind o paradigmă inaugurată în literatura română de epopeea
„eroi-comico-sati rică" Ţiganiada şi ilustrată în grad maxim în literatura un iversală
de Tristram Shandv al l u i L. Steme.
Epopeea „e ;oi-comico-satirică" a lui Ion Budai-Deleanu, capodoperă de
bricolaj textual, nu parodiază doar un gen l iterar sau o clasă de texte: alăturarea de
motive şi imagini de provenienţă l ivrescă într-un soi de palimpsest mozaicat din
care n u l ipseşte n ici un procedeu transtextual trădează ambiţia de a crea o
paradigmă profund reînnoită, a parodiei „totale'', al cărei obiect este l iteratura
însăşi, modul ei de a reprezenta realitatea. De altfel, alegoria din Ţiganiada
masca unei etn i i exotice ca satiră la adresa contemporani lor - sporeşte funcţia
critică a parodiei, care ia în derâdere tot ce e consacrat şi supral ic itat în veacul
ilumi nismu lui întârziat.
Însuşi titlul Ţiganiada parodiază modelul intitulăr ii din epopee� clasică.
„Structura binară constitu ită din titl u şi operă, din re laţi ile care se stabilesc între
ele" 1 3 conferă unicitate (acea Einmaligkeit a fenomen ului artistic) textului literar.
I ntrând în comunicare, pe de o parte, cu textul, iar, pe de altă parte, cu o întreagă
traditie a intitulăr ii literare titlurile trebuie să creeze o tensi une propice receptăr ii
.

'

.

13

M. Popa, Modele şi exemple, Bucureşti, Edit. Eminescu, 1 97 1 ,
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adecvate, fie că apelează la o formulare şocantă ori prea explic ită, fie că reuşesc să
instituie un echilibru între evocare şi simbol izare. Un sufix precum -ada d i n titlul
Iliada (însemnând „al Il ionului, asupra Ilionului") devine mij l ocul prin care se vor
redupl ica, prin abuz de prestigiu, titluri le de epopei, atât în registrul grav, cât şi în
cel comic: antica Eneida, Franciada lui Ronsard, Henriada lui Voltaire, iar la noi
Ţiganiada. apoi Papuciada lui Camil Petrescu . Semnificaţia eroică tradiţională a
sufixului -ada, venind de la „arhitipul" său, Iliada, face ca epopeea lui Budai
Deleanu să conţină, în vocabu la intitu lantă, un oximoron, vitej i a „dalbei ţigănii"
fiind de neîmpăcat cu sensul de eroism ataşat sufixului . Modelul alcătuirii
antinomice a acestui titlu l-ar putea constitui o antiepopee c itată de Aristotel,
Deiliada (de la gr. deilos, care înseamnă „laş"), adică o //iadă a laşităţii .
Statutul ficţiunii, care guvernează î n mod manifest universul textului,
infl uenţează şi elementele de paratext mai importante, într-o man ieră ce pune la
încercare sagacitatea cititoru lui. Un indice al fi ctivităţi i îl poate constitui, de
exemplu, faptul că între ceea ce se spune în pagina de titlu a Ţiganiadei, în Pro log
şi în Epistolia Închinătoare cătră Mitru Perea (că autorul se numeşte Leonachi
Dianeu) şi numele înscris pe copertă (Ion Budai-Deleanu) este o contradicţie.
Numele autorului este, de altfeL implicat. sub cele mai neaşteptate forme, în
en unţurile despre subiectivitate dintr-o operă. Impl icarea cea mai însemnată în
ficţi unile despre natura ambiguă a subiectivităţi i o au, pe de o parte, criptonimele,
iar. pe de altă parte, situaţi ile în care autorul este disimulat. Cripton imele, un fel de
„nume deghi zate", având un anumit grad de motivare în raport cu numele real,
constituie un gaj de autenticitate: create prin anagramă, la Fran�ois Rabelais ele
conţin sugestiile unei permanente „pantagruelizări" (Alcofrybas Nasier şi Seraphin
Cal obarsy ) , iar la Ion Budai-Deleanu ( Leonachi Dianeu) conformitatea cu l u mea
„dalbei ţigăn ii" este dată de terminaţia în -eu a numelui (ca în „Baroreu'',
„Janalău"), iar term inaţia adăugată la prenume (-achi) accentuează satira la adresa
numelor mai „cilibii". Prin travestirile onomastice, ce subminează autonomia
numelui autoru lui ca element de paratext, mistificarea îşi sporeşte forţa persuasivă,
dec i virtutea sa de purificare, de antidot contra credul ităţii : „dereglând
mecan ismele producerii şi receptări i l iterare, orice mistificare constituie o critică
decapantă a convenţii lor de lectură" 14 •
Intensă şi cu efecte urmărite până la ultimele consecinţe, mistificarea îşi
dezvăluie resursele mai întâi în prefeţele Ţiganiadei, pentru ca în notele de subsol
să dev ină figură privi legiată a dialoguri lor. Meritul pe care un autor şi-l atribuie de
obicei cu aj utorul prefeţei este de a fi făcut un efort în sensul veridicităţi i, însă
pretextul apartenenţei la paradi gma non-ficţionalului cunoaşte o interpretare a
con tra ria : descuraj ând, aparent, convenţia de ficţional itate, o reafirmă, de fapt, cu
mai mare putere. Artificiul prefeţei alografe, cu obişnuitele tăgăduiri formulate de
14 J . - Fr. Jeandi llou, Esthetique de la mystification. Tactique et strategie litteraire, Paris, Ed. de
Minuit. 1 994, p. 1 68.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Paratext şi alegorie la Dimitrie Cantemir şi Ion Budai-Deleanu

277

cel care o scrie, întăreşte responsabilitatea acestuia în privinţa cărţii. Apariţia
paratextul u i „autentificator" într-o scriere ficţională este în mod deliberat construită
ca inadecvare la esenţa textu lui propriu-zis, tocmai pentru a se atrage astfel atenţia
asupra procesului de interpretare a lumii ficţionale prin istorie, iar a istoriei prin
1
repre�entări le sale textuale, ceea ce Pau l Ricoeur numeşte „referinţă încruci şată" 5 •
ln prefeţe cu discurs ceremonios, autorul, deghizat în editor, mărturi seşte că a
găsit un manuscris asupra căruia nu ar fi exercitat decât umilul travaliu fi lo logic,
necesar pentru ca textul să poată fi citit. Declaraţia sa respectă principiile unei
retorici din genul j udiciar: demonstrează, garantează, j ustifică, dând naştere altei
ficţiuni despre ficţiune, prin urmare unei metaficţi uni. Autorul epopeii eroicomice
Ţiganiada ne asigură în Epistolia închinătoare căiră Mitru Perea vestit cântăreţ!
că această scriere nu are n imic inventat, totul fi ind recuperat din izvodul de la
mănăstirea Cioarei „care întru toate să loveşte cu pergamena ce s-au aflat, nu
demu lt, în mănăstirea Zănoaghei" şi din cele relatate de un pretins autor, pe nume
Mârza. Asupra valorii de adevăr a discur.s ului nu poate să încapă îndoiala în mintea
cititorul u i fictiv, dezorientat sistematic, d intr-o porni re comico-lud ică irepresibilă:
„multe am scris acolo ce poate că la mu lţi nu le va plăcea, însă toate adevărate.
Greu era a vicleni cronica şi a scrie într'alt chip, căci din fir în păr aşa găsii scris la
cele doao mai sus numite cronice, iar cele alalte am luat din gura Mârzii".
Ficţiunea din epopeea eroicomică îşi proclamă, de asemenea, convenţia de
verosimil itate cu aj utoru l unor elemente de paratext ce nu sunt de natură textuală,
însă pot să orienteze lectura, în măsura în care poetica textului le conferă acest rol .
Il ustraţi ile, constituind „paratextul iconic", accentuează caracterul ficţional al
textu lui, cu toate că întâlnirea acestui mod diferit de a semn ifica, alăturarea
stereotipuril or culturale cu modelul unei lumi ficţionale ar putea să inducă în
eroare. Eul ficţional al cititorului, prins în jocul lumii simulate, primeşte pr! n
ilustraţi i indicii care îl ajută să-şi păstreze sau să-şi nege poziţia în acest joc. In
prima variantă a epopeii Ţiganiada, în pagina de titlu a manuscrisului, autorul a
desenat chiar piramida egipteană la care ar vrea să-1 trimită cu gându ! pe cititor, ca
o completare a propoziţiei: „Şi s-au dat afară/ l'l. I LA PIRAMIDA". Procedeu l
cunoaşte o utilizare largă în epocile literare mai vechi, în Elogiul nebuniei al lui
Erasmus apărând mai bine de 80 de ilustraţi i pe cât de sugestive, pe atât de
meşteşugit intitulate: Prostiile îngraşă, Ştiinţele cele mai apropiate de prostie etc.
Pus în relatie cu o serie de coduri ale mimesis-ului, paratextul rămâne forma
cea mai adecvată pentru a certifica textual veridicitatea operei. Notei de subsol îi
rev ine, în acest joc iniţiat de autor, rolul de a-i convinge pe cititori în privinţa
credibil itătii discursu lui. Notele de subsol pot să evoce o epocă soc ială şi literară,
pot să of�re traducerea unor expresii vechi (ceea ce reafirmă, pe altă cale,
autoritatea vremurilor trecute) sau pot să accentueze existenţa unei abateri de la
normele genului, acceptate tacit şi de nedefinitul orizont de aşteptare. O altă fu � cţ� e
a notelor infrapaginale, intens legitimată de parodia din Ţiganiada, o const1tme
15

Paul Ricc:eur, Temps et recit, I, L 'intrigue et le recit historique, Paris, Seui l. 1 983,
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Întreruperea lecturi i l ineare, prezenţa unui text secund pe aceeaşi pagină atrăgând

atenţia cititorilor asupra formei dedublate sau d ialogice, nu numai a textu lui, ci şi,
uneori. a notei de subso l . Actu l întreruperii discursu lui primeşte valoare
hermeneutică, el încetând să marcheze o simplă discontinuitate a i nterpretări i şi
deven ind element purtător de semn ificaţii, ce nu trebuie ignorat în demersul
interpretativ. Concordanţa dintre conţinutu l operei şi forma (paratextuală) care
intermediază receptarea acestu ia este valabi lă mai ales în cazul scrieri lor
autoreflexive.
După modelul parodiat al discursu lui i storic şi al ce lui critic, în epopeea
eroicom ică Ţiganiada notele infrapaginale foarte extinse constituie spaţiul textual
în care se întâl nesc comentari i le auctoriale directe sau alegorizate, părtinitoare sau
critice în privi nţa adevăru lui operei şi a artei l iterare - totul în viu dialog cu textul
şi având o structură caracteristică mai degrabă unei specii dramatice d i n regi strul
com i c . Întreruperea lecturi i prin comentari i este în concordanţă cu un deosebit de
complex motiv al spunerii care se frânge, al cântări i ori al acţiunii întrerupte brusc :
trecerea de la o structură a intrigi i la alta se face prin ruperea neaşteptată (şi uneori
uimitoare chiar şi pentru personajele - martori) a firului acţiun i i , ca şi cum autoru l
şi-ar fi făc ut o regulă din a transgresa l i m itele care impun ca oricărei creaţi i să i se
dea o coerenţă. Întreru perea lecturi i textu lui prim, abandonarea firului epic părăs it frecvent şi de autorul epope i i -, urmată de focal izarea atenţiei asupra
comentari ilor din note creează o alternanţă benefică în câmpu l receptări i . Notele
operează, prin urmare. atât centrifug, cât şi centripet, dezorientând lectura şi
conotând posibil itatea ca aceasta să pornească de la alte temei uri, propunându-şi
noi strategi i .
În textu l literar, autoru l se „deturnează'' de la c ititorii săi (care rămân
anon imi şi neind iv idual izaţi în vreun fel) pentru a interpela un destinatar fantomă,
creaţie a acţi unii înseşi de invocare. Funcţia adresări i către acest c ititor implicit,
fictiv (naratar) constă în a opune receptarea corectă unei receptări neadecvate,
interzicând accesul la text al lectoru lui nedorit. Când prezenţa destinataru lui intern
este postulată de text, autorul articulează, de fapt, o strategie textuală men ită să
respingă lectura îndepl i n ită de sau prin aceste i nstanţe fictive (îndreptându-le către
alui carte) şi să recupereze lectura adecvată.
Nesemnate în prima variantă a Ţiganiadei, aşa cum apar şi în poemul
eroicomic al lui Voltaire, notele infrapaginale sunt atribu ite în varianta a doua u nor
personaje care concurează, ca număr şi ca schimb de replici, cu personajele din
textul versificat. C ititoru l descoperă aici idei despre arta l iterară atât de felurite,
încât nu se mai îndoieşte de intenţia autoru lui de a parodia toate modal ităţi le de
lectură refuzate de lumea ficţională şi de a descuraj a orice formă de critică la
adresa cărţi i : cel ce ar dori să critice textul ar trebui să se substitu ie unuia dintre
personajele parodiate în notele de subsol , pierzându-şi astfel autoritatea de
comentator. Prezent în subsolul pagi n i i foarte frecvent, M itru Perea găseşte
„motivări" ale ficţiun i i în m it, iar la nevoie dă atestat istoric unor fapte înch i puite,
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cu j ustificarea că „doar' şi autori u aşa au aflat scris". Jocul procedeelor textuale
aju nge, într-o notă la Cântecul /, până la autoparodie, formă prin care autorul
urmăreşte să obţină invu lnerabi l itatea operei: „Adecă teacă-fleacă, vorbe goale.
pagubă de hârtie. Mai bine era să cânte ca ţigan ii noştri. şi cu verşuri cum sunt
obicinuite. Eu toate câte s-au zis pănă aice, în scurt le-aş fi cântat: « Frunzâ verde
de săcară, I Iacă ţiganii s 'armară I Ca să 'ş pue-un vodă-În ţarii. I Asemene lor, pe
o cioară; I Dar sfădindu-să-între sine I Lăsară-ş ' vodă ş 'ocine I Şi mearseră-În ţări
s1răine, I Precum le-au părut mai bine». I ată toate, în scu rt, fără a se lăţi pe la haos
şi urgi i sau nu ştiu ce ţări pusti i ! // Cocon l dioti seanul".
După cum Cantem ir căutase un fel de confirmare, cu pretinsă autoritate. a
propriei arte de a adecva măştile animaliere la caractere, în epopeea lui Budai
Deleanu, conformitatea lum i i reale cu cea înch ipu ită este „atestată" într-o notă de
subsol, în care titlul epopei i este reiterat, prin exclamaţia lui Chir Si mpl iţan :
„Aceasta-i adevărat Ţigăniada !". Motivul apariţiei în text a titlurilor trebuie căutat
şi în structura semnificativă a acestor secvenţe de identificare. determ inate într-o
însemnată măsură, de tensiunea dintre indicii ficţional ităţi i şi cei ai veridic ităţi i .
Titl urile celor două alegorii s e construiesc p e schema oximoronului (nepotrivirea
di ntre hierogl ifie şi relatarea nudă a istoriei, respectiv dintre conotaţi ile
convenţionale de vitej ie ale sufixului -ada din titlul epopei i clasice şi trăsături le
„dalbei ţigăn ii" constituie fundamentul acestei figuri). Adaptat la modelele
alegorice ale celor două opere (în care satira împotriva contemporan i lor se ascunde
sub măşti animal iere ori sub expresii grăitor alcătuite, respectiv sub denum irea ca
travestire iron ică a unui popor exotic), procedeul mise e11 abyme are rolul particular
de a sublin ia, pentru vreun presupus cititor neîncrezător, aita desăvârşită a
autori lor de a construi masca adecvată pentru un personaj sau pentru o uman itate
tipică, precum şi arta de a înch ide în titlu esenţa lumii reflectate literar.
Funcţia de complement al textului conferă notelor o anum ită omogenitate
formală în relaţie cu acesta, fiind receptate ca ram ificare şi modulare a textu lui,
funcţia de comentariu a discursului lor devenind mai degrabă un indiciu al parod iei
lecturilor. Epopeea Ţiganiada actualizează, la noi, prima dintr-o serie de scrieri ce va
culmina cu Patul lui Procust al l u i Camil Petrescu, acel paradox al notelor de subsol.
care, în aceeaşi carte, susţin atât contractul de veridicitate, cât şi pe cel de
ficţionalitate. Un joc simi lar, în care intră identitatea autorului şi reprezentarea
parodică, îl regăsim la Voltaire. în La Pucelle d'Orleans. Interesant este, în prefaţa
acestuia, genul de adnotare în care enunţul auctorial se întoarce asupra propriei arte
l iterare, pe care mi mează parod ic că ar critica-o, punând-o astfel la adăpost de orice
critică. Ascendenţa literarizată a Ioanei d' Arc, despre care „d iscretul" şi „modestul"
autor mistificat spune că era fiica unui preot, este „corectată" în nota aparent
serioasă, care pune în discuţie atât statutul veridic (şi totodată ficţional) al textului.
cât şi rolul autentificator al notelor infrapaginale: „Ea era într-adevăr născută în satu l
Domrem i, fiică a lui Ioan d' Arc şi a lui I sabeau, atunci în vârstă de douăzeci şi şapte
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de ani, şi servitoare de cabaret; însă tatăl ei nu era nicidecum preot. Aceasta este o
ficţiune poetică ce nu e permisă, poate, într-un subiect grav" 1 6 •
Ion Budai-Deleanu se raportează mai puţin decât Voltaire la adevăru l restituit
de texte le istoriei, ceea ce însă nu îl împiedică să ridiculizeze toposul „eu spun
adevăru l''. prin adoptarea unui statut ficţional presupus ambiguu, în ultima strofă a
Cântecului I, expresie la nivel poetic a discrepanţei d intre leitmotivul veridicităţii,
prezent în aparatul paratextual, şi caracterul alegorico-ficţional al textului, sugerat
de un avertisment voalat: „Şi fieş'care poate să c rează I Cestor Întâmplări
ade vărate I Ce să vor spune de-acum nainte, I De nu cumva toată cartea minte"
[subl . n . ] .
Moti vele literare parodiate d e Budai-Deleanu după modelul eposului
eroicom ic au pa11icularităţi ce se datorează în primul rnd alegoriei preferate de
autor (de pi ldă. împotriva schemei epice c lasice a drumului unelteşte motivul
complementar al popasului, bine reprezentat în poemă). Din aceste motive,
permanent denaturate şi coborâte în derizoriu, se compune imaginea parod ică a
unei întregi instituţi i literare, spaţiul privilegiat al şarj elor auctoriale fi ind notele
infrapaginale - poate şi datorită formei dialogate, care lasă loc spectaculosului şi
exerc iţiului dramatic.
Î n alegorie, ca parad igmă ficţională, simularea devine adesea obiectul
pred ilect al înseşi procedeelor de simulare, iar cititorul, permanent dezorientat, nu
mai poate recepta opera decât în urma unei reflecţii asupra propri ului act de lectură.
Opere alegorice atât de d iferite cum sunt Divanul. . . şi Istoria ieroglifică ale lui
Cantemir. apoi Ţiganiada lui Budai-Deleanu, rezultând d intr-un preaplin al
spiritului ce ar fi epuizat expresia directă, se înrudesc prin modul în care autori i lor
au adaptat limbaj ul oblic la o viziune creatoare putern ic indiv idualizată.

16

Voltaire, CEuvres completes, t. Viile, Paris, Hachette, 1 877, p. 67.
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CERCETĂRI RECENTE ÎN HISTRIA CREŞTINĂ
ALEXANDRU S UCEVEANU

Coincidenţa - sau nu - face ca la 2000 de ani de la naşterea Mântuitorului
cercetarea creştinismului histrian să cunoască un remarcabil rev iriment. Aj unge să
reamintesc aici i minenta încheiere a cercetări lor destinate scoateri i la lumină a
marii basilici episcopale din centrul cetăţi i (care a necesitat 20 de campan ii
arheologice şi a căror publicare va fi asigurată de semnatarul acestor rânduri. aj utat
de o ech ipă formată din arhitecta belgrădeană Gordana M i loşevici, universitarul
ieşean Octavian Bounegru şi cercetători i bucureşteni Crişan Muşeţeanu şi
Gheorghe Poenaru Bordea), reluarea cercetărilor la basil ica din sud-estul cetăţii,
descoperită încă de Vasile Pârvan (cu o echipă formată din arheologii bucureşteni
Mircea Victor Angelescu şi Adriana Panaite şi istoricul de artă polonez Zygmunt
Kalinowski) ca şi la cea extramurană, scoasă la lumină de Vasi le Pârvan (cu un
colectiv compus din cercetătoarea cluj ană Viorica Rusu-Bol indeţ şi arheologul
miinchenez Karl von der Lohe) ca şi, în fine. intenţia tinerilor arhitecţi bucureşteni
Ştefan Bâlici şi Virgil Apostol de a întocmi proiectul de restaurare al basilicii din
piaţa mare a oraşului târziu, cercetată de Grigore Florescu.
Î nsumate. rezultatele acestor cercetări ne permit unele nuanţări sau ch iar
precizări privind penetraţia noii credinţe născute pe malurile Iordanului în vechea
colonie mi lesiană de pe malul actualului lac Sinoe. Î nainte de a le formula, socot că
o trecere în revistă a principalelor etape ale creştinismului din ţinutul aflat între
Dunăre şi Marea Neagră n-ar fi cu totul inutilă.
*

Î ncă din perioada greacă, cetăţile de pe malul Mării Negre se vor fi dovedit
un adevărat receptacul pentru toate cultele orientale, n-ar fi decât să evoc
divinităţile frigiene Cybele şi Sabazios, apoi cele egiptene, precum Isis şi Sarapis,
pentru a nu mai vorbi de voga de care se va fi bucurat în epoca romană divinitatea
iraniană Mithras, cea care-l va înlocui pe Hercules ca simbol al armatei romane ' .
Toate aceste culte - fără excepţie misterice şi deci iniţiatice - vor da lovitura de
graţie obositei religii clasice greco-romane, pregătind astfel terenul pătrunderii
creştinismului, religie care - în plus fată de celelalte culte orientale - propovăduia
credinţa în lumea de apoi. N ici o surpriză, aşadar, în descoperirea unor dovezi
epigrafice sau arheologice ale noii religii şi în Dobrogea înaintea edictului de
1 O sinteză despre cultele orientale din Dobrogea greco-romană rămâne încă un deziderat: în
l ipsa acesteia vezi D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor amice, Bucureşti. 1 969.
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toleranţă din 3 1 3 (curent denumit al l u i Constantin cel Mare şi em i s la M i lano; în
real itate textul acestui edict ne este cunoscut d intr-o copie em isă la N i comed ia de
către Licinius\ asemenea tuturor provinc i i lor Imperi u l u i . dar în speci al capitalei
acestu ia. Roma, în pofida sângeroaselor persecuţi i la care vor fi fost supuşi adepţi i
creştinismului . D i n rândul acestor dovezi - studiate cu sagacitate de remarcab i l i
exegeţi. d e l a Vasile PârvanJ sau Ion B amea4 l a Emil i an Popescu 5 sau Nelu
Zugravu6 - fie-m i îngăduit să reamintesc inscripţia tomitană menţionând trecerea la
noua re l i gie (doxa) a unei înstărite femei din cetatea exi l ul u i lui Ovidius7 , cea
ax iopol itană evocând martiriul lui Chirii, Chindeas şi Dasi us8 şi, de ce nu,
atmosfera precreştină din fresca mormântu lui hypogeu relativ recent descoperit la
Tomis9. Acestor descoperiri le putem adăuga astăzi opaiţul de secol II, purtând,
impri mată în pasta crudă. semnele unor cruci, a unui porumbel şi a unui delfin,
găsit la Tom i s de către tânărul arheolog constănţean Costin Băj enaru 1 0 • Vor fi
ex istat des igur şi unele încăperi de cult (habitacula ). aşa cum suntem i nformaţi din
naraţiunea patimi lor martirilor de la Halmyris (M urighiol) din anul 290, dar este în
afara oricăre i îndoiel i că cele mai suculente date referitoare la răspând i rea noii
cred inţe în Dobrogea ne sunt oferite, cum era şi de aşteptat, de vasta literatură
creştină ulterioară.
Prima şi. desigur. cea mai controversată d i ntre acestea se referă chiar la
începuturile creştinismului dobrogean. atribu ite, cum se ştie, apostolului Andrei.
Căld uros îmbrăţişată de unii învăţaţi, dar măcar tot atât de vehement respinsă de
alţi i. informaţia - menţionată în cartea a treia a Istoriei Eclesiastice a lui Eusebius 1 1 ar trebui înregi strată ca atare. fără a i se adăuga argumente fals confi rmative, dar.
desigur. n ici tendenţios infirmative. Căc i dacă nu există n ic i o îndoială că sursele
ulterioare, care au reluat această informaţie, nu reprezintă o confirmare a ei ci doar
o transmitere. pe cale l iterară, a respectivei menţionări (aceasta fără a mai subl inia
c

F r . D e M a n i no.

S1oria delia co.Hi/11;:.irme romana, V , Napol i , 1 9762. p. 1 1 9. 1 56.
P:t r v a n . Con1rih11(ii ep igrafice la istoria creştinismului daco-roman. Bucureşti. 1 9 1 I ;
Idem. N1101 ·e considera:ioni ml 1·escom10 delia Seda Minore, Roma, 1 925 ( extras din Rendiconti
Jeli a Pon t i ll u a Accadcmi a Romana di Archaeolog1a. II, 1 924).
� I. Barnca. Din i.1wria Dobrogei. 1 1 . Bucureşti. 1 968; Idem. Les 11w1111111ents paleochretiens de
Ro11111w1ie. V a t i c a n . 1 977; Idem. A rta creşt in ă în România. I. Bucureşti. 1 979.
� Em. Popescu . Inscripţiile greceşli şi latine din secolele 1 1 '-Xlll descoperite în România.
Bucureşti. 1 976 ( În continuare = IGLR); Idem. Christianitas Daco-Romana. F/orilegi11111 st11dioru111 ,
Bucureşti . 1 994.
'' N. Zugra v u . Gene::a creştinismului popular al românilor Bucureşti. 1 997.
7 I. S t o i an . l11scrip1iones Scy1hiae Minoris. II. Bucureşti, 1 987, nr. 372 (208): rămân. în pofida
tuturor opinii lor contrari i. la părerea că doxa nu poate semni fica, în acest context. decât "religie'" - în
spetă. creştină - idee sustinută şi de Al. Barnea. Analele Universitătii Bucureşti. I storie. X LIV. 1 995.
p. 3 1 : Idem. în Omagiu Radu Manolescu. Bucureşti. 1 996. p. 82.
X IGLR, 1 94.
''
Bibi iografia acestei exceptionale descoperiri - care ar merita un studiu aprofundat - se atlă Ia
N . Zugravu, op. cil. ( nota 6), p. 1 99, nota 69.
111
Comunicare Ia sesiunea Pontica (Constanta), 2000.
1 1 Eusebius, Hist. eccl. (ed. G. Bardy, Paris, 1 952). III, I .
'

V.

,
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inconsistenţa probatorie a trad iţiei misiunii apostolului Andrei păstrate ln folcloru l
românesc: dacă ar fi să ne încredem în astfel de argumente, Protoc letul ar fi trebuit
să creştineze toată Europa, rămânând să ne întrebăm ce le va mai fi rămas celorlalti
apostol i ), este s igur că nici opinia contrară nu este scutită de reproşuri măcar la f� I
de grave. Astfel verosi m i l itatea informaţiei Eusebius n-ar trebu i cauţionată - după
părerea mea - nici de dependenţa acestuia de textul lui Origenes ( Euseb ius - o
afirmă ce l mai mare exeget modern al creştinismu lui timpuriu. Adolf von
Hamack 1 2 - ar fi putut folosi ch iar o sursă pre-origen istică, deci cu atât mai
valoroasă), nici de inexistenţa misiunii ''în Scyth ia"' în alte izvoare (Acta Andreae;
traseul u rmat de apostolul Andrei în acest document n-ar exc lude, ci dimpotrivă.
litoralul vest-pontic 1 \ nici, în fine, de îndoiala că Dobrogea se va fi numit. de-a
lungul întregii antichităţi, Scyth ia Minor 1 4 (ch iar dacă în ultimu l sfert al secolului I
�i ultimii an i ai cel u i de-al treilea va fi înglobată în prov incia Moesia Inferior).
Incerc, în fel u l acesta, să răspund obiecţii lor la teza misionariatu lui apostolului
Andrei în Dobrogea formulate de em inentul cercetător ieşean Nelu Zugravu. care
are, în sch imb, meritu l j ustificatei demontări a ipoteze i misiun i i Sfântului Filip în
aceeaşi zonă d intre Dunăre şi Mare1 5 • Rezumând termen i i acestei cu adevărat
vexata quaestio (cu impl icaţii mergând, cum s-a spus, de la mit la anti-mit, l i psa de
lucid itate riscând să radical izeze poziţi i le respectivi lor susţi nători. dacă nu ch iar să
inverseze componentele ecuaţiei ). să conchidem că originea apostol ică a
creştin i smului dobrogean este, dacă nu posibi lă, măcar probabi lă.
Nimic nu se opune ca acestu i prim i mpuls - probabi l de origine apostol ică să-i fi u rmat, ca în tot I mperiul. o "evanghel izare celulară" altfel spus. pentru a-l
cita din nou pe Nelu Zugravu „o mişcare ce s-a întins de la o celulă la alta. de la un
oraş la altul, favorizată de sistem ul rutier. de mobil itatea trupelor. circulaţia
oameni lor" 1 6 . Calea m i l i tară. cunoscută şi recunoscută în tot I mperiul ca modalitate
de răspândire a creştin ismu lui. ar putea fi luată în seamă şi pentru Dobrogea dacă
ţinem cont de faptul că martiri dobrogeni (în măsura în care nu vor fi fost
''împrumutaţi" din alte locu iri) provin în exclusivitate din centrele mil itare de pe
Dunăre (Durostorum , Axiopol is, Di noget ia, Noviodunum şi Halmyris) şi de la
Tomi s 1 7• adică exact în locuri le în care vor fi fost aduse, din Orient. primele trupe
dintre Dunăre şi Marea Neagră la
romane , odată cu anexarea oficială a tinutului
.
12

A. von Harnack, Die Missio11 1111d A ushreitung des Clrris1e1111111 1s in de11 erste11 drei
4
Leipzig, 1 924 • p. 548.
p. 1 44- 145.
1 3 Pentru acest document. vezi N. Zugravu. op. cit. (nota 6).
Scytlria ( Minor) - pentru a o di stinge de
1 4 Tinutul dintre Dunăre şi Marca Neagră s-a numit
··c ea Mar�··. aflată în nordul Mării Negre - încă din perioada greacă aşa cum o allăm dintr-un
document epigrafie histrian din jurul anului 200 a. Chr. (0. M. Pip.pidi . /11scriptio11e.1· Scytlriae
1 853 ).
Minoris. I. Bucureşti. 1 983, nr. 1 5 ) şi de la Strabo, Geogr. ( ed. A. Memckc: Le 1 p�1g. 1 852.
provmc1e
Scy1/11a.
VIL 4.5 (C 3 1 1 ): 5. 1 2 (C 3 1 8), pentru ca de la Dioclctia n să se numească oficial

Jahrhunderten , l i .

din cadrul diocezei Tlrracia.
1 � N. Zugravu, op. cit. (nota 6), p. 1 43-1 74.
lfi Ibidem, p. 1 87.
1 7 Ibidem , p. 2 1 4-224.
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prov incia romană Moesia (deven ită ulterior Moesia Inferior), even iment de datat în
timpul dinastiei Flavi i lor 1 8 •
Cât de mare va fi fost numărul prim i lor creştini dobrogeni, aflaţi desigur într
o implacabilă antinomie cu maj oritarii "păgân i" (de subl in iat totuşi rel ativitatea
termenului de păgân: în ansamblul ei societatea antică era infinit mai rel igioasă,
universal itate la care creştinismul. prin caracterul său iniţiatic, n-a putut aspira
decât cu timpu l ) , n-o vom şti cu precizie niciodată. Mai mult chiar, există două
texte faimoase, care, prin aparenta lor contradicţie, au generat un scepticism
aproape general izat privind răspândirea creştinismului în Dobrogea. Primul di ntre
ele aparţine retoru lui carthaginez Tertul ian, care afirmă că sciţii ( locuitorii
Dobrogei, cum am văzut mai sus) au fost creştinaţi încă de la sfârşitul secolului al
II-lea 19 . Al doi lea text poate fi citit în comentarii le la Evanghel ia lui M atei ale
fi lozofu lui grec Origenes, care susţine că barbari i sciţi nu erau creştinaţi nici la
mijlocul secolului al III-lea20 • Nu este locul să d iscutăm aici în detaliu
superficialitatea mecan icistă cu care au fost interpretate cele două texte. Las,
aşadar. deoparte diferenţele de formaţie intelectuală dintre cei doi autori, de epoca
în care şi-au scris respectivele lucrări şi, în fine, de natură dogmatică ( spre
deosebire de Tertu lian, Origenes era conştient că a susţine general izarea
creştinismului, aceasta ar fi impl icat - după cum se afirmă în Evanghelia lui Matei sfârşitul lumii 2 1 ) şi să mă mu lţumesc să atrag atenţia că cei doi autori au in vedere
două feluri de sc iţi. Căci dacă Tertu lian - enumerând practic provinciile Imperiului
Roman ( în care scop foloseşte un întreg pasaj din Acta Apostolorum 12 ) - se referă
fără îndoială la sciţi dobrogen i, Origenes îi menţionează expressis verbis pe
"barbari i sc iţi'', trăitori în stepele ruseşti ale Sciţiei Mari .
Coroborând aşadar izvoarele epigrafice şi arheologice mai sus evocate cu cele
literare. să acceptăm deci, ca în tot I m periul dealtfel, existenţa unor comun ităţi
=

ix
19

Al. Suceveanu, Ancient Society, 22, 1 99 1 , p. 255-276.
Tertulianus. Adv. lud. ( ed . H . Trănkle, Wiesbaden, 1 964). VII, 4: 111 quem aliwn 1111iversae

gentes credidel'llnt nisi in Christwn qui iam venit? Cui enim credidenmt gentes [ Parthi et Medi et
Elamitae et qui habitant Mesopotamiam. A rmeniam, Phrygiam, Cappadociam incolentes Po111w11 et
Asiam. Pamp/1ylia111, immorantes Aegypto et regiones Africae quae est trans Cyrenem inhabita111es.
Romani et i11colae/ tu11c et i11 Hiermalem ludaei el ceterae gentes. ut iam Gaellllol'llm varietates el
Ma11ro/'llm multi fines, Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae nationes el Brita11110rum
inaccesa Roma11is loca Christo vero subdita el Sannatarum et Dacorum et Germanorum et
Scytharwn et abditarum multa/'llm gentium et provinciarwn et insularum multarum et nobis
ig11otarum et qu.ae enumerare minus possumus.
211
Origenes, Werke XI. Mathaeuserklănmg li. Die lateinische Ubersetwng der
Co111111entarioru111 series ( ed. E. Bentz, E. Klostermann, Leipzig, 1 93 3 ) series 39 (Math., 24, 9- 1 4) , p.
76: Quid awem dicamus de Britannis aut Gennanis, qui su.llt circa Oceanum, vei ap11d barbaros
Dacos et Sarmatas el Scythas, quorum p/urimi nondum audierwlt Evangelli vebum, audituri sunt
au/em in ipsa saeculi consummatione ?
2 1 Vezi . în acest sens, încercarea mea din l n honorem emeritae Ligiae Bârw. Timpul istoriei. I.
Memorie şi Patrimoniu. Bucureşti. 1 997, p. 1 7 1 - 1 74
22
Acta Apostolorum. l i , 9- 1 O. Pasajul este i ndicat mai sus în textul l u i Tertulian ( nota 1 9) prin
paranteze drepte.
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creştine dobrogene, fie ele şi nesemn ificative în raport cu adepţii religiei tradiţionale
greco-romane. Vor fi fost ele oare atât de nesemnificative încât să nu fi simţit nevoia
unei comunicări, ca să nu spun coordonări a activităţii lor? Din acest punct de vedere
o surprinzătoare informaţie se lasă citită în Acta Sanctorum, în care sunt menţionaţi,
cu ocazia naraţiunii patimi lor primilor martiri dobrogeni, Astion şi Epictet, de la
Halmyris din anul 290, nu numai preotul local Bonosus ci şi episcopul tomitan
Evangel icus23 . Privită cu multă neîncredere - din pricina datei târzii (sec. XVII) la
care a început redactarea "Faptelor Sfinţilor" -, amintita informaţie ar fi trebuit
reevaluată în funcţie de o alta, aparţinând istoricului creştin Sozomenos, potrivit
căruia la circa 40 de ani de la concil iul ecumenic de la Nicaea (325), atunci când
biserica creştină se va organ iza şi din punct de vedere teritorial, fiecare cetate urmând
să-şi aibă propriul episcop, în Sciţia ( Dobrogea), regiune prosperă, cu multe oraşe,
sate şi fortificaţii, dăinuie un "vechi obicei", acela ca toate bisericile din provincie să
fie subordonate episcopului de Tomis24 . Voi reveni asupra acestui moment - altfel
spus asupra motivelor acestei dăinuiri - dar până atunci s-ar cuveni precizată
vechimea acestui "obicei". Judecând după cal ificarea lui Ignatius din Antiochia la
începutul secolului al Il-lea ca "episcop al S i riei"25 - pentru a nu cita decât un singur
exemplu - ca şi după menţiunea expresă a episcopului din Mopsuestia, Theodor,
potrivit căruia odinioară episcopii "nu erau ai câte unei biserici, ci ai unei întregi
provincii"26, exegeţii modern i ai creştinismului timpuriu au stabilit că fazei
apostol ice îi urmează cea a aşa-numitului episcopat monarhic, deci cea în care
episcopul reprezenta autoritatea ecleziastică supremă27 • Cu timpul aceasta avea să fie
preluată de arhiepiscopi, mitropol iţi iar mai târziu patriarh i. Obl igaţi aşadar nu numai
de analogi i ci chiar şi de postulate teoretice să admitem verosimil itatea funcţiei de
episcop a lui Evangelicus, deci şi a organizării bisericii creştine din Dobrogea
înaintea conci liului ecumenic de la Nicaea, să vedem în continuare care vor fi fost
prevederile respectivului concil iu în problema care ne reţine atenţia. Astfel, pe lângă
o serie de precizări dogmatice - în funcţie de care celelalte variante ale credinţei
creştine vor fi condamnate drept erezi i - conciliul din 325 de la Nicaea a statutat
existenţa diocezelor şi respectiv parohiilor urbane, încredinţate �piscopi � or, pr�c um Î i
. 1
cea a eparhiilor, corespunzătoare provinciilor romane, încredmţate m1tropoltţ1 lor- .
Eparhia Sciţiei (corespunzând aşadar provinciei Scythia M inor, înfi inţată de
Diocletian) continuă însă să fie subordonată episcopului de Tom is, aşa cum am văzut
=

s-Roma. 1 945- 1 959).
23 Acta Sanctorum (ed. I. Bollandus. I. Carmandet. Paris-Bruxelle
Mensis Iulius, f. 538-55 1
VI, 2 1 . 2-6; V I I , 1 9, 2.
24 Sozomenos, Hist. eccl. (ed. J. B idez, G. C. Hansen, Berlin, 1 960),
I I , 2 (p. 1 28).
958),
1
Paris,
25 lgnatius din Antiochia, Ad Romanos (P. Th. Camelot,
in epistolas B. Pauli
si
Mopsuesten
episcopi
Theodori
,
2 6 Theodoros din Mopsuestia
.
1
2
1
p.
,
I
I
882),
1
8801
Cambridge,
Swete,
.
B
.
H
commentarii (ed.
et de liturgie. V, Paris, 1 922, p. 233-236;
27 H. Leclerc, în Dictionnaire d'archeologie chretien11e
H. Lietzmann, Geschichte der alte11 Kirclre. II, Berlin, 1 96 1 2. p. 54-56; H. W. Beyer, H. Karpp.
Reallexicon far Antike und Christentum, I I , Stuttgart, 1 954, col . 394-40?
.
.
2K H. Leclerc, op. cit. (nota 27), foc. cit. Pentru literatura mai . no� ă a sub1.ectulu_i. vezi N.
Zugravu, op. cit. (nota 6), p. 239-240. Regula ca fiecare cetate să-ş1 aibă propnul episcop este
stipulată pentru prima oară în canonul 8 al Conci liului de la N icaea din 325.
·
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că rezultă din menţiunea lui Sozomenos, pri lej u ită de naraţiunea confl ictului din
368-369 dintre împăratu l Valens. adept al arianismului, şi episcopu l tom itan
Bretan ion. fidel dogmei niceene. Acelaşi episod. cu menţiunea aceleiaşi excepţii este
narat şi de Theodoretos din Cyros, din formularea căruia s-ar putea deduce însă că
Bretanion ar fi purtat titlul de arhiepiscop29 • Dar cea mai clară postulare a aşa
numitei ··excepţiei scitice" o aflăm din constituţia lui Zenon din anul 480, în care se
afirma că. în pofida regu l i i potrivit căreia fiecare cetate trebuia să-şi aibă propriu l
episcop, situaţia bisericilor din Sciţia, sărăcite d e numeroasele i nvazi i barbare,
impune menţinerea excepţiei subordonării lor episcopatu lui de la Tomis 30 . Istorici i au
încercat diverse expl icaţi i ale dăinuirii "excepţiei scitice" până către sfârşitul
secolului al V-lea. Astfel, dacă pentru Vasile Pârvan ea reprezenta o tentativă a
bisericii constantinopolitane (mai întâi m itropolie şi apoi patriarhie) de a apăra
bisericile din Sciţia de pericolul ereziei ariene, împărtăşită de goţii de la nord de
Dunăre31 ( mai greu de acceptat, chiar dacă într-adevăr nu există dovezi dobrogene de
abatere de la dogma niceană. de la emblematicul protest al lui Bretanion împotriva
ereticul ui Valens la durele critici pe care călugării sciţi le adresează încă osci lantului
- între nicean ism şi monofizitism - împărat l ustinian 3 2), alţi istorici au căzut în
capcana adm iteri i fără rezerve a expl icaţiei din constituţia lui Zenon - aceea a
sărăciei bisericilor scitice - fără a realiza că respectiva excepţie funcţiona încă din
vremea - ne-o spune doar Sozomenos - când Dobrogea era o regiune prosperă. În
aceste cond iţi i s-ar părea că dreptatea se află. din nou. de partea remarcabi lului
cercetător ieşean Nelu Zugravu. potrivit căruia vechimea bisericii tomitane (în acest
fel sintagma ··vechi obicei" a lui Sozomenos este pusă în adevărata ei semn ificaţie)
' a fi impus dăinuirea ""excepţiei scitice" până în pragul domniei lui Anastasius3 >.
Odată cu restaurarea generală a Imperiului din v remea acestu i împărat,
situaţia bi seric ii dobrogene intră în normalitate, altfel spus în concordanţă cu cea
d i n tot I mperi u l . Docu mentul i ntitu lat Notitia Episcopatuum publ icat la sfârşitu l
secolu lu i XIX de Carl De Boor - ne atestă accesu l Tom is-ul u i l a rang de
mitropo lie, alte 14 oraşe dobrogene (între care Cal latis şi H i stria) deven i nd centre
episcopale ' .i. În zadar contestată de unii savanţi, i nformaţia d i n documentu l ami ntit
este confirmată de sem nătura pe actele conc i l iului de la Constantinopol d i n 520 a
l u i Paternus în cal itate de episcopus provinciae Scythiae metropolitanu/ :. , de
crucea de la Cal latis pe care se află înscrise n umele unor episcopi probabil
cal latien i "' ca şi, în fine, de excepţionala descoperire a mari i bas i l ic i episcopale de
la H istria. asupra căreia, împreună cu celelalte dovezi de creştinism h i strian. vom
zăbovi în cele ce urmează.
-

:

c'J
111

Theodoretos . Hist. eccl. ( ed. L. Parmentier F. Scheidweiler, Berl i n . 1 954). I V . 3 5 , I .
Cod. lust. ( ed . P. Krueger. Berl i n , 1 968 1 7), I , 3 , 35 ( 36).
11
V . Părvan. Nuove co11sidera::.io11i . . . < nota 3 ), p. 1 34.
\'
.
N. Zu!!ravu. Of'· cil. ( nota 6), p. 368.
.
11
·
·
lhulem , p. 240-24 1
1� C . De Boor. Zei lschri ft ftir K i rchcngeschichte, 1 2, 1 89 1 ,p. 3 03-322, 5 1 9-5 34; 1 5 , 1 894,
p . 573-594.
1 5 IG LR, 64 (cu toată bibl iografia chestiunii).
1 6 IGLR, 9 1 .
· -

�
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De la început trebuie precizat că, spre deosebire de alte centre urbane
dobrogene - precum Tomis-ul sau majoritatea aşezări lor de pe frontiera dunăreană
a provinc iei -. H istria nu ne-a oferit, până în prezent, elemente sigure pentru a
postula şi aici dovezi ale răspândirii religiei creştine înaintea ed ictu lui de tolerantă
din 3 1 3 sau a conciliului de la Nicaea din 3 2 5 . Chiar şi adăugând acestei constată� i
inexistenţa vreunui martir histrian sau măcar a vreunui cult martiric "împrumutat'' aşa cum rezultă cel puţin din sursele literare, situaţie care s-ar putea expl ica parţial
prin lipsa oricăror dovezi de ocupaţie mil itară până cel mai devreme în al treilea
sfert al secolului al II-iea, de când avem primele dovezi de preocupări ale
autorităţilor mil itare romane pentru apărarea litoralului37 - aceasta nu înseamnă că
la Histria nu va fi existat o comun itate creştină oricât de firavă. Altmi nteri nu ne
am putea expl ica răspândirea pe care o cunoaşte noua credinţă încă din primele
decenii ale secolului al IV-iea. Nu voi întârzia în a enumera toate obiectele de cult
creştin (în special inscripţi i pe vase, reprezentări specifice tot pe vase, agh iasmatare
etc . 3:\ mulţumindu-mă să revin asupra numeroaselor basilici, evocate la începutul
acestei contribuţii.
Precedată poate de una sau mai mu lte încăperi de cult (habitacula), cea mai
veche basil ică creştină histriană ar putea fi reprezentată de cea identificată sub
marea basi lică epi scopală, mai exact spus sub nava de nord a acesteia.
Descoperirea, constând, pentru moment, doar din absida (= altarul ) acesteia, a fost
semnalată de Octavian Bounegru. care propune ca dată de construcţie an ii ce au
urmat seriei de edicte imperiale din 378-379 prin care Theodosius cel Mare a
proclamat creştinismul un ica religie oficială a Imperiului 3 9 • Datarea este plauzibi lă,
dar ea are toate şansele să fie rafinată de cercetarea pe care o va întrepri nde Costin
Băjenaru pentru scoaterea la lumină, atât cât va fi posibi l, a întregului monument
(fig. I , 5). Oricum, judecând după deschiderea absidei. comparab ilă cu cea a marii
basilici episcopale, ca şi după amplasarea edificiului în chiar centrul cetăţi i romane
târzii, s-ar fi putut ca el să aibă proporţii impunătoare, ch iar dacă - am văzut mai
sus - statutul biserici i histriene nu va fi fost decât acela de ecclesia, subordonată
episcopiei de Tomis.
Nici un alt monument de cult histrian nu prezintă elemente certe de datare
atât de timpurie. Teoretic vorbind, ele ar fi putut fi construite îndată după edictu l de
toleranţă din 3 1 3 sau măcar după con ci I iul de la N icaea, pentru ca apoi - după
catastrofa de la Adrianopol (3 78), în preziua căreia sau, mai cu seamă, după care
Dobrogea este trecută prin foc şi sabie de goţii invadatori - să cunoască o nouă
perioadă de înflorire în timpul lui Theodos ius cel Mare şi al fi ilor săi, Arcadius şi
Honorius, când am văzut că este pos ibilă construcţia primei basilici creştine
J? Al. Suceveanu, Bonner Jahrbiicher, 1 92 , 1 992, p. 1 95-22 3.
JH IGLR, 1 1 8 , 1 20, 1 24- 1 32 , 1 39- 1 44 , 1 47-1 50, 1 53-1 55.

O. Bouneg ru , în La polirique edilitaire dans Les provinces de l 'Empire Romain. Actes
Colloque roumano-suisse, Cluj-Napoca , 1 993, p. 1 95- 1 96.
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histriene. Urmează una din cele mai sumbre perioade din i storia Histriei romane
(nu se cunoaşte nici o nouă construcţie, necropola - cantonată până în al treilea
sfert al secolului IV de vechea incintă romană timpurie, avansează până sub
zidurile noii inc inte romane târzii, apar reînhumări ch iar în cetate), astfel încât între
cca. 420-430 şi primul an de domnie al lui Anastasius (49 1 ), este mai greu, dacă nu
chiar imposibil, de admis construcţia unui nou monument de cult creştin40 • Situaţia
relevată de constituţia lui Zenon din 480 este aşadar perfect reală, chiar dacă este
insuficientă pentru explicarea "excepţiei scitice" - cum am văzut, mult mai veche ci doar. cel mult, pentru prelungirea ei.
Restaurarea generală a Imperi ului, începută sub Anastasius ( 49 1 -5 1 8) şi
continuată sub Iustin I ( 5 1 8-5 27) dar, mai ales, Iustinian ( 527-5 65), avea să-şi
arate roadele din plin şi la H istria. Prima şi desigur cea mai spectaculoasă probă a
acestei adevărate renaşteri o constituie reextinderea locuirii extra-murane până l a
li mitele cetăţii romane timpurii, peste necropola din secolele IV-V. Este motivul
pentru care - înai nte de a mă referi la noile construcţii din cetate, fără excepţie,
cum vom vedea, legate direct sau ind irect de religia creştină - voi începe
prezentarea basi l ici lor histriene cu cea extramurană. Aflată la cca. 200 m sud-vest
de un ica poartă mare a cetăţii târzii (fig. 1 , 1 ), ea a mai fost cercetată, după
descoperirea ei de către Vasile Pârvan şi înaintea celor care se efectuează în
prezent, de către Em il ian Popescu4 1 şi apoi N ubar Hamparţum ian42 • Primul dintre
ei a cercetat complexu l de la est (poate o curte cimiterială), fără a exclude o datare
mai timpurie ( secolele IV-V) a basilicii. Porn ind de la faptu l că basil ica respectivă
taie unele morminte din secolele IV-V, N ubar Hamparţumian are meritul de a fi
statutat existenţa a două necropole, una din secolele IV-V. alta din secolele VI-VII,
departaj are pe care o pot confirma prin cercetări le mele de la edificiul Terme I I . În
acest fel, mormântu l cu inventar de aur, aparţinând poate unei ilustre creştine
histriene din prima j umătate a secolului VI, aflat la est de absidă şi în ch iar axa
acesteia, ar putea să dateze momentul de construcţie al basilicii. Măsurând 28 x 1 4 m,
basil ica este construită din piatră de şist legată cu pământ şi se compune dintr-un
naos trinavat, cu o anexă absidată la nord-est şi alte trei, inegale ca dimensiuni, la
sud. Ţinând cont de datele de care dispunem până în prezent, s-ar putea afirma că
basil ica pe care o discutăm a deservit pur şi simplu, de la momentu l construcţiei,
respecti vu l cartier extra-muran, de abia u lterior, cu ocazia reextinderii celei de-a
doua necropole (din secolele V I-VII), ea deven ind o basilică cimiterială. N umai că
cercetările din acest an, aparţinând, cum spuneam, lui Karl von der Lohe şi V ioricăi
Rusu-Bolindeţ - primele care, după 85 de ani, au scos la l um ină reala configuraţie
a acestei a - ne-au relevat nu numai existenţa unor noi încăperi ci a şi măcar două,
�11

Pentru o pri vire de ansamblu a acestei perioade, vezi Al. Suceveanu, Les thermes romai11s.

Histria_VI, Bucureşti-Paris, 1 982, p. 8 6-90.

� 1 Em. Popescu, Materiale şi Cercetări Arheologice, 4. 1 957, p. 1 6-24; 5, 1 959, p. 29 1 -296.

�2 N. Hamparţumian
H. Nubar, Studii şi cercetări de istorie veche, 22, 1 97 1 , 2, p. 1 99-2 1 4;
Idem, Dacia, NS, 1 5, 1 97 1 , p. 335-347.
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dacă nu chiar trei faze de funcţionare a basi licii. Avem astfel garanţia că atunci
când se va rafina cronologia celor 87 de morm inte găsite până în prezent şi că ea va
fi convingător corelată cu am intitele faze ale basilicii, ne vom afl a în posesia celei
mai veros imile i nterpretări a respectivului monument.
A doua basil ică, aflată în co lţul de sud-est al cetăţi i romane târzii (fig. I , 2), a
fost decopertată de Vasile Pârvan la rel uarea săpături lor după dramaticele
even imente din timpu l primu lui război mondial, even imente cărora le-au căzut
pradă, cum se ştie, mu lte monumente histriene. Ea măsoară cca. 25 x 1 2 m, fiind
construită din piatră de şist legată cu mortar. În dreptu l absidei (în care s-ar putea
recunoaşte elementele unei bănci - synthronos -, dacă nu cumva este vorba de o
micşorare ulterioară a absidei) se află un elegant pod ium (bema), naos-ul este
trinavat i ar la vest s-ar putea identifica un eventual coridor de acces (narthex)43 .
Ponind de la afirmaţia lui Pârvan, după care respectiva basilică a fost construită ·'pe
zidul de incintă". unii cercetători s-au simţit îndreptăţiţi s-o dateze foarte târziu,
eventual chiar la sfârşitul secolului al Vl-lea. Situaţia, aşa cum ne apare ea astăzi,
după reluarea cercetărilor de către Mircea Victor Angelescu şi Adriana Panaite,
este în real itate mult mai complicată. Imediat la sud de basi l ica di scutată, prima
fază a incintei romane târzii (aşa-n um ita fază A, cea care a fost identificată şi la sud
de edifici ul Terme I ) a fost "îmbrăcată" de faza B a aceleiaşi incinte. cea care
adăuga cetăţii aşa-num itul cartier economic. Din cercetările de până acum ştim că
faza A datează din a doua j umătate a secol ului HI, în timp ce faza B ar data de la
începutul secolului IV44. În măsura în care este excl usă o corelare a basilicii din
colţul de sud-est al cetăţi i cu faza A, a incintei târzii, s-ar putea ca bas i l ica
respectivă să fi fost construită pe - mai exact spus încastrată, folosindu-i ca zid de
sud paramentul i nterior - faza B a aceleiaşi incinte, dacă' nu cumva este vorba
totuşi de o reparaţie mai târzie a acestei faze. Păstrând deci şansa de a fi una din
primele basilic i creştine de la Histria (aşa stând lucrurile ea ar putea fi ch iar
anterioară basilicii din centrul cetăţii) s-ar părea că înche ierea cea mai prudentă, la
ora actuală, ar fi aceea că începutul secolului IV reprezintă doar un termillus post
quem pentru construcţia sa, fără a se exclude o datare mai târzie, eventual chiar în
secolul VI, perioadă în care ea trebuie să fi funcţionat oricum.
A treia basi l ică se află în piaţa mare a oraşu lui târziu, piaţă amplasată în
dreptul un icei porţi mari a acestuia (fig. I , 3). Datată de descoperitorul ei, Grigore
Florescu, în secolul VI, ea este construită din piatră de şist legată cu mortar, cu o
absidă (în care se află un ica, până de curând, cripta a vreunei basilici histriene,
eventual indiciu al unui cult martiric, fie el şi "împrumutat" de la altă cetate), un
naos trinavat şi un mic narthex, măsurând în total 2 1 x 1 2,5 m45 . Cercetarea pe care
Gr. Florescu, în Histria. l, Bucureşti. 1 954, p. 1 54- 1 59.
Pentru i ncinta romană târzie vezi. în ultimă instanţă (cu toată bibl iografia anterioară ).
Catrinei Domănean ţu, în Histria. Eine Griechenstadt an der rumănischen Sc/11vartzmeerkiiste I Xenia.
Konstanzer althstorische Vortrăge und Forschungen, 25, Konstanz, 1 990; ed. P. Alexandrescu, W.
Schuller), p. 265-283.
45 Gr. Florescu, op. cit„ p. 1 67.
43

44

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

290

Alexandru Suceveanu

am întreprins-o, în 1 994, împreună cu colegii Liana Oţa şi M ircea Victor
Angelescu, în vederea restaurării străzii care străbătea spaţiul viitoarei pieţi mari,
confirmă, ind irect, datarea amintită. Astfel s-a putut stabili că vechea tramă
stradală, poate de tradiţie elenistică, a fost perturbată în prima j umătate a secolului
III de amplasarea impunătoarei basilici civile de la sud (considerată, greşit,
creştină) . Cu această ocazie se creează o nouă stradă care lonja edificiul la nord,
îndreptându-se apoi către vest, în paralel cu vechea reţea stradală. Noua stradă,
reparată în secolele III-IV, o dată cu construcţia (şi aceasta în etape) a porţii mari a
oraşu lui târziu, este suprapusă parţial de basil ica creştină de la est46 • Tot ceea ce se
poate afirma aşadar în acest moment este că, asemenea basi licii din colţul de sud
est al cetăţii târzii, s fârşitul secolului IV constituie un terminus post quem pentru
construcţia acestei basilici, care va fi funcţionat oricum, din nou asemenea
celeilalte, în secolul VI.
Oricât de vechi vor fi fost aceste basilici, altfel spus anterioare secolului VI
(datare asigurată pentru cea de sub marea basil ică epi scopală, posibilă, teoretic,
pentru cea din colţul de sud-est şi din piaţa mare a oraşului târziu, exclusă tot
teoretic. pentru cea extramurană), ele nu vor fi avut decât statutul de simple
ecclesiai. subordonate episcopului de Tomi s. Marele reviriment al creştinismului
hi strian are loc la începutu l secolului VI, trei dintre basi licile descri se având
asigurată funcţionarea lor pe tot parcursul acestui secol. Î n schimb basilica din
centrul oraşului este suprapusă - o dată cu ridicarea Histriei la rang de episcopat de marea bas ilică episcopală.
Î nai nte de a mă referi la aceasta, fie-mi îngăduit să prezint o mică capelă,
aflată într-una din somptuoasele case din cartieru l rezidenţial denumit convenţional
Domus (fig. I . 4 ) . Respecti vul cartier a fost cercetat de la începutul anilor ' 5 0 şi
până către s fârşitul anilor ' 60 de o ech ipă formată din Iorgu Stoian , Emil ian
Popescu şi Mihai Sâmpetru 47 . Conc luzia acestor cercetări este că cele trei mari
reşed inţe scoase la lumină până în prezent (cercetarea celei de-a patra este practic
înche iată, ea urmând să vadă lumina tiparu lui sub semnăturile lui Octavian
Bounegru şi Virgil Lungu) datează din secolul VI. Prima dintre ele (Domus 1 ),
măsurând circa 28 x 34 m, se compune dintr-un coridor de acces, flancat la est şi la
vest de mai multe încăperi - dintre care cea de la est cu o intrare separată din stradă o curte interioară cu coloane, o elegantă sală de mâncare (la nord de care trebuia să
se fi aflat indispensabila bucătărie) şi o mică grădină interioară. De notat că din
curtea interioară cu coloane se putea accede, printr-o scară, la un etaj , probabil din
lemn . Planul celei de-a treia case (Domus 3 ), măsurând cca. 32 x 22 m, poate fi
mai greu reconstituit din pricina numeroaselor construcţii ulterioare, care au
46

Al. Suceveanu, M. V. Angelescu, Ktema, 1 9, 1 994, 1 95-208.
Histria, I, Bucureşti, 1 954, p. 324-350; Idem, Etudes histrie1111es, Bruxelles,

47 I. Stoian, în

1 972, p. 1 2 1 - 1 46; Em. Popescu, Christianitas . . . ( nota 5), p. 3 1 3-324; M. Sâmpetru, Oraşe şi cetăţi
Dunărea de Jos, Bucureşti, 1 994, p. 82-89.

rumwz e_târ::ii la

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Cercetări recente în Histria creştină

29 1

desfigurat construcţia origi nară. Oricum, este de remarcat o mare curte interioară,
precum şi faptul că în încăperea de pe latura de vest există o uşă de acces spre
basilica episcopală. Dar desigur că cea mai interesantă - din punctul de vedere care
ne reţine acum atenţia - este cea de-a doua casă ( Domus 2). Măsurând cca. 28 x 23
m, ea se compune dintr-un larg coridor de acces, urmat, la sud. de o curte interioară
cu coloane. La vest de această axă centrală se află patru încăperi iar la est capela,
asupra căreia voi reveni, urmată de alte două încăperi . Capela este reprezentată de
o mică sală ( 1 O x 6 m) cu absida la est (în care se pot recunoaşte elementele unu i
synthronos), cu o anexă la sud. Existenţa acestei capele a generat o serie de ipoteze
cu privire la funcţia întregii clădiri, începând cu aceea a locuinţei unui înalt
magistrat citadin, fervent practicant al religiei creştine, şi contin uând cu aceea a
unui înalt prelat sau, în fine, chiar a unei mânăstiri48 . Pe oricare dintre aceste
ipoteze le-am lua în considerare, este sigur că ele ne apropie de a patra - şi desigur
cea mai lucidă dintre ele, aparţinând lui Octav ian Bounegru - potrivit căreia toate
cele patru somptuoase locui nţe aparţin centrului episcopal (episcopium) histrian49 .
Ajuns în fruntea ierarhiei c itadine - fenomen general în tot Imperiul - era normal
ca episcopul local să-şi construiască un adevărat cartier general, semnificând - prin
forţa împrej urărilor - centrul oficial, adm inistrativ, militar şi desigur oficial al
oraşului. Şi ch iar dacă constatarea care urmează iese oarecum din limitele prezentei
contri buţi i, n-aş putea să nu remarc transferul treptat al centru lui civic histrian din
perioada romană timpurie (secolele 1 1-111) - când, în cadrul unei incinte care va fi
împrej muit cca. 30 ha, el va fi fost foarte întins, oricum, pe latura de sud între
edificiile Terme I şi Terme II, dar extinzându-se mult către nord, aşa cum o
dovedesc monumentele cercetate în prezent de Paul Damian şi Adela Bâltâc lângă
poarta mare a oraşului târziu şi, respectiv, de Viorica Rusu-Bolindeţ şi Karl von der
Lohe în dreptul basilicii creştine extra-murane - la cea din secolul IV - când, după
catastrofala d istrugere de la mijlocul secolului III, într-o cetate de doar 7 ha.
resturile acestuia vor fi supravieţuit, aşa cum ne-o demonstrează cele trei basi lici
civile precum şi repunerea în' funcţie a edificiului Terme I, în partea de vest a
cetăţi i - şi, în fine, la cea din secolul VI, când am văzut că el se mută, prin
amintitul episcopium, în extremitatea estică a oraşului roman târziu .
Revenind însă la subiectul care ne reţine atenţia, să notăm că cea mai
evidentă dovadă a accesului Histriei la rang de episcopat o constituie marea
basil ică episcopală din centrul oraşului târziu, una din cele mai impunătoare
construcţii de acest gen din întreaga Pen insulă Balcanică şi, deci, cu atât mai
surprinzătoare cu cât se află, repetăm, într-o cetate de doar 7 ha. Voi c ita mai târziu
4R

Em. Condurachi , Pontica, 4, 1 97 1 , p. 1 8 1 - 1 88.
Idee, exprimată de autorul citat, pe care o sper dezvoltată şi ar�� mentată într-� n v? lu � din
seria monografică Histria. în colaborare cu Virgil Lungu. dedicată acestui important cartier h1stnan.
49
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unele analogii, încercând totodată să precizez modelul arh itectonic care a stat la
baza acestei basil ic i - de natură să nuanţeze data sa de construcţie - dar până atunci
să descriem excepţionalul monument (fig. 2). F lancat la nord şi sud de două d in
cele mai importante artere rutiere, accesul în marea basi l ică se făcea prin strada de
la vest, evident mai veche, ultima ei reparaţie datând probabil din secolul IV.
Această împrejurare va fi determinat o uşoară asimetrie a părţii de vest a basilicii.
care se compunea d intr-un portic monumental, o curte interioară (atrium), flancat
la nord şi la sud de două încăperi anexă. Î n atrium exista un nou portic, în centrul
căruia a fost identificată, ca de obicei, o fântână. Trei rânduri de trepte prefigurând trinavarea naos-ului - permiteau accesul din atrium în narthex,
rezervat, cum se ştie, numai catehumeni lor. Prin alte trei intrări, creştinilor li se
permitea accesul în naos-ul trinavat, numai nava centrală (ca şi narthex-ul ) fii n d
pavată cu dale mari de calcar. Î n extrem itatea estică a navei centrale, în ch iar axa
absidei, a fost identificată urma unui amvon, după care, către est, urmează un
spaţios transept, în mij l ocul căru ia tronează un impunător podium (berna), flancat
de pi laştri asemănători celor dintre navele naos-ului. De notat recenta descoperire a
criptei, în centrul bernei, criptă care nu va fi fost accesibilă decât în prima fază de
funcţionare a basi licii. Edificiul se încheie cu o amplă absidă, pentagonală la
exterior, flancată, la nord şi la sud, de alte două anexe, iniţial mai mici şi sensibil
mărite în a doua fază de exi stenţă a basilicii. Nu sunt încă în măsură să pot preciza
rostul exact al fiecăreia din cele patru anexe (două la vest, două la est), dar este
sigur că încăperi precum diaconicon-ul , prothesis, pastoforium-ul şi, desigur
indi spensabilul baptisterium nu vor fi putut l ipsi din acest monumental edificiu
ec lesiastic, ca şi unele mormi nte din jurul acestuia, aparţinând probabil unei
necropole episcopale. Î nsumându-i toate componentele, basi lica măsoară în
lungime 58 m, lăţimea transeptu lui fi ind de 28 m iar cea a naos-ului, narthex-ului
şi a atrium-ului de 1 8 m. Cu aceste d imensiuni şi, fi reşte, cu această configuraţie,
ed ificiul histrian îşi găseşte bune analogii în marile bas i l ic i de secol VI de la
Phi l ippi 50 şi de la Iustin iana Prima5 1 . Prototipul acestor basilici pare a-l fi constituit
catedrala Sfântu lui Ioan de la Efes construită în timpul lui domn iei lui Iustinian de
genialul arhitect Isidorus din M i let5 2, cel care a conceput împreună cu Anthemios
din Tralleis, de astă dată după modelul Pantheonului lui Agrippa de la Roma, şi
bi necunoscuta catedrală a Sfintei Sofia de la Constantinopol 5 3 • Adăugând acestui
prim argument faptul că primele monede găsite pe nivelul primei faze a basilicii
histriene datează din vremea aceluiaşi împărat, s-ar părea că trebuie să renunţăm la
uşoara antedatare a construcţiei ei, mai exact spus din vremea lui Anastasius. Altfel
51 1 P. Lemerle. Philippes et la Macedoine orientale a / 'epoque chrerienne et byzantine.
Recherches d' histoire et d 'archeologie, Paris, 1 945.
5 1 VI. Kondic. VI. Popovic, Carii:in Grad, Belgrad, 1 977.
51 J . Kei l , G. A. Sotiriu, H . Hormann, F. M iltner, Die Johanneskirche, Viena, 1 95 3 .
5 3 E. H . S w i ft. Hagia Sofia, New York, 1 940.
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spus, chiar dacă am văzut că accesul Histriei la rang de episcopat datează foarte
probabi l din vremea acestui ultim împărat. de când, prin ţiglele care-i poartă
numele, avem dovada unei intense activităţi constructive la Histria, s-ar părea că
edificarea marii basilici datează doar din vremea lui Iustinian. Monumentul este
grav afectat de raidul distrugător al cutrigurilor din anul 5 5 9, căru ia îi cad pradă
numeroase cetăţi dobrogene (Dinogetia, Halmyris, Tropaeum Traiani )54 • Refacerea
sa în ultimii ani de domnie ai lui Iustinian va fi marcat - am văzut acest lucru mai
sus - chiar o amp l ificare pentru a nu mai vorbi despre conservarea eleganţei sale
in iţiale. Mai interesant ne apare faptul că pe nivelul acestui al doilea moment datat cu monede din a doua jumătate a secolului VI - apar unele piese arhitectonice
nefinisate, de unde posibila concl uzie că unei prime distrugeri - de datat, ca în
toată Dobrogea, în ani i 5 86-587 - i-a urmat o a doua, probabil în 602, când s-a
presupus că ar fi căzut întregul sistem defensiv dobrogean . Oricum, marea basilică
histriană a încetat definitiv să funcţioneze din acel moment55 . Şi ch iar dacă istoria
ulterioară a monumentului pe care-l cercetez - împreună cu colegi i mei - de 20 de
ani are mai puţină legătură cu subiectul contribuţiei de faţă, n-aş putea să nu remarc
posibilitatea pe care ne-a oferit-o de a urmări declinul lent al Histriei, de la faza
monumentală - reprezentată de marea basi lică episcopală - la cea încă urbană - cu
străzi şi locuinţe de suprafaţă, dar cu centrul basilicii rămas în ruină, doar anum ite
încăperi continuând a fi locu ite - şi, în fine, la cea efectiv rurală - fără străzi, cu
ziduri de locuinţe fără fundaţie sau chiar cu bordeie - aşezare care va fi în curând
abandonată de ultimii ei locuitori 56 .
Reven ind la basi lica ce va fi funcţionat doar trei sferturi de veac (cca. 527602). să remarcăm superba-i decoraţie de marmură. de natură să ne întrebăm dacă
portul Histriei - pe care unii istoric i s-au grăbit să-l "închidă" prea devreme - nu va
funcţionat încă. Este vorba mai întâi de superbele ancadramente ale intrărilor
dinspre portic în atrium, toate cele trei arhitrave purtând, în funcţie de di mensiunile
acestora, semnul crucii, apoi de numeroasele coloane (care, fi ind de dimensiuni
diferite, pot - cum mi-a atras atenţia academ icianul Ion Barnea, căruia îi datorez
dealtfel numeroase alte sugestii extrem de uti le - marca existenţa unui etaj , fie şi
numai al navei centrale şi desigur al bernei) şi, în fine, de impresionanta serie de
capiteluri. toate. fără excepţie, purtând semnul crucii (pe unul din ele apare şi un
porumbel). O superbă stucatură policromă - din păcate extrem de perisabilă împodobea pereţi i interiori ai basilicii, confirmând subtila observaţie a marelui
învăţat Henri lrenee Marrou, potrivit căruia spre deosebire de monumentele de cult
54

I. Bamea, Dacia, NS. J O, 1 966. p. 237-259: pentru încercarea de sincronizare a stratigrafiei
celor mai importante oraşe romane din Dobrogea. vezi Al. Bamea. Peuce. 9. 1 984. p. 339-346.
a la Al. Suceveanu .
5 5 Pentru semnifica ţia distrugerii din anul 602 la Histria. vezi bibliografi
Les thermes . . . (nota 40) , p. 9 1 , nota 235.
postulată de J. S. Wacher. The
5 6 Situaţia de la H istria pare a fi chiar mai nuanţaţă decât cea
Towns of Roman Britain, Londra, 1 975, p. 4 1 8, care face distincţia între "town life" şi "life in town · ".
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"păgâne" - deschise cu ltu lui public şi deci foarte îngrij ite la exterior (interiorul
rămânând adesea nefinisat) - bisericile creştine - destinate unui cult in iţiatic - erau
extrem de elegante în interior, exteriorul fiind adesea inexpresiv5 7 . Î n sfârşit, n-aş
putea omite descoperirea unei mensa sacra, din păcate fragmentară, pe care se află
gravate c uvi ntele b inecunoscutului trisagion58 şi a căror c itare constituie cea mai
potrivită încheiere a acestei contribuţii: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Preaputernicule,
Sfinte Nemuritoru le, milu ieşte-ne pe noi " .

1l

Fig. I . H i stria creştină ( secolul V I p.Chr).

57

58

H . I . Marrou, Decadence romaine ou antiquite tardive? III e - VI e siecles, Paris , 1 977.
Î n general pentru trisagia, vezi P. Testini, A rcheologia cristiana, I, Roma, 1 958, p . 5 1 1 , 5 1 6.
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UN MANIFEST DE PUTERE LA MĂNĂSTIREA PROBOTA? *
M ARIA M AGDALENA SZE KELY

Multe şi preţioase taine a păstrat, vreme de sute de an i, mănăstirea Probota!
Pe unele au reuşit să i le smulgă cercetări le şi restaurările din ultimii an i 1 • Altele
vor începe să iasă la lumină abia de acum încolo dar, cu siguranţă, mu lte vor
rămâne în continuare îngropate sau neexplicate. Schelele înălţate de restauratori i
picturii m i-au îngăduit, în vara anului 1 999, să admir fresca de aproape şi să observ
un amAănunt care, privit de la nivelul pardosel i i , ar fi fost greu de remarcat.
In registrul inferior de pictură al naosului, pe peretele de nord, este zugrăvit
un sfânt m i l itar, al cărui nume s-a şters în cursul veacurilor. Este lizibi lă o si ngură
literă a numelui său, un R slav - foarte probabil, suprascris, căc i este plasat ceva
mai sus decât legendele care însoţesc celelalte chipuri . Sfântul este înfăţişat din
sem iprofi l dreapta. Este îmbrăcat în armură uşoară, cu coiful lăsat pe spate. Pe
umărul drept i se reazemă o sul iţă. La şoldul drept îi atârnă tolba de săgeţi . De cel
stâng îi este prins arcul. Cu ambele mâini ţine o săgeată (cu mâna stângă de vârf şi
cu mâna dreaptă de coadă), pe care o priveşte, de-a lungu l. Pe umăru l stâng poartă
un scut oval, căruia i se vede doar jumătatea superioară a interiorului (este
desenată, cu o trăsătură subţire de penel, chiar şi cureaua de prindere, de pe faţa
interioară). Inima scutu lui conţine reprezentarea unui vu ltur bicefal gri - poate, în
chip de argint - pe fond roşu. Păsării i se disting clar cele două capete încoronate,
corpu l, aripa stângă în întregimea ei şi doar o parte a celei lalte şi, tot aşa, numai o
parte a cozi i . Restul este acoperit de trupul sfântului .
Pentru a descifra rostul vulturului bicefal pictat l a Probota, trebuie mai întâi
identificat sfântul în discuţie. Cei lalţi sfinţi m i l itari din naos, ale căror nume le-am
putut citi sunt: Iacob Persul (pe peretele de nord), Theodor Tiron, Theodor Stratilat,
Dimitrie, Nistor, Lup şi Gheorghe (în absida de nord), Agafton ic, Nechita şi
Nucleul acestui studiu l-a constituit comunicarea Un manifest de putere al lui Petru vodă
Rareş la mănăstirea Probata, prezentată la dezbaterea „Puterea: Stat şi Biserică în Evul Mediu
românesc", l aşi, 22 octombrie 1 999.
1 Voica Maria Puşcaşu, Lespezile funerare de la mănăstirea Probata, I, II, în „Arhiva
Genealogică", li ( V II), 1 995, 1 -2, p. 1 47- 1 5 7 şi III (VIII). 1 996. 1 -2, p. 255-268: Tereza Sinigalia.
Voica Maria Puşcaşu. Observaţii asupra unor detalii iconografice din pictura naosului bisericii
mănăstirii Probata. în .. Studii şi cercetări de istoria artei". Seria Artă plastică (în continuare. SCIA).
43, 1 996, p. 59-67: Voica Maria Puşcaşu. Cercetări arheologice la biserica mănăstirii Probata. în
„Revista monumentelor istorice", 1 997, 1 -2. p. 8-24: Idem , Inelul sigilar al lui Simion Stroici.
comunicare la cel de-al I X-iea Congres de Genealogie şi Heraldică, laşi. 1 3- 1 6 mai 1 Q98 (sub tipar în
„Herb. Revista română de heraldică"): Tereza Sinigalia, Voica Maria Puşcaşu, Mânăstirea Probata,
Bucureşti, 2000.
•
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Artemie (în absida de sud). Între Iacob Persul şi sfântul purtător al scutu lui mai este
un personaj, cu nume i l i zi b i l , care ar putea fi Sfântul Ioan cel Nou de l a Suceava, în
ipostază m i l itară.
În bi seric i le noastre (fie că este vorba de Băl ineşt i i veac u l u i XV, de vechea
M itropol i e din S uceava, de M oldoviţa, de Humor sau Dragom irna - traversând
tot secol u l XVI, de S ucev iţa ori de Cetăţu ia, amândouă aparţinând cel u i de-al
X V II-iea veac), se poate vedea adesea, în rândul mucen i c i lor m i l itar i , un sfânt
care-şi priveşte săgeata şi care, de cele mai mu lte ori. ţine rezemată, pe umăru l
drept. o sul iţă. Reprezentarea aceasta se întâlneşte şi în alte biserici d i n spaţi u I
ortodox. bunăoară la Dragalevci2, l a Kremikovc i \ la Decan i 4 , în biserica Sf. Ilie
d i n Dol 9 aec5, în bi serica Sf. Nicolae din satu l .Vevi6, în bi serica Înălţări i din
Leskoec , în cape l a Paramythi a de l a Vato�ed 8 , în biserica mănăstirii athon ite
Stavronikita9 , în bi serica Sfinţi lor Aposto l i 1 , în biserica Panaghi a Rassiotissa 1 1 ,
î n biserica Panagh ia „tou Arhontos Apostol ak i " 1 2 , l a S fântul Athanasie1 3 , l a
S fântul Andre i 1 -t şi l a Sfântu l Ioan Teo logu l 1 5• toate d i n Kastoria, î n b i se ricile
mănăstirilor Sfântul N i colae-D i l i os 1 6 şi Sfântu l N icolae-Phi l anthropi non 17 d i n
Ioann i na, î n bi serica Adormirii Maici i Domn u l u i d i n Uzdina1 8 , î n bi serica S fântul
"

E k . Manova. Les armes defensives au Moyen Age d'apres Ies pei11t11res 11111rales de la B11lgarie
du sud-ouest au XIII ' . XIV ' et X V ' s. , în „Byzantinobulgarica", I I I , 1 969, p. 203, fig. 1 6. Am folosit în

acest studiu doar i maginile care mi-au fost accesibile în chip nemijlocit sau l a care am avut acces prin
intermed iul unor reproduceri şi nu am util izat descrierile pe care nu le-am putut veri fica.
1 Atanas Boschkov. Mo1111111e11tale Wandmalerei Bulgariens. Mainz. 1 969, p. 96.
�

Vlad. R. Petkovic. Dj urdje Bo�covic. Decani, Belgrad. 1 94 1 , pi. CLV I I . 2.
Goj ko Subotic. OxpudcKama cnuKapcKa 111Kona oo XI ' BeK, Ohrida, 1 980, pi. 3 3 .
" Ibidem . p . 9 1 . p i . 69.
7 Ibidem. pi. 79.
�
„
Ana Dumi trescu, L 'il/11stratio11 de / 'hymne „ en Toi se rejouit„ . e11 Russie el SOII rayo1111eme11t
dans Ies Balkans. în „Cahiers Balkaniques", 1 1 , 1 987. p. 1 03 , fig. 8; Ioakim A. Papaggelos, Post
Br::.a111i11e Wall-Pai111i11gs. în voi . The Holy anti Great Monastery of Vatopaidi. Tradition, History, Art, I ,
Muntele Athos. 1 998. p . 287. fig. 247.
')
Manol i s Chatzidakis. o KpmKoc; (oypiupoc; ecorp6.vrtc;. Mănăstirea Stavronikita, M untele
Athos. 1 986. pi. 1 8 , 1 56. 1 57 (detaliu).
111
Styl ianos Pelekan idis, Kaawp16.. I , Tesalonic, 1 95 3 , pi. 203 a; Georgios G. Gounaris, 01
ro1xoypwpic.; T«i \' Ayiov Â ll"Oan:i).wv Kai TI/<; navayiac; Paau.imaaac; ar�v Kaarop16., Tesalonic, 1 978,
pi. 1 8 a.
1 1 Stylianos Pelekanidis, op. cit. , pi. 225 a; Georgios G. Gounaris, op. cit. , pi. 40 a.
1 2 Stylianos Pelekanidis, op. cit. , pi. 243 a.
13 Ibidem, pi. 1 54 a.
'

r11.;

I� Ibidem. pi. 1 66 b ; E. N. Tsigaridas, To1xoyparpif:c;
MaKcr5oviac;, Tesalonic, 1 999, p. 3 1 8, fig. 1 75 .
1 5 Styl ianos Pelekanidis, op. cit. , p i . 2 1 5 b.

Tf'f<;

ll"ep16oov

rwv

naA.awA.6ywv UE: vaovc;

16

Theopistis Liva-Xanthaki, 01 ro1xoyparpiec; rrtc; Mov�c; NriA.wv, loannina, 1 980, p. 1 1 5 şi pi. 45.
unde Sfântu l Mercurie se vede doar pe j umătate.
17 Myrtali Ahei mastou-Potamianou, H Mov1; rwv <P1A.av8pw1C1vwv Kai rt 7CpWrrt rp6.art rrtc;
µcrafJv(avnv�c; (wyparp1K�c;. Atena, 1 98 3 , pi. 65.
i x Di mitris Konstantinos, Ov(vriva fJE:aTCporiac; rt 1arop1� 01aopoµ�. I/ ll"OAE:oooµ1K1/ e(tA.1(17 Kai

evoc; apxaiov Kai µeaalliJVIKOV OIKLaµov, în „M:A:riov îl"J<; Xp1crnav1K�<; ApxmoA.oytK�<;
Etmpf:im;„ ( în continuare, � XAE ) , 1 5, 1 989- 1 990, p. 1 03 , fig. 30.

ra µvrtµi:ia
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Nicolae de la Larissa 1 9 sau la Zagori, în Epir20 . De fiecare dată, sfântul înfăţişat în
acest chip este Mercurie. Conchid, deci, că purtătoru l scutului cu vultur bicefal de
la Probota este Sfântul Mercurie. O singură excepţie am reuşit să descopăr până
acum, dar nu încerc să-i găsesc aici explicaţia: în biserica mănăstirii Lesnovo,
postura descrisă mai sus corespunde Sfântu lui Procopie 21 , în timp ce presi.:pusul
Sfânt Mercurie (presupus, pentru că portretul nu este însoţit şi de nume) apare cu
sul iţa în mâna dreaptă şi cu sabia în stânga, purtând arcul pe umărul drept şi
scutul în spate 22 .
Mai sunt cunoscute şi alte imagini ale Sfântu lui Mercurie, în afara celei
descrise mai înainte2·� : cu o cruce în mâna dreaptă (în catholiconu l de la Dionisiou 24
şi pe o icoană de la Muzeul Bizantin din Atena25 ); cu o săgeată în mâna dreaptă (în
medalionul unui triptic bizantin din a doua jumătate a secol ului X 26 ); ţi nând sabia
cu mâna dreaptă de mâner şi cu stânga de teacă (într-un manuscris bizantin din
secolul XI 27 şi în biserica Kariye Djami I Chora din Istanbul 28 ); scoţând cu mâna
dreaptă sabia din teaca ţinută cu stânga (în biserica Sfântu l N icolae din Kastoria29
şi în biserica Sfinţilor Apostoli a Patriarh iei de la Pec 30) : cu coif pe cap, cu scut pe
umărul stâng şi ridicând sabia cu mâna dreaptă deasupra capu lui (în biserica
19 John Koumoul ides. Lazaros Deriziotis. Churches of Aghia in Lari.ua. Atena. 1 985. p. 46,
fig. 3 şi p. 65. fig. 6.
1
2 1 Manolis Chatzidakis, EUt1vec; (oyparpo1 µF:Ta n1v AhJ)(111 (/./5rJ-/830), I. Atena. 1 987, p. 223,
fig. 82.
2 1 Smilj ka Gabelic. Ma11acmup JleCHoao. 11cmopuja u c1111Kapcmao, Belgrad. 1 998, pi. 1 03
( alb-negru) şi LXIV (în culori).
2 2 Ibidem, pi . XXIX.
2� Descrieri amănuntite ale unor reprezentări ale S lăntului Mercuric la Stephane Binon. Essai
sur le cycle de Saint Mercure, martyr de Dece et meurtrier de l 'l'lnpereur 111/ien. Paris. 1 937. p. 1 1 1 1 34. Pentru uni formele şi armele purtate de sfintii militari : Hippolyte Dclehaye. Cinq ler01u sur la
mithode hagiographique, Bruxel les. 1 934. p. 1 26- 1 2 7: v. şi Christopher Wal ter. The lntaglio of
Solomon in the Benaki Museum and the Origins of the Jconography of Warrior Saints. în t. X AE. 1 5.
1 989- 1 990, p. 33-42.
2 4 Gabriel Mil let. Monwnents de / 'A thos, I. Les peintures, Paris, 1 927, pi. 203. nr. 1 .
25 D. I . Pal l as. flcpi n7r; (oypa<plK�c; ei!; Tt7V KwvaravnvOVJrOAIV Ka.i Tl/V eem1GÂovfK17v ţiera r17v
Âwuiv. în „EnET'lPis Ern1pEiai; Bui;;avnvcil\' �nou8ci.Jv ( in continuare. EEB�). 42. 1 975- 1 976, p. 2 1 1 .
pi. 24. Î n mâna stângă. Sf. Mercurie tine lancea.
26 Gustave
Schlumbcrger, Les nouvelles acquisitions du Louvre. Un triptique byza111i11 e11
ivoire, în idem. Melanges d 'arclreologie byza11ti11e. premiere serie. Paris. 1 895. p. 78 şi foto la p. 75.
27 Irmgard Hutter, Corpus der byza11ti11isclren Mi11iature11ha11dscl1rifte11, Band 5. 1 , Oxford
Col lege Libraries. Textband. Stuttgart, 1 997. descrierea la p. 8 1 şi imaginea la p. 1 45. fig. 337.
2K Paul A. Underwood, Tlre Kariye Djami. III. New York, 1 966. p. 498. pi. 256. Aici , S fântul
Mercuric are şi scut pe umărul stâng iar sabia este scoasă putin din teacă. V. şi idem. Fourth
'"

Preliminary Report 011 the Restoration of tlre Frescoes in tlre Kariye Camii at Istanbul by tlre
Byzantine /mtitute, / 957-1 958, în „Dumbarton Oaks Papers" (în continuare, DOP ). 1 3. 1 959, p. 1 97

şi nota 29 (descrierea scutului, la p. 1 98).
2 9 Styli anos Pelekanidis, Manolis Chatzidakis, Kastoria, Atena, 1 985, p. 6 1 . pi. 1 3 .
30 Radivoje Ljubinkovic, L 'eglise des Saints-Apâtres de la Patriarchie a PeC:, Belgrad. 1 964.
pi. 3 7. Aici, sfântul are şi coif şi scut tinut pe umărul stâng.
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Panaghia Olympiotissa de la Elasson3 1 ) ; cu capul descoperit sau purtând coif
î mpodobit cu pene, ţinând în mâna stângă scutu l şi în dreapta - sabia (la Psaca32 , la
mănăstirile athon ite Protaton 33 , Cutlumus, Grigoriou 34 , pe faţada sud ică a lavrei de
la Vatoped şi pe o icoană de la Sinai 35 ); cu sabia în mâna dreaptă şi scut pe umăru l
drept, cu capul acoperit de coif (în capela Sfinţii Cozma ş i Dam ian de la
Vatoped 36 ): cu sabia în mâna dreaptă şi coif pe cap (biserica Sfântul Clement din
Ohrida37 ): cu un coif cu pene pe cap, cu sabia în mâna dreaptă. ridicată (la
Gracan ica38 şi Staro Nagoricino3 9 ); ţinând cu mâna dreaptă lancea şi având scutul
prins de umărul drept (la Pătrăuţi); ţinând lancea cu mâna dreaptă şi având scutul la
picior, sprij init cu mâna stângă (într-un manuscri s bizantin din secolul Xl)40 ; cu
scutul prins de umărul drept şi ţinând cu ambele mâin i o arbaletă (biserica S fântul
Dim itrie de la Patriarh ia din Pec41 ); călare - uneori, cu coif şi scut în mâna stângă -,
pregătindu-se să-l taie pe împăratu l Iulian Apostatul. căzut între picioarele calului
( în fresca exterioară a biseric i i Humorului ş i în Bu lgaria, la Dragalevci 42 , pe o
icoană de la Si nai 43 şi pe o icoană bizantină de la Verria44 ) ; cu sab i a în mâna
·1 1

Efthal i a C . Constantinides. The Wali Paimings vf the Pa11agia Olympiotissa a t Elassvn in
Thessalr. 1 1 . Atena 1 992. pi. 1 07 şi I. Atena. 1 992. p. 246-249 (descrierea).
:
1 2 V lad. R Petkovic. La peinture serbe du Mo1·e11 Age. Belgrad, 1 934, pi. CLXX .
''
Mu lţumesc dlui Ştefan S. Gorovei care. î � timpul unei vizite la Muntele Athos. a adunat
pentru mine i n formaţii despre Sfântul Mercurie şi alti sfinţi purtători de însemne imperiale pictaţi în
unele mănăstiri de aco lo. V . Gabriel M i l l et. Mo11u111e11ts de / 'Athos. I. pl.6. nr. 3 şi pi. 49. nr. I :
Angelo Procopiou. Ln question 111acedo11ienne dans la peint11re byza11tine, Atena. 1 962, p i . 56.
Aceeaşi n:prezentarc şi la Moli vokkl i ssia ( Vatoped ): Gabriel M i l let. op. cit. , p i . 1 5 8, nr. 3 .
q N i k . Zias. Sol. Kadas. lcpa Mov� Oaiov rp11yopiov Ayiov Opovc;, S fântul Munte. 1 998.
"
D. Mouriki. /cons /rom the I 2th to the I 5th Ce111ury, în voi. Sin.ai. Treasures of tize Monastery of
Sailll Catherine. General Editor Konstantinos A. Manalis, Atena, 1 990, p. 1 23- 1 24 şi 203, pi. 76. V . şi G„
M. Sotiriou. E1K0Vl\- n1,;; Mov1/.:; I'IVli. I, Atena 1 956, pi. 22 1 şi li. Atena 1 958. p. 1 94- 1 95 (descrierea).
16
V. Djuric. <PpecKe lfPKB1tl{e CB. Eecpe6p11u1<a oecnoma Joaa11a Y21beute y Bamoneoy u
lh1tX06 JHa'laj 1a ucnumuoalbe CoJ1y11cKoc nopeK11 a PecaocKOc .J1C11aonuca, în „36opHHK panoea
''
B H JaHTOJJ OWKor H HCTHTyra ( î n continuare. 3PBH), 7, 1 96 1 , p. 1 3 8, fig. 3 .
3 7 Richard Hamann-Mac Lean . Horst Hal lensleben, Die Mo11umentalmalerei i11 Serbie11 und
Makedo11ie11 vom / / . bis zwnfriihe11 14. Jahrlwndert, Giessen, 1 963 , p. 1 60.
3� Bron islav Todic, Serbia11 Medieval Painti11g. The A ge of Ki11g Milutin, Belgrad, 1 999,
p. 253. 1. 1 53 .
9 lhidem. planşa X X .
40 Hans Belting, Bild 1md Kult. Eine Geschichte des Bi/des vor dem Zeitalter der Kunst,
Mtinchen. 1 990. p. 280, fig. 1 56. Pentru acelaşi. v. şi Ioannis Spatharakis, Corpus of Dated 11/uminated
Greek Ma1111scripts to tize Year 1453, l, Leiden, 1 98 1 , p. 22, nr. 65 şi o reproducere în ibidem. l i , pi. 1 1 8.
4 Gojko Subotic, l 'eglise Sai11t-Demetrios a la Patriarchie de Pec, Belgrad, 1 964, pi. 44.
4- Andre Grabar, Ln pei11ture religieuse e11 Bulgarie, Texte, Paris, 1 928, p. 30 I ; Ek. Manova,
Les armes defensi1·es au Moye11 Age„ . , p. 2 1 3 .
43 Kurt Weitzmann, The Monastery of Saint Catheri11e al Mount Si11ai. The /cons, l, Princeton,
1 976. pi . CIV ( al b-negru) şi X X X I (în culori ). V. şi Leslie S. B. MacCoull, Si11ai Icon B. 49: Egypt
and !co11oclas111, în „Jahrbuch der osterreichischen Byzantinistik", 3 2/5 , 1 982 ( XV I . Internationaler
Byzantini stenkongress, Wien, 4. - 9. Oktober 1 98 1 , Akten 1 1/5), mai ales p. 407 şi 409; şi G.
Galavaris, Early /cons, în voi . Sinai, p. 97 şi o reproducere în culori la p. 1 43 , pi. 1 1 .
44 Thanas i s Papazotos, Bv(avrivi:<; c11e6vc� fi'/� Bi:pow<;, Atena, 1 997, p . 2 1 3 , p i . 1 1 2 şi
p. 7 1 ( descri erea).
Norrhern

R
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dreaptă şi cu scut în stânga, pregătindu-se să-l lovească pe împăratul Iul ian, aflat la
picioarele lui (în trapeza de la Dionisiou şi în pronaosul de la Suceviţa45 ) : în aceeaşi
atitudine, dar având în mână o lance (pe o icoană sârbească din secolul XVII46 ) ori
şezând pe un tron pol igonal, cu sabia în dreapta şi teaca în stânga (în biserica
Sfântu l N icolae de la Argeş)47 . Ca militar este pictat şi în frescele (destul de prost
păstrate) ale biserici lor de la Resava sau Sisojevac48 .
Zugravii l-au pictat pe Sfântul Mercurie purtând trei tipuri de scuturi :
rotunde, alungite şi dreptunghiulare, împodobite cu ornamente în formă de cruce,
cu motive geometrice (jocuri de linii, cercuri concentrice în culori diferite), cu
motive florale sau cu capul Gorgonei . Doar în două din vech ile bi serici din
Cappadocia pe scutul mucenicului apar ornamente mai speciale, în fapt, caractere
cufice49 ! De altfel, o bucată din scutul (sau, mai bine zis, din ceea ce trece drept
scutul) Sfântului Mercurie s-a păstrat în mănăstirea athonită Pantocrator. Stephane
Binon a descri s-o, după lucrări mai vechi, accesul direct la piesă fii ndu-i refuzat.
Scutul rotund conţinea reprezentarea Maicii Domnului pe tron, cu Pruncul în braţe
şi ţinând o floare în formă de cruce. Mai sunt înfăţişaţi şi Regii magi, Evanghel iştii,
Dav id, Moise şi Sfântul Ioan Teologul 50 . Precum se vede, în nici unul din cazurile
prezentate aici, pe scutul Sfântului Mercurie nu apare vulturul cu două capete.
Ermini ile fac o descriere sumară a înfăţişări i sfântului şi a veşmi ntelor sale:
„tânăr, cu începere de barbă"5 1 , „mare la trup, cuvios şi frumos la faţă, străl ucind
de rumeneala ce avea în obraz, plavoş la păr"52 . Cel mai adesea, Sfântul Mercurie
este înfăţişat uc igându-l pe împăratu l Iul ian 53 , dar sunt destul de cunoscute şi
celelalte ipostaze, unele dintre ele dej a enumerate 54 . În nici unul din aceste cazuri
pasărea imperială nu însoţeşte sub nici o formă reprezentarea sfântului.
Potrivit Sinaxarului, Marele Mucenic Mercurie din Cezareea s-a născut în
anu l 255, în vremea împăratului Decius, ca fiu al unui Gordian. Era de neam scit şi
45

I . D. Ştefănescu. L 'evolution de la peinture religieuse e11 B11co1•i11e et en Moldavie dep11is Ies

origines jusq 'au X/Xe siec/e, Texte, Paris, 1 928, p. 1 5 1 .
1 96 1 .
46 Vojislav J. Djuric. fcfmes de Yo11goslavie. avant-propos Svetozar Radoj cic. Belgrad.

p . 1 2 1 . nr. 62 şi pi. LXXX I I I .
militaires siegeant. Le cas de
47 Ana Dumitrescu, Une iconograplzie peu habituelle: Ies saints
Saint-Nicolas d 'A rgeş, în „Byzantion". LIX, 1 989. p. 50-5 1 .
în 3PBJ.1. 6. 1 960, p. 1 28. fig. 7-8.
4M Vojislav J. Djuric. C011yHcKo nopeK!lo PecaecK02 .Jl("11<1om1ca.
bvz.a11tin. Les eglises rupestres de
'art
I
de
province
11011velle
U11e
4� Guillaume de Jerphanion.
Cappadoce, II 1 , Texte. Paris, 1 936, p. 323 şi 306, fig. I O I . p. 33 7 şi 360. fig. I 05. Şi în alte biserici
din Cappadocia este pictat Sfântul Mercurie: ibidem , I I , Paris, 1 925, p. 1 24. 1 8 1 .
511 Stephane Bi non, Essai . . . , p. 95-96.
.
.
cu binecuvântarea IPS Nicolae.
5 1 Dionisie din Fuma, Erminia picturii bizantine, tipărită
Mitropolitul Banatului. Bucureşti, 2000, p. 1 54. nr. 6. V. şi ediiia în limba greacă. îngrijită de A
Papadopoulos-Kerameos, Epµ17w:ia IT/<; t;oypa<p1K�<; rexv�r;, St. Petersbur�. 1 909, p. 1 57, 270, 283. 295.
f!ssai. P· 1 09- 1 W.
52 Idem, Erminia, p. 1 9 1 , sub data de 25 noiembrie . V. şi Stephane Binon.
I I . G-0. Pans.
sa111ts,
des
phie
53 Louis Reau, Iconographie de /'art chrhien, III, Iconogra
1 958, p. 953.
.
der Heilige11 , Roma-Fre1burg54 Lexikon der christlichen /konographie, VIII, /konographie
B asel-Viena, 1 976, col . 1 1 - 1 3 . V . şi alte exemple l a Stephane Binon. Essai. . . p. 1 1 1 - 1 34.
· · .

.
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era m i l itar. Odată, i s-a arătat în vis Arhanghelul M ihail şi, din acel moment,
Mercurie a început să-l mărturisească pe Isus Hristos. Judecat şi condamnat la
chinuri, a fost decapitat în Cezareea Capadociei 55 . O legendă hagiografică târzie
pune pe seama S fântului Mercurie uciderea împăratu lui Iul ian Apostatul, la
porunca Maicii Domnului 56 . O altă legendă îl aşează, alături de Gheorghe şi
Dim itrie. între sfinţii veniţi în aj utorul cavalerilor creştini care asediau Antiohia în
timpul celei dintâi cruciade ( 1 098) 57 . Cultul lui a luat naştere în Cappadocia, s-a
răspândit în Egipt, în rândul copţilor şi apoi în tot Orientul bizantin5 8 . S fântul
Mercurie este prăznuit la 25 noiembrie 59, deodată cu S fânta M ucen ică Ecaterina.
Î n nici una din biografiile S fântu lui Mercurie şi în nici una d in legendele
hagiografice nu se face vreo legătură între existenţa sa şi însemnul cu care este
zugrăvit la Probota, ceea ce înseamnă că prezenţa vulturului b icefal pe scutul
mucenicului nu se raportează la un episod d in b iografia acestuia.
Este. deci, de reţinut că vu lturul cu două capete nu este element decorativ
pentru scut, nici atribut cu care să fie înfăţişat S fântul Mercurie60 şi nic i nu se leagă
în vreun fel de biografia Iui6 1 .
O m ică cercetare comparată se impune în acest punct. Î n b i serica Î nvierii
lui Hri stos de la V erria. care îi are drept ctitori pe Xenos Psal idas ş i pe soţia sa,
Eufrosina, Gheorghe Kal l i ergis l-a zugrăvit, la 1 3 1 5 62 , pe S fântul Dimitrie
' 5 Pentru viata S tăntului Mercuric: J . -P. Migne. Pa1rologia graeca, CXV I , Paris, 1 864.
col . 269-276. Cercetările lui H ippolyte Delehaye (Les lege11des grecques des sai11ts mili1aires, Paris,
1 909 ) au dovedit că viata S tăntu lui Mercuric este o compoziţie artificială. pe baza faptelor Sfinţilor
Theodori. Gheorghe şi Procopie (p. 95). Nici o redacţie grecească a faptelor Stăntului Mercuric nu
pomeneşte o minune făcută de acesta (p. 96 ) . Î n afara textelor care atestă cultul acestui mucenic încă
d i n Antichitate nu există nici o dată istorică asupra vieţii sale (p. I 01 ) . La rândul său, Stephane B inon
( Doc11111e111s grecs i11edi1s relarifs a S. Mercure de Cesaree. Tradi1ion litteraire, 1radi1ion liturgique,
Louv ai n . 1 93 7 ) a stabi l it că primele indicii despre cultul Stăntului Mercuric apar abi a la începutul
celui de-al Y l - lea veac. adică în momentul în care romanul siriac al lui I u l i an Apostatul îl aduce în
scenă în cal itatea de martir ( p . 1 5 ).
56 Hip po l y t e Delehaye, Les legendes„ . , p. 97- 1 00: Paul Peeters, Un mi racle des SS. Serge el
Theodore el la Vie de S. Basile, dans Fauste de Byzance, în „Analecta Bollandiana", 39, 1 92 1 , p. 7475. 79-87: Norman H. Baynes, The Death of Julian the Apostate in a Christian Lege11d, în idem,
By:a11 ti11 e Studies and Other Essays, Londra, 1 95 5 . p. 276-28 1 . Ultimii doi autori expl ică naşterea şi

răspândirea legendei despre uciderea împăratului I u lian precum şi chipul în care şi locul unde Sfântul
Mercuric a „intrat" în această poveste.

57 O. Tafrali . Thessalonique au quatorzieme siecle, Paris, 1 9 1 3 , p. 1 36: Hippolyte Delehaye,
Les /egendes. . . , p. 4, nota 7.
5x V. Passione e miracoli di S. Mercurio, i ntroduzione e teslo copto a cura di Tito Orlandi,
traduzione a cura di Sara Di Giuseppe Camaioni , Mi lano, 1 976, p. 7.
5 9 Pentru data prăznuirii, v. Stephane B i non, Essai . . . , p. I 06-1 08.

6 0 Pentru atributele sfinţi lor. felul în care au luat ele naştere şi semnificaţia lor. Hippolyte
Delehaye, Ci11q ler01zs sur la methode hagiographique, p. 1 29- 1 3 2 şi G. de Jerphanion, Les
caracteristiques et Ies attributes des saints dans la peinture cappadocien11e, în idem, la voix des
111011ume11ts. Etudes d' archeologie, nouvelle serie, Roma-Paris. 1 938, p. 3 22.
6 1 Pentru cazuri de animale reprezentate alături de un stănt pentru că avuseseră un rol în
biografia acestuia: H i ppolyte Delehaye, Cinq lerons . . . , p. 1 3 3- 1 34.
6� G. I. Theoharidis, O Pv(avr1v6c; (oypO.qJDI; KaJJ..itpy17c;, în „MaKe8ov1Kli", IV, 1 955-1 960, p. 541 :

Tania Yelmans, la peinture murale byzantine a la fin du Moyen Age, I , Paris, 1 977, p. 209.
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ţinând în mâna dreaptă o lance şi în stânga un scut rotund decorat cu un vu ltur
.
bicefal roşu pe fond alb61 Spre deosebi re de cel de Ia ' Probota, vulturu l lui
Kal l iergis nu poartă coroană pe capete iar imaginea sa este zugrăvită ch iar pe
faţa scutu l u i .
E greu de spus ce semn i ficaţie v a fi avut vu lturul bicefal a l Sfântu lui
Dim itrie. Kal l iergis venea din Tesalonic, oraşul care îl avea patron pe Marele
Mucenic Izvorâtor de M i r64 şi poate aşa s-ar explica atenţia specială pe care i-a
acordat-o acestui sfânt65 . Dar de ce a aşezat pe scut tocmai vu lturul bicefal? Anul
1 3 1 5 , când a fost zugrăv ită biserica, aparţine domniei împăratu lui Andronic I I
Paleologul iar pajura c u două capete este, l a această vreme, emblema
Paleologi lor. Pe de altă parte, Sfântul Dim itrie era patronul şi ocrotitorul
Paleologilor. Tatăl lui Andron ic, M ihail VllL îl socotea, între ceil alţi sfinţi,
„mare protector", un adevărat „zid de apărare" al v ieţii sale şi al imperi ului,
luptând ,,fără încetare pentru el", un ambasador pe lângă Dumnezeu. În
împrej urări dificile, împăratul cerea aj utorul sfântu lui şi avea întotdeauna dovada
„evidentă şi vie a sprij inului său". Iată de ce Paleo logii s-au si mţit datori să-i
aducă dovezi de recunoştinţă şi să-i arate dragostea lor adâncă. Strămoşul lui
M ihail V III, Gheorghe Paleologul 66, om intel igent şi curaj os, construise în
capitala imperi ului o biserică înch inată Sfântului Dim itrie, făcută, însă, una cu
pământul de stăpân itorii latini. Venit la tron, ,,cu mila lui Dumnezeu şi cu
· .

63 Stylianos Pelekanidis, KaV.1i:pyi1<;. 0}.�<; Omalia<; apfrrco<; (oyparpo<;. Atena. 1 973. pi. 9 şi
73 (alb-negru ), pi. 2 1 (în culori ).
64 Ibidem, p. 1 39- 1 40.
65 S-au identificat numeroase analogii între fresca bisericii din Verria şi aceea a bisericii
Sfântul Nicolae Orphanos din Tesalonic (pictată pe la 1 340). ceea ce a dus la concluzia că şi aceasta
din urmă a fost pictată de atelierul lui Kall iergis, nefi ind exclusă posibil itatea ca el însuşi să fi lucrat
acolo. Cum unele scheme de l a Sfântu l Nicolae apar şi la Hilandar. s-a născut ipoteza că atelierul lui
Kalliergis era în legătură cu Macedonia apuseană (la nord de Tesalonic) şi cu Muntele Athos (Tania
Velmans. Les fresques de Saint-Nicolas 01phanos a Salonique et Ies rapports entre la peinture
d 'icimes et la decoration monumentale au X/Ve siecle. în „Cahiers Archeologiques''. 1 6. 1 966, p. 1 69.
1 72). V . şi Raymond Janin, Les eglises et Ies monasteres des grands centres byza11tins, Pari s, 1 975, p.
400--40 1 , nr. 2. Î n biserica din Tesalonic, Sfântul Dimitrie are pe scut nu vulturul bicefal ci, se pare, o
cruce dublă (A. Xyngopoulos. 01 ro1xoyparpif:<; rov Ayiov N1Ko}.O.ov rov Oprpavov Beaaalovi'07<;.
Atena, 1 964, p. 22 autorul nu explică ce se află pe scutul sfântului - şi p. 70. fig. 1 3 6 ). Pentru
contribuţia pictorilor din Tesalonic la dezvoltarea artei din Serbia, idem, Thessalonique et la peinture
macedonienne, Atena, 1 955, p. 26-57; Evangelos N. Kyriakoudis. The Morava Sclrool and the Art of
Tlressaloniki in the Liglrt of New Data and Observatio11s, în „3orpa<}>''. 26. 1 997. p. 95:- 1 0� . V . şi
Angelo Procopiou , La questio11 macedonienne dans la pei11ture byzantine, unde este sintetizată ŞI
întreaga controversă despre „şcolile de pictură''.
66
Era fiul lui N i kephoros Paleolog; era căsătorit cu Anna Doukaina şi aj unsese. în acest fel.
cumnat al împăratulu i Alexios I (Averkios Th. Papadopulo s. Versuch einer Ge�ie� logi� der
Palaiologen, 1 259-1453, Mtinchen, 1 938, p. 1 -2 şi, mai complet, V . Laurent. La genealogie des
premiers Pateologues, în „Byzantion ", V I I I . 1 93 3 , p. 1 36- 1 45; Basile Skoulatos, Les personnage�
byzantins de [ 'Alexiade. Analyse prosopographique et synthese, Louvain, 1 980, p. 99- 1 05. nr. 69 Ş I
Jean-Cl aude Cheynet, Jean-Fram;: ois Vannier, Etudes prosopographiques. Paris, 1 986, P · 1 37-1 41 .
nr. 6).
-
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aj utoru l S fântului Mucenic Dimitrie", M i hail V I I I a refăcut bi serica, redându-i
splendoarea de od inioară şi a întemeiat acolo o mănăstire pe care a înzestrat-o cu
proprietăţi şi surse de ven it îndestu lătoare67 • Mănăstirea aceasta va fi cunoscută
ca ,,mănăstirea S fântul Dimitrie a Paleologi lor" 68 . Acolo era comemorată de către
împărat şi c u rtea sa ziua mucen icului 69 . Că Paleologi i se si mţeau legaţi de S fântul
Dim itrie o confirmă. ind i rect, şi pamfletul Timarion , databi l la începutul veacului
XII70 . După ce asi stase la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, la Tesal onic, personajul
Timarion se întoarce la Constantinopol şi îi povesteşte prieten ului său ce a văzut.
Pri ntre altele, îi vorbeşte despre un oarecare c5ovi;, care participase la festiv ităţi şi
despre fami l i a acestui a71 . Acel Jovi; a fost identificat în persoana unuia d intre
înaintaşi i împăratu lui Mihail V I I I - fie M i hai l , fie Roman, fie N i kephoros, fie
Androni kos Paleolog72 . Pare că ultima variantă este cea corectă7� . Ataşamentul
Paleologi lor faţă de S fântu l Dimitrie este probat şi de numărul mare de monede
cu chipul acestuia pe c are le-au emis 74 . Î n t i mpul ultimei d inasti i b i zantine, v i aţa,
martiriul şi m i racolele S fântu lui Dim itrie au format unul d intre cele mai vaste
c icluri de reprezentare, deveni n d prototi p pentru frescele d i n restul lum i i
ortodoxe. mai c u seamă d in Serbia75 .
67

Henri Gregoire. lmperato ris Michaelis Palaeologi. „ De vita s11a ", în „Byzantion", XXIXXXX. 1 959- 1 960. p. 464-466: o traducere mai veche şi fragmentară la Conrad Chapman. Michel
Paleolog11e. resra11rareur de I ' Empire Byzanri11 ( 1 261-1282 ), Pari s. 1 926, p. 1 75- 1 76.
�x R. Janin. La g eo graphie ecclesiastique de l 'Empire By::ami11. /ere parrie. rom e 111. 2eme
ediriu11 , Pari �. 1 969 . p. 92-94 ( cu încercarea de localizare în Constantinopol).
1'Y Pseudo- Kodinos. T raite des offices. introduction, texte et traduction par Jean Verpeaux.
Paris. 1 966. p. 242.
711

V .. de pi ldă. H . F. Tozer. Byza11ti11e Satire, în „The Journal of Hellenic Studies", 2, 1 88 1 ,

p. 24 1 -257 : Karl K rumbacher, Geschichte der byzanrinischen Litrerat1 1 r von Justi11ia11 bis zum

Ende des Osrromischen Reiches ( 527- 1453 ). ediţia a I I-a, Mi.inchen, 1 897, p. 467-468 ; Herbert
Hu nger, Die by;:a11ri11ische Lirerarur der Kom11e11e11zeit. Vers11ch einer Ne11bewertung, în „Anzei ger

der O sterreichischen Akadem i e der Wi ssenschaften. Philosophisch- H i storische K l asse",

1 05 .

Jahrgang. 1 968. nr. 3 . p. 72.
71

La satira bizantina dei secoli XI-XV, a cura di Roberto Romano, Tori no, 1 999, p. 1 2 1 - 1 25 .

1 " Ibidem. p. 1 2 1 , nota 40; v ş i recenzia l u i R . Walther l a o altă ediţie a pamfletului. îngrij ită de
acelaşi Roberto Romani, în „Byzantinische Zeitschrift", 69, 1 976, p. 442; Roberto Romano, Su/la
possibile atrribuzione de/ „ Timario11e " Pseudolucianeo a Nicola Callicle, în „Giornale i taliano di
fi lologia" , IV <XXV ), 3 0 novembre 1 973, 3 , p. 3 1 1 -3 1 4; V . Laurent, La genealogie des premiers
Paleologues, p. 1 48- 1 49; Herbert Hunger, Die hochsprachliche profane Lirerat11r der Byzanriner, II,
M i.inchen. 1 978. p. 1 52 şi nota 1 86: Jean-Claude Cheynet, Jean-Fram;:ois V annier, Etudes
prosopographiq11es, p. 1 47-1 48, nr. 1 3 şi nota 1 0.
D Jean-Claude Cheynet, Jean-Fran9ois Vannier, Erudes prosopographiques, p. 1 48.
74 S . Bendal l , P. J . Donald, The Larer Palaeologa11 Coinage ( 1 282-1453), B ristol, 1 979,
passim . Reprezentările S fântului Dimitrie pe monede din vremea Paleologilor sunt depăşite, ca
număr, doar de acelea ale Maicii Domnului şi ale lui Isus Hristos.
75 A. X yngopoulos,

O

c1Kovoypaqmc6<; KVKA.oc; Tr/<; (w�<; rov A yiov L171µ17rpto<;, Tesalonic,

1 970. p. 69.
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Cred că reprezentarea pe care Kal liergis a dat-o Sfântu lui Dimitrie la Verria
ţine de legături le dintre artist şi oraşul Tesalonic, dintre oraş şi patronul său şi
dintre Sfântul Dimitrie şi dinastia Paleologi lor. Este cheia pe care o propun pentru
o lectură vi itoare a imaginii S fântului Dimitrie cu vu lturul bicefal pe scut.
Mercurie şi Dimitrie nu sunt si nguri i sfinţi reprezentaţi în compania
vulturului cu două capete. Î n frescele mai mu ltor biserici şi în o seamă de icoane,
un i i sfinţi sunt îmbrăcaţi în veşm inte imperiale, decorate cu pajura bicefală. Sunt,
în primu l rând, fireşte, Sfinţii Î mpăraţi Constantin şi Elena (pe o icoană a lui
Emman uel Tzanes, pictată la 1 6697 6 sau în fresca biseric i i Sfântu l Nicolae de la
Kastoria, pictată la 1 65677 ) . Î n rândul al doi lea stau sfinţii mil itari: Dim itrie
(biserica mănăstirii Dionisiou de la Muntele Athos, pictată la 1 54 7 şi biserica
Sfânta Sofia din Ohrida, zugrăvită în a doua jumătate a veacului XIV78 ),
Gheorghe (în bi serica Sfântul Athanasie de l a Kastoria79), Procopie. (în capela
S fântul N icolae a Mari i Lavre de la Muntele Athos, pictată de Frangos
Catellanos, la 1 56080), Theodor Tiron (în biserica Panaghi a „tou Arhontos
Apostolaki" de la Kastoria81 ) , Eustratie (în biserica Panaghi a Rassiotissa de la
Kastoria, pictată la 1 5 5 3 , probabi l de Catel lanos82 ), Artemie (în biserica Panaghi a
Rassiotissa de la Kastoria83 ), Dada şi Gobdelas (la mănăstirea S fântul Nicolae
Ph i l anthropinon, zugrăvită pe la 1 5 3 1 - 1 5 3 2 84 şi la mănăstirea S fântul Varlaam de
la Meteore, pictată de Frangos Catel lanos, la 1 548 85 ) . La aceştia se adaugă
Drepţii din Vech iul Testament: Ios i f şi Iosua, fiul lui Naum (în capela Sfântu l
Nicolae de la Athos86 ) .
Reprezentări le sunt diferite: î n unele cazuri, vulturii apar p e faţa mantiei cu
care sunt îmbrăcaţi sfinţii (de exemplu, Sfântul Gheorghe la Kastoria şi Sfântul
Dimitrie la Ohrida); în altele, pasărea este figurată în interior, pe căptuşeala
veşmântu lui (Sfântul Dimitrie la Dionisiou, Sfântul Procopie în capela Sfântul
76

Alexandre Embiricos. L 'ecole critoise, de miere phase de la peinture byzantine, Paris, 1 967 ,
p. 209-2 1 1 şi pi. I 06.
77 Styl ianos Pelekanidis, Kauropui„ l, pi. 246 b.
980, p. 1 07, fig. 27.
7 K Tzvetan Grozdanov, OxpH.llCKOTO JH.llHO cm1Kapcreo 011 XIV eeK. Ohrida, 1
a.
1
5
1
pi.
.
I
Kaurop10.,
Pelekanidis,
79 Stylianos
Saint-Nicolas ( 1560).
xo Athanassios Semoglou, Le decor mural de la chapelle atho11ite de
Application d 'u11 nouveau langage pictural par le peintre thebain Fra11gos Catellanos'. Presses
Universitaires du Septentrion, 1 999, p. 9 1 şi pi. 55 a; 57 a; v. şi Myrtali Aheimastou-Potanuanou, H
pi. 87.
Stylianos Pelekanidis, Kaurop10., I , pi. 242 b.
K2 Ibidem, pi. 223 b.
Georgios G. Gounaris , 01 ra1xoypa<pifx; rwv Ayiov Âll'OUTCUwv Kai 'fY/<; navayia<;
KJ
Paa1wnaaa<; cm;v Kaurop10., pi. 40 b.
.
.
rwv <J>1).av8pw70/vwv. „ , pi. 2 1 ş_i 66.
K4 Myrtali Aheimas tou-Pota mianou, H Mov�
.
Xyngopo ulos, o Ayto<; rop&V.a<; rov
K S Alexand re Embirico s, L eco le critoise„ „ pl.60; A.
pi. 24, fig. 3 .
Eµµ. T(O. ve, în „Kpi]nKa XPOVlKa", I, 1 947. fasc. I I I. p. 476 si
pi. 76 b şi 77 b.
K fl Athanassios Semog lou, Le decor mural . . . , p. 95 şi

Mov� rwv <P1).av8pw70/VWV „ . ,
KI

'
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Nicolae de la Muntele Athos, Sfântul Theodor Tiron la Kastoria, S fântul Eustratie
la Kastoria, Sfântul Dada la Meteore şi Dreptul Iosif în capela Sfântul N i colae de la
Athos). Sunt şi situaţii în care vulturul este pictat pe ambele feţe ale mantiei
( Sfântul Artemie la Kastoria). La mănăstirea Dionisiou, Sfântul Gheorghe are
desenaţi în interiorul mantiei vulturi monocefali, întocmai ca şi Sfinţii Martirios şi
7
Markian la mănăstirea Sfântul Nicolae-Phi l anthropinon 8 •
Pictarea Sfinţilor Constantin şi Elena în costume imperiale este normală88 ,
după cum normală este, potrivit mentalităţii vremii, figurarea pe aceste costume a
unei embleme e minamente i mperiale - vu lturul bicefal . Dar, dacă aruncăm o
privire în vieţi le celorlalţi sfinţi amintiţi aici şi dacă vom urmări ch ipul în care ei au
fost zugrăv iţi îndeobşte, vom descoperi că, în afară de Gobdelas ş i Dada89 , nici
unul dintre ei nu au vreo tangenţă cu fami l ia sau puterea suverană90 • S-a observat
că acest tip de reprezentare a sfinţilor mil itari, în veşminte de curte, bogat
împodobite: este foarte frecvent în pictur� murală din Macedonia, în regiunea
Ohridei, mai cu seamă în secolul XIV. A fost interpretată fie ca un rezultat al
infl uenţei isi haste, fie ca o transpunere artistică a unui verset dintr-un Psalm9 1 •
Nu este, desigur, l ipsit de importanţă a aminti aici că şi Sfânta Ecaterina
(prăznuită în ch iar aceeaşi zi cu Sfântul Mercurie - 25 noiembrie) este înfăţişată,
uneori, cu o mantie împodobită cu un vultur bicefal . Fiică de împărat (sau de rege,
după alţi autori), născută la Alexandria, foarte instruită, a fost convertită la
creştinism. A fost condamnată la supliciul pe roată dar, pentru că răni le i se vindecau
în chip miraculos, a fost decapitată, în timpul împăratului Maxenţiu sau Maximinus.
Î n secolul X, moaştele sale au fost aduse pe Muntele Sinai92 . Ca fiică de suveran,
Sfânta Ecaterina a fost reprezentată cel mai adesea în veşminte imperiale93 , fie de
x?

Myrtali Ahei mastou-Potamianou, H Mov� rcuv <P1).avBpw7rr/ v wv . . . , pi. 66, 67.
Lydie H adermann-Misguich, Kurbi11ovo. Les fresques de Saint-Georges el la peinture
hy:.a11 1i11e du Xl/e siecle. B ruxelles, 1 975, p. 245-25 1 .
xy Gobdelas şi Dada P.tceau parte dintr-o familie regală, fiind rude ale regelui Sapor l i al
Persiei !A cta Sanctorum, Septembris, V I I I , Anvers, 1 762, p. 1 27 , 1 29).
9 0 Lexikon der christlichen lkonograplzie, V, lkonographie der Heiligen, Roma-Freiburg
xx

Basel-Viena. 1 973, col. 253-254 (Sfântul Artemie); ibidem, V I , Roma-Freiburg-Sasei-Viena, 1 974,
col.4 1 -45 ! Sfântul Dimitrie), 200-20 1 (Sfântul Eustratie) şi 365-390 (Sfântul Gheorghe) ; ibidem ,

V I I . Roma-Freiburg-Sasei-Viena, 1 974, col .203 ( Dreptul Iosif) şi 224 (Dreptul Iosua); ibidem, V II I ,
c o l . 229-230 ( S fântul Procopie) ş i 447-45 1 ( S fântul Theodor Tiran) ; Louis Reau, /conographie de

/ 'art clzretien , I I I . lconographie des sai111s, li. G-0, p. 5 7 1 -579 (Sfântul Gheorghe); ibidem, I I I . P-Z,
Paris , 1 959, p. 1 1 23 (Sfântul Procopie), p. 1 25 3- 1 255 (Sfintii Theodori ) .
9 1 Athanassios Semogl u, Le decor mural de la chapelle athonite de Saint-Nicolas ( 1560), p .

9 1 ; M i l tiadis-Miltos Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe apres la chute de Byzance
( 1450-1600) et dans Ies pays sous domination etrangere, Atena, 1 989, p. 68, nota 260.
9 2 J .-P. Migne, Patrologia graeca, CXVI, col. 275-302. Ca şi în cazul Sfântul u i Mercurie.

viata Sfintei Ecaterina este o plăsmuire târzie, numele ei neputându-se regăsi în nici un izvor i storic.
93 Louis Reau, lconographie de / 'an chrerien, III, /conographie des saints, I . A-F, Paris, 1 958, p.
262-272; Lexikon der christlichen lkonographie, VII, col. 289-297; Kurt Weitzmann, Loca Sancta and
the Representational Arts of Palestine, în DOP, 28, 1 974, p. 54 şi fig. 5 1 (republicat în idem, Studies in

the A rts at Sinai, Princeton, 1 982, nr. II); Lydie Hadermann-Misguich, Kurbinovo, p. 2 6 1 -262.
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împărăteasă a Răsăritului94 , fie de împărăteasă a Apusului95 . O dată cu pictorul cretan
Ieremia Pall adas96 , autorul icoanelor din catapeteasma bisericii Sfânta Ecaterina de la
Muntele Sinai, pe veşmântul acesteia începe să apară vulturul cu două capete. Aşa va
fi zugrăvită de mai toţi pictorii secolului XVII şi ai începutului de veac XVIII97 . S-a
spus că atributele cu care este pictată Sfănta Ecaterina {pupitrul, cărţi le, sfera),
precum şi costumul său (mantia căptuşită cu hermină şi brodată cu vulturul de aur) ar
fi de inspiraţie italienească98 , lucru expl icabil dacă ţinem seama de originea cretană a
lui Palladas şi a urmaşi lor lui.
94 George Galavaris, Bread a11d Liturgy. Tiz e Symbolism of Early Christian and Byzamine
Bread Stamps, Madison. M i lwaukee şi Londra, 1 970, p. 1 34- 1 36 (Sfânta Ecaterina în costum
imperial, cu coroană deschisă, pe ştampile pentru pâinea liturgică, la Muntele Sinai: v. p. 1 3 5, fig. 70,
7 1 şi p. 1 36, fig. 73 ) ; G., M . Sotiriou, E1K6vec; V/<; Mov�c; L'1va, I , pl.50 (comentarii în ibidem, I I ,
Atena, 1 958. p. 68) ş i pi. 1 66 (comentarii î n ibidem, I I , p . 1 47- 1 49); Kurt Weitzmann, Crusader /cons
a11d Maniera Greca, în voi. Byzanz una der Westen. Studie11 zur Kunst des europăischen Mittelalters.
Herausgegeben von Irmgard Hutter, Viena. 1 984, p. 1 54 şi fig. 1 3 ; Hans Belting, Bild und Kult, p.
280, pi. 1 56: p. 377. pi. 205 : p. 425, pi. 227 şi p. 426; D. Mouriki. /cons from the 1 2th to the 15th
Cemury, în voi. Sinai, p. 1 1 4- 1 1 5 şi p. 1 73 , pi. 46; Kurt Weitzmann, Icon Painting in the Crusader
Kingdom. în DOP. 20, 1 966. p. 73 şi fig. 36 (republicat în idem. Studies in the Arts at Sinai.
Princeton. 1 982, nr. XII); Nano Hatzidakis, E1K6vec; Kp17nK�<; Ixo).�c;, Atena, 1 98 3 . p. 24, nr. 9; John
Koumoulides, Lazaros Deriziotis, Churches of Aghia i11 Larissa, p. 65, fig. 6 şi p. I 00, fig. 4: D. I .
Pallas, nepi r17r; (oypaqJ1tj<; de; r17v Kwvuravnvo{nro).1v Kai V/V eeaaa.Aovi"'lV µera f'lV ).waiv, p . 2 1 1 .
pi. 24; Manolis Chatzidakis, E).).17ve<; (oyparpo1 µera f1/V A)w011 (1 450-1830), I, p. 223, fig. 82; Maria
G. Sotirios, To ).cy6µevov 8wpaKwv V/<; yvvaiKeiac; avroKparop1tjc; uro.l.�c;. în EEB�. 23, 1 953. p.
5 24-530 şi fig. 2. 5 şi 7.
95 Hans Belting, Bild und Kult, p. 423, 426 şi p. 424. pi. 226: Kurt Weitzmann, Crusader lcom
and Maniera Greca, p. 1 54. Mantia Sfintei Ecaterina este împodobită cu medalioane conţinând
vulturul cu un singur cap al I mperiului Roman de Apus de Naţiune Germană.
I . Papadimitriou, nepi rwv µerafJv(avr1vwv E:IKOVWV rov Movadov KepKvpa<;. în
%
„Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher", 1 3 , 1 936- 1 937, p. 285, 286 (pi . 5), 287; A. Xyngopoulos,
Exet5iaaµa 1uropiac; Uf<; 8p17 <TKc1m tjc; (oyparp1tjc; µera f'lV A).wa1v, Atena, 1 957, p. 220-22 1 şi pi. 5 5 .
2; Heinz Skrobucha, Sil!Qi, Olten-Lausanne, 1 959, p. 93; Alexandre Embiricos, L 'ecole cretoise„ . , p.
1 95-1 96; Kurt Weitzmann, Loca Sancta, p. 54; E1K6vec; f'l<; Kp17r1K�r; rqv�r;. coordonator Manolis
Chatzidakis, I racleion, 1 99 3 , p. 47 1 . nr. 1 1 4; Manolis Chatzidakis, Evghenia Drakopoulou, E).).„ver;
(oyparpo1 µera f'lV A).w011 (1450-1830), I I , Atena. 1 997, p. 267-272; M. Borboudakis, /cons /rom the
Metochio11 of tize Sinai Monastery in Heraklion, Crete, în voi. Si11ai, p. 1 32 şi 22 1 , pi. 96.
30-3 1 , nr.
97 A. Xyngopoulos, Movaeiov M11:eva"'l. KaraJ.oyoc; rwv e1K6vwv, Atena, 1 936, p.
; Manolis
5
1
2
nr.
568-569,
p.
;
95
1
nr.
1 4; E1K6vec; f'l<; Kp17ntjc; reyy�r;. p. 4 1 0, nr. 54; p. 543-544.
1 4 1 - 1 49;
p.
.
I
I
(1450-1830),
a17
w
A.l.
r17v
µera
(oyparpo1
E).).17vec;
Chatzidakis, Evghenia Drakopoulou,
p. 3 1 4-3 1 6 ; p. 428, fig. 340; Anastasia Drandaki , Lena Vranopoulou , Alexandra Kalliga. H µ di:r11

rwv e1K6vwv µe v11:oypa<tJ'1 rov Eµµavov�). Aaµ11:apt5ov uro Movaeio M11:evaK'l µe r11 <JVµ{Jo).� r17r;
reyy1tjr; e(cra011c;, în !1XAE, 2 1 , 2000, p. 1 92- 1 94, nr. I ; Kurt Weitzmann . Loca Sa11c�� · p. 54; Nano
_
Hatzidakis, EiK6vec; Uf<; <JV.Uoy�c; Be).1µi:('1. Tesalonic, 1 997, p. 258-259, nr. 26; G. Sotmou, Gmd1 du

Musee byzantin d'Athenes, edition franraise, Atena, 1 932, p. 1 08, nr. 297; Alexandre Embmcos,
L 'ecole cretoise„ . , p. 1 83-1 84; Manolis Chatzidaki s, în Wolfgang Fritz Volbach, Jacquel ine
Lafontaine-Dosogne, Byzanz und der christliche Oste11, Berlin, 1 968 („Propylăen Kunstgesc hichte".
Band 3), p. 24 1 ; Manolis Chatzidakis, E.U17vec; (oypaqJ01 µera f11V A).w011 (1450-1830), I. P· 1 92- 1 93 ;
Eva Haustein-Bartsch /konen-Museum Recklinglzausen, Miinchen, 1 995.
de / 'Institut,
9 8 Manolis Ch �tzidakis, Jcones de Saint-Georges des Grecs et de la collection
Venetia, 1 962, p. 1 1 3- 1 1 4, nr. 92.
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Icoanele şi frescele înfăţişând sfinţi cu vulturi bicefali aparţin unor artişti
cunoscuţi : Kall iergis, Tzanes, Catel lanos, Pal ladas. Despre Kall iergis s-a spus că ar
putea fi cretan de origine, căci numele se întâlneşte în istoria insulei, dar, ca pictor,
el aparţine Macedoniei 99 • Tzanes era cretan şi şi-a petrecut o bună parte a vieţi i la
Veneţia 100 . Catellanos se născuse la Teba, dar man iera sa de l ucru este aceea a
succesori lor l u i Teophan Cretanu l 1 0 1 • Pal ladas era din Creta iar urmaş i i lui, care au
p ictat frumoasele i coane ale Sfintei Ecaterina, se formaseră, toţi, în sti l u l artei
cretane. Kal l iergis este singurul care nu aparţine acestei arte, dar reprezentarea
Sfântului Dimitrie cu vulturul bicefal pe scut în biserica pictată de el la Verria are,
probabi l, precum am arătat, altă semn ificaţie.
Î n cele patru secole şi j umătate cât insula Creta s-a aflat sub dominaţie
veneţiană ( 1 204- 1 669), pictori i de aic i au îmbinat tradiţia bizantină cu influenţele
occidentale. Pictori de icoane la început, artiştii cretan i sunt chemaţi, de prin al
trei lea decen i u al secolului XVI, să împodobească pereţii biserici lor de mănăstiri la
Muntele Athos, în Grecia continentală şi în Balcani . Este perioada mari lor
ansambl uri de pictură murală de la Meteore, de la Marea Lavră, de la
Moli vokkli ssia, Cutlumus, Xenofon, Stavronikita, Dionisiou , Sfântul Pavel,
Dochiariou sau lviron. Aceştia erau artişti i care au pictat sfinţi m i l itari pe ale căror
veşminte apar vu lturi cu două capete. Î n acest context, se ridică întrebarea dacă nu
cumva prezenţa vulturului imperial pe piesele de îmbrăcămi nte ale unor sfinţi nu
poate fi un element de identificare a pictorilor proveniţi din Creta.
Să ne întoarcem, acum, la vu lturul bicefal de la Probata.
Petru Comamescu - îmi pare, singurul autor care a remarcat acest amănunt scria că sfântul m i l itar poartă „pe scut o stemă, se pare a Paleologilor" J02 • „Stemă a
Paleologi lor" pe scutul Sfântului Dim itrie, l a Verria, ar fi de acceptat, dar ce să
caute această stemă pe scutu l Sfântului Mercurie, în biserica lui Petru Rareş? !
Aproape concom itent cu zugrăvi rea Probatei se l ucra la încă un ansamblu de
pictură în Moldova - cel din vechea biserică mitropol itană din S uceava 1 03 . Şi acolo,
în naos, în rândul sfinţilor mil itari apare Sfântul Mercurie, în exact aceeaşi
atitud ine ca şi la Probata şi având interiorul scutu lui decorat cu un vultur b icefal 104 .
"9
ltMi

Andre Xyngopoulos. Thessalo11ique et la peimure mncedonienne, p. 27-28.
Alexandre Embiricos, l 'ecole cretoise . . . , p. 1 97- 1 98 ; M anolis Chatzidakis, Evghenia
Drakopou lou. EJJ.11vc.; (oyparpo1 µ cm r11v .-l).w011 (1450-1830), I I , p. 408-423 .
1111
Manol i s Chatzidakis. Evghenia Drakopoulou, E).).„vc� (oyparpo1 µera D/V ÂAW<Tt/ (1 ./501�30 ) , I I . p. 76-79.
1 1 12
Petru Comarnescu, Îndreptar artis1ic al monumentelor din nordul Moldovei. (A rhitectura şi
fresca în sec. XV-XVI), Casa Regională a Creaţiei Popu lare Suc ..·ava, 1 96 1 , p. 249.
1 11 3
Cercetările lui Sorin U lea au stabilit că Probata a fost p ictată în 1 53 2 (Portretul funerar al
lui Jon - un fiu necunoscut al lui Petru Rareş - şi datarea ansamblului de pictură de la Probata, în
SCIA. 1 959, I , p. 6 1 -70) i ar biserica Sfântul Gheorghe - în jurul anului 1 534 (Datarea frescelor
bisericii 111itropolita11e Sf Gheorghe din Suceava, în SCIA, 1 966, 2, p. 207-23 1 ).
i o-1 Arta creştină în România, 5 , Secolul X V I , studiu introductiv şi prezentarea p lanşelor prof.
dr. V asile Drăguţ. Bucureşti, 1 989, p. 1 65, pi. 50. M ulţumesc dlui profesor D. Nastase care m i-a
semnalat această imagine.
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De data aceasta, cele două capete ale păsării nu mai poartă, fiecare, câte o coroniţă,
ci amândouă sunt aşezate sub o coroană mare, deschisă, cu trei fleuroni . Vu lturul
din biserica mitropol itană este mai complet, pentru că scutul este mai înclinat decât
la Probata şi zugravu l a avut mai mult loc pentru desfăşurarea desenului. Se poate
vedeaAşi aripa dreaptă în întregime şi cele două picioare şi aproape toată coada.
In lumea bizantină şi post-bizantină, Marele M ucen ic Mercurie este cel mai
şters „în glorioasa falangă a sfinţilor m i litari" 1 05 iar difuzarea legendei uciderii
împăratului Iul ian n-a făcut ca acesta să capete o importanţă mai mare 106. Totuşi, ca
frecvenţă a pictări i, el ocupă cel de-al şaselea loc, după Sfinţi i Gheorghe, Dim itrie,
Procopie, Theodor Tiron şi Theodor Statilat'07• O cercetare atentă vădeşte că, prin
intermediul reprezentări i acestui sfânt, s-au transmis mesaje adânci . Unul dintre
acestea se poate întrezări în frescele de la Dragalevci, în Bulgaria. Când vechea
ctitorie a ţarului Ivan Alexandru a fost renovată şi pictată, la 1 475-1 476 1 08 , pe
faţada de vest a fost zugrăvită o scenă cel puţin impresionantă. În câmpul superior
apare Sfântul Gheorghe călare, ucigând cu lancea balaurul căzut sub copitele
calului său. În câmpul med ian, despărţit în două părţi de o uşă, au fost pictaţi, la
stânga, Sfântul Dimitrie călare, ucigându-l pe ţarul bulgar Ioan Caloian şi la
dreapta, Sfântul Mercurie, cu sabia ridicată deasupra capului, avându-l între
picioarele din spate ale calului pe împăratul Iul ian Apostatul 1 09. S-a remarcat deja
că cei trei sfinţi cavaleri, surprinşi în luptă cu inamicii lor, sunt, în fond, simbolul
creştini lor în luptă cu duşman i i credinţei lor1 10 - în special , cu turcii. Acesta a fost,
fără îndoi ală, cel mai adânc sens al venerării Sfântului Mercurie în spaţiul ortodox.
După cum tot aşa se poate expl ica atenţia şi importanţa acordată moaştelor acestui
sfânt' 1 1 . La Muntele Athos se păstrează cel mai mare număr de asemenea moaşte.
Mănăstirile Caracal lou, Vatoped precum şi Marea Lavră adăpostesc, fiecare ( ! )
capul sfântului iar mănăstirea Dionisiou are, ş i ea, un fragment de cap ' 1 2 . La Iviron,
la schitu l Prodromou, la schitul Sfântul Pantelimon, la Pantocrator, Xeropotamou ,
Zografou, Dochi ariou şi Xenofon se găsesc părţi din trup. Coiful este l a Caracallou
.
I '
iar o b ucata- d 111
" scut - l a pantocrator 1
O interesantă pagină din Viaţa Sfântului Nifon confirmă, din perspectiv�
l iterară, interpretarea care s-a dat scenei cu cei trei sfinţi cavaleri de la Dragalevc1 .
·

Stephane Binon, Essai . . , p. V .
Ibidem, p. 79.
p. 5.
1 07 H ippolyte Delehaye, Les legendes .
ioM
Pe alocuri. fresca a fost refăcută mai târziu. dar zugravul a respectat programul iconografic
din veacul XV.
explicatia �ent�u
1 1 19 Andre Grabar, La peinture religieuse en Bu/garie, p. 299-301 . La p. 30 1 ,
nume pe1orat1v
un
sub
şi
înjositoare
atitudine
într-o
Caloian
pictarea într-o biserică bulgărească a ţarului
OI .
I
pi.
33,
1
321
p.
aeK,
XV
oa
mKona
c11UKapcKa
a
"
Oxp11dcKam
(„Skalojan' ). Goj ko Subotic.
1 1 11
Gojko Subotic, op. cit. , p. 209 .
111
Florin Curta, How to Do Things with Saints: On the Iconography of St. Mercrmus s
Legend, în Revue Roumaine d' Hi stoire" (în continuare, RRH). XXXIV. 1 995, 1 -2. P· 1 26.
1 2
1
Un alt cap al aceluiaşi sfănt se mai află şi la mănăstirea Sfăntul Varlaam de la Meteore.
p. 94-96.
1 1 3 Stephane Bi non, Essai
ws
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Povestind despre uciderea lui M ihnea vodă cel Rău de către Dumitru Iacşici, în
1 5 1 O, Gavri l Protul scrie: „Şi ven i mân i ia l u i Dumnezeu pre M ihnea Vodă, al
doi lea I u l ian, şi fu rănit de viteazu l Dumitru Iacşici şi muri; pre carele trimisese
Dumnezeu ca şi pre S fântul Mucenic Mercurie asupra păgânu l u i I u l i ian. Şi ca
Sveatâi N i stor de au ucis pre Liia cu ruga lui Sveatâi Dimitrie, aşa şi acest Dumitru
Iacşici, pentru ruga lui Sveatâi N ifon, au rănit şi au omorât pre urâtul muncitoriul,
pre Mihnea" 1 1 4 • S -a remarcat foarte bine că protosul Sfântu lui M unte a ales
comparaţia lui Dumitru Jaksic cu S fântu l Mercurie pentru că acesta era un simbol
al apărări i credinţei răsăritene, o întruch ipare a m i l itantismu lui ortodox 1 1 5 • Şi tot
aşa se exp lică de ce biserica mănăstirii Plătăreşti, ctitorită în Ţara Românească de
Matei B asarab, are ca sfânt protector pe Mercurie 1 1 6 • „Necredi nciosul Iul i an" putea
fi. în mental itatea vrem i i , în egală măsură, un păgân, un catolic sau un reformat ' 1 7 •
Asupra prezenţei şi semni ficaţiei vulturului c u două capete ca simbol heraldic
,,prin excelenţă imperial" 1 1 8 în Ţări le Române, a atras atenţia în mai multe rânduri
d l D. Nastase 1 1 9 . Pentru Moldova, domnia sa cita, drept cele mai vechi exemple de
vulturi bicefali, păsări le care decorează cahle din secolul XV, precum şi vu lturu l
,,de import'' care împodobeşte acoperământu l de mormânt al Mariei de Mangop,
soaţa lui Ştefan cel Mare 1 20 . Dintre domnii moldoven i, Alexandru Lăpu şneanu este
primu l de numele căruia s-a legat semnifi caţia unui vul tur bicefal, datorită
,,blazonului comemorativ" aşezat pe zidul bisericii de la mănăstirea Slatina de
egumenul Nil. la 1 5 82 1 2 1 . Vu lturul bicefal de la mănăstirea Probata îl precedă, însă,
pe acesta cu 50 de ani şi, în plus, el este contemporan cu domnu l de personal itatea
căru ia se ataşează.
Este vu lturu l lui Petru Rareş „camuflat" - ca să folosesc o expresie
aparţinând profesoru lui Nastase? Fără îndoială că da. El a fost pictat într-o biserică,
„unde este acoperit prin calitatea pe care o are, de altfel, de emblemă
1 14

1

'iafa şi traiul sfinţiei sale. părintelui nostru Nifon, patriarhul Ţarigradului, care au
strălucit între multe patemi şi ispite în Ţarigrad şi în Ţara Muntenească, scrisă de Chir Gavriil
Prutul adecă mai marele Sfetagoriei, în voi. Literatura română veche (1402-1647), i ntroducere,
ediţie îngrij ită şi note de G. Mihăilă şi Dan Zamfirescu, I, B ucureşti. 1 969, p. 83-84.
115
Florin Curta, La mort de f Apostat. (Sur la legende de St. Mercure dans la Vie de St.
Nip/1 011 J, în RRH, XXXI, 1 992, 1 -2, p. 26.
1 1 <·
Ibidem. p. 20 şi nota 67.
1 17
Idem, How to Do Things with Sai11ts, p. 1 28-1 29.
i ix
D. Nastase, L 'Aigle bicephale dissimutee dans Ies armoiries des Pays Roumains în Roma,
Co11sta11ti11opoli. Mosca. A tti def I Seminario „ Da Roma alia Terza Roma ", Neapole, 1 983, p. 370.
1 1 11
Idem. Necunoscute " ale izvoarelor istoriei româneşti, în „Anuarul Institutului de Istorie
«A D . Xenopol» din I aşi". XXX, 1 993, p. 489; idem. Une aigle bicephale deguisee sur 1111e charte
inedite de Mic/iei le Brave ( 1599 ) în „Bulletin de la Societe Hellenique d' Heraldique et de
Genealogie", 8, Atena, 1 992, p. 1 66- 1 75 ; idem, Imperial Claims i11 the Romanian Principalities from
the Fourteenth to the Seventeenth Centuries. New Contributions, în voi. The Byzantine Legacy in
Eastern Europe. Edited by Lowel l Clucas, New York, 1 988, p. 203-206, idem, L 'Aigle bicephale
dissimulee„ p. 357-373.
1 20
Idem, Imperial Claims p. 206 şi 222, nota 1 38.
121
Idem, L 'A igle bicephale dissimutee„ „ p. 363.
'
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ecleziastică" 1 22 , într-un loc aparent accesibil, dar care nu atrage atenţia. A fost
zugrăvit pe scutul unui sfânt mil itar, într-un context care, bine interpretat, indică
foarte clar personalitatea ctitoru lui. Mai important îmi pare, însă, raportându-mă la
modul de gândire a omului medieval, nu camuflarea vulturului, ci afirmarea
intenţiei de disimu lare. Dacă pasărea ar fi fost pictată pe platoşa sfântului, pe coif,
pe tolba de săgeţi sau chiar pe faţa exterioară a scutului, trebuia remarcată doar
încercarea de a ascunde acest simbol. Numai că vulturul a fost pictat - fără
îndoială, i ntenţionat - pe faţa din lăuntru a scutului (tot aşa cum, în alte locuri, a
fost zugrăvit pe căptuşeala mantiei unor sfinţi), transmiţând, astfel, un mesaj mult
mai complex: acela că simbolul pe care vu lturul bicefal îl reprezintă a fost anume
ascuns şi lucrul acesta trebuie să se ştie. Un atare mesaj se adresa, evident, unui
număr restrâns de in iţiaţi.
Apoi, poate fi vulturul de la Probota un ornament sau o stemă? La o primă
vedere, s-ar zice că este un ornament. Totuşi, şi de această dată, trebuie să ne
întoarcem la gândirea medievală şi la dublul l imbaj . Este drept, vu lturul nu este
reprezentat într-un scut heraldic, c i în scutul mil itar al Sfântului Mercurie. Zugravii
veacului XVI ştiau, fără nici o îndoială, că scutul heraldic derivă din scutul mil itar.
Iar dacă - precum începe să se contureze - la Probata vor fi lucrat şi meşteri şcol iţi
în zone de influenţă occidentală, atunci, cu siguranţă, aceia vor fi cunoscut dubla
semnificaţie pe care putea s-o capete scutul Sfântul u i Mercurie.
Vu lturul bicefal al lui Petru Rareş trebu ie pus în legătură cu o piesă
contemporană lui: pocrovăţu l închinat, în 1 5 36, de Elena, doamna lui Petru Vodă,
mănăstirii Putna. A fost socotită o „piesă interesantă prin originalitatea tematică,
străină de arta moldovenească" 1 23 pentru că broderia înfăţişează vulturi bicefal i cu
coroane pe creştete şi cruci între capete. Dl Petre Ş. Năsturel a avansat, însă.
ipoteza. pe care o împărtăşesc cu toată conv ingerea, că pocrovăţu l a fost
confecţionat dintr-o bucată de veşmânt scump, aparţinând doamnei Elena 1 24 . Stofa
aceasta trebu ie să fi arătat ca aceea din care sunt confecţionate mantiile Sfinţi lor
Gheorghe şi Dimitrie, pictaţi în bisericile de la Kastoria sau Ohrida.
Dacă vu lturul bicefal de la Probata ar fi un man ifest de putere al lui Petru
Rareş, poate că el ar fi trebuit pictat şi în celelalte ctitori i ale sale. Dar, până acum,
nu este cunoscut decât cel din mitropolia veche de la Suceava. Desigur, însă, că
această condiţie nu era abso lut obligatorie. Cum Sfântul Mercurie era „asociat cu
virtuţi m i l itare" 1 25 ş i cum şi vu lturul bicefal era un simbol al renaşteri i împărăţiei
creştine, poate că au fost anume aleşi să figureze împreună pentru a transmite un
mesaj . Poate că acest mesaj era o chemare la luptă împotriva duşman i lor
1 22
m

42. nr. 48.
1 24

Ibidem, p. 37 1 .
i. 1 98). p.
M aria Ana Musicesc u . Ana Dobjansc hi , Broderia veche românească. Bucureşt
.

Petre ş. Năsturel . Întregiri la istoria lui Petru Rareş.
Putna la un caftan al doamnei Elena Rareş. în „Revista istorică",
125
Florin Curta, How to Do Things with Saints, p. 1 26.

li.

_

De la un pocrovăţ al mănăstirii
1 997. 7-8, p. 499-50 1 .

Ylll.
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Ortodoxiei, altfel spus, a turcilor. S-a presupus că aceşti duşman i ar putea fi latini
ori reformaţi 1 26, dar această ipoteză mi se pare foarte puţin probabilă 1 27 •
Î ntreaga semnificaţie a vu lturu l u i bicefal de l a Probota rămâne,
deocamdată, sub semnul presupuneri lor. Pasărea imperială ar p utea fi văzută ca
un man i fest de putere al ctitorului dar, deopotrivă, şi ca o „marcă" a pictori lor
care au l ucrat aici şi, desigur, ş i la biserica Sfântul Gheorghe d i n S uceava. C u m
la Probota au fost identificate trăsături a l e picturi i apusene 1 28 d a r ş i inscripţi i în
l i m ba greacă 1 29 , rămâne istorici lor de artă să stabi lească dacă meşterii zugrav i
veni seră sau n u din Creta.

1 26
1 27

Ibidem , p. 1 28- 1 29.

Această chestiune merită o analiză mai amănunţită cu o altă ocazie. Mă mărginesc aici a
reaminti că Reicherstorffer scria, exact în această perioadă: ,, Î n această ţară [Moldova] locuiesc
împreună. sub cârmuirea voievodului, diferite secte şi rel igii şi neamuri, ca de pildă ruteni, poloni.
sârbi. armeni. bulgari şi tătari şi, în sîarşit. mulţi saşi din Trans i l vania, fără ca din cauza deosebirilor
de rituri ş i dogme să se certe între ei. Ş i orice sectă sau neam îşi urmează ritul şi legea după bunul său
plac" ( Călători străini despre Ţările Române, I , volum îngrij it de Maria Hol ban, Bucureşti. 1 968, p.
1 9 6- 1 97). V . Şerban Papacostea, Moldova în epoca Reformei. Contribuţie la istoria societăţii
moldoveneşti în veacul al XVI-iea, în „Studi i . Revistă de istorie", 1 1 , 1 958, 4 (reluat în idem, Evul
Mediu românesc. Realităţi politice şi curente spirituale, Bucureşti, 200 1 , p. 300): ,.Când, în timpul
domniei lui Petru Rareş, solul habsburgic în Moldova, Reichersdorf, aduna ştiri în vederea unei
descrieri geografice a ţări i. care avea să apară l a V iena i-n anul 1 54 1 , el nota libertatea totală de care se
bucurau aici toate populaţi ile şi cultele, cu firească surprindere pentru cunoscătorul aprigi lor lupte şi a
mani festărilor de intoleranţă stârnite de Reforma l u i Luther în Europa".
1 2H Tereza Sinigalia, Voica Maria Puşcaşu, Mânăstirea Probata, p. 57 („anume influenţe ale
artei occidentale. datorate sigur unuia dintre membrii echipei de pictori care va fi călătorit în Apus'').
1 29 Ibidem, p. 46, 8 1 („inscripţii slavone şi greceşti comentează grupajele de figuri şi ridică un
semn de întrebare asupra componenţei echipei de zugravi").
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DIMITRIE CANTEMIR ŞI METODA ÎN ISTORIE
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU

Î n con stelaţia mari lor nume ale culturii româneşti din perioada
prei luministă, cel al lui Dim itrie Cantemir atrage atenţia şi preţuirea prin
multilateralitatea preocupări lor şi vastitatea erud iţiei, prin orizontul larg şi
fervoarea setei de cunoaştere.
Domn al Moldovei pentru o scurtă perioadă de timp, suficientă însă spre a-şi
putea dezvălui idealul de l ibertate a ţări i şi năzu inţa de a-i schimba destinele,
Dimitrie Cantemir a durat un monument trainic culturi i româneşti. El a îm bogăţit-o
cu opere care stau la temelia întregului nostru edificiu cu ltural şi i-a desch is.
totodată, poarta către universalitate.
A fost ales membru al Academiei din Berl in în 1 7 1 4 1 şi s-a impus printre
marile spirite · ale veacului său 2 prin contribuţi i în domen iul istoriei, muzici i .
filosofiei, făcând cunoscut şi pământul patriei prin Descriptio Moldaviae, prima
monografie a unei regiuni româneşti, care venea în întâmpinarea nevoii de
cunoaştere, resimţită în unele cercuri culte ale Europei .
Pentru metoda de investigaţie în istorie, activitatea lui Dimitrie Cantem ir
interesează mai ales prin Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor3 • operă
capitală a domnitorului savant şi monumentul cel mai reprezentativ al culturi i
umaniste şi preilumin iste româneşti. Scrisă în pl ină maturitate, între 1 7 1 7 şi 1 723.
şi rămasă de fapt neterm inată (învăţatul domn plănuia două vol ume din care a
încheiat doar unul. având ca l im ită cronologică întemeierea Principatelor Române,
de fapt j umătatea secolului al XIII-iea), Dimitrie Cantemir aducea în ea întreaga sa
experienţă de cugetare, strădan i i le sale pentru o metodologie a cercetări i. călăuzită
de ideea adevăru lui şi a obiectiv ităţi i în istoriografie4 şi un putern ic senti ment
patriotic, care lumi nează Hronicul ca o flacără vie.
Dacă problematica Hronicului se întâlneşte şi la predecesorii săi . Grigore
Ureche şi M iron Costin ş i mai ales la stolnicul Constantin Cantacuzino,
1 Emil Pop, Dimitrie Cantemir şi Academia din Berlin, în „Studii. Revistă de istorie'", tomul 22,
1 969. nr. 5 , p. 825-847.
2 Al. Zub, Biruit-au gândul, laşi, 1 983, p. 68 şi urm.; Pompiliu Teodor, !nte1ferenţe il11111i11iste
europene, Cluj-Napoca, 1 984, p. 49 şi urm.
.
.
. .
.
1oldo-vla/1 1/or. Ed 1 ţ 1 c mgn,1 1 lă. stud iu
·' Dimitrie Cantemir. Hronicul vechimei a ro111a110-11
introductiv şi glosar de Stela Toma, voi. 1-11. Bucureşti. 1 999-2000.
4 ,.Sufletu l odihnă nu poate afla - scri a Di mitrie Cantemir - până nu găseşlrc adevărul
carile îl ciarcă. oricât de departe şi oricât de cu trudă i-ar fi a- 1 ni meri" < Di mitrie Cantemi r,
Hronicul, I, p. 1 1 9- 1 20).
_

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

. .

Ştefan Ştefănescu

314

contemporan cu el, Dimitrie Cantemir dă o nouă dimensiune bazei informative şi
metodei de cercetare. El a transformat studiul izvoarelor şi nevoia de i nformare în
erudiţie un iversală. A folosit 1 5 5 de opere şi autori antici, din evu l med i u şi
renascentişti, latini, greci sau bizantini, din răsăritul, centru l ş i apusul Europei, din
Ita l ia sau de pe pământurile germane, din regatu l polon sau din împărăţia Rusiei,
cronici bu lgare sau bizantine, precum, se înţelege, cronicile şi scrierile înaintaşi lor
români. Acestei nevoi de cunoaştere un iversală el i-a adăugat strădania de a
dobândi o metodă eficientă prin care să aj ungă la certitud i nea adevărului, Ia
stăpân irea obiectivă a faptelor trecutului.
Î n opera lui Dim itrie Cantemir se întâlneşte ceva din spiritul uman ismului
renascentist, prin setea de cunoaştere şi propensiunea spre un iversalitate, dar şi
trăsături ale i l uminismului. ca nevoia de a înteme ia o metodă critică de studiu,
bazată pe principii raţionali ste de analiză a izvoarelor. El stabileşte ch iar
„ca1Zoa1Ze ' ' , în sens de regu l i , în vederea progresu lui cercetări i . Astfel, l ipsa unui
izvor sau tăcerea asupra unui lucru - arăta Dimitrie Cantem ir - n u este o dovadă a
inexistenţei lucrului ca atare 5 • A l doilea „canon " : „ Tăcerea după dzisă adevereşte
d=isa odată"6, ad ică existenţa unei mărturii sigure îşi păstrează valabil itatea chiar
dacă despre faptul relatat nu mai apar noi mărturi i .
M a i presus d e orice, scrisul lui Dimitrie Cantemir este pătruns, c u m a m arătat
deja. de năzui nţa de a pune în l umină adevăru l ş i a condamna exemplar impostura
în şti i nţă. Istoricu l - subliniază constant învăţatu l domn - urmează să se sluj ească
de , fiin ţa lucrului"'' şi nu de ,,ritorică", întrucât „vârsta viitoare va videa . . . ce va
7
scrie ş i ce sunt să laude sau să huliască" • Timpul este j udecătorul necruţător şi,
mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la lum ină. „O, cât de grozav stă
menciuna În scaunul adevărului! O. cum se dovedeşte basna, macar că câtăva
lreme ar trece până a să dezvălui !"8 .
Dim itrie Cantem ir afirmă nu numai necesitatea adevărului, dar face
observaţii şi caută criterii men ite să asigure calea adevărului şi a obiectivităţi i .
Astfel, e l este preocupat d e a găsi ştiri cât mai plauzibi le, cu u n coefic ient ridicat de
certitudine „precât putinţa osârdiii noastre au fost, silit-am ca toate părticelele
hronicului nostru din istorii şi istorici ca aceiia să le alcătuim, pentru a căror
credinţă nu iaste cine să se Îndoiască, ce de la toţi învăţaţii şi cercetătorii
adeverinţii istoriilor primiţi şi credzuţi sunt"9 • Dimitrie Cantemir şi-a scris deci
Hronicul - d upă propria-i mărturisire - „cu vrednice de credinţă a striini scriitori
mărturii să vă arătăm" 10 •
Mergând mai departe pe firul metodologiei de cercetare, Dim itrie Cantemir
sugerează, acolo unde există mai mu lte mărturii, nevoia anal ize i lor comparate, a
Dimitrie Cantemir, Hro11icul, I, p. 288.
Ibidem .
7 Ibidem, p. 1 54.
� Ibidem, I I , p. 62.
Y Ibidem, l, p. 37.
111
Ibidem. p. 36.
5

6
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confruntării lor, accentul căzând pe cele contemporane even imentelor înfăţişate:
. . cursul anilor nesmintit să ducem, urmat-am vestiţi şi a vremurilor iscusinţă
sămăluitori" 1 1 •
Selectarea şi prezentarea faptelor, îndemna Dimitrie Cantem ir, urmează să fie
obiectivă şi autentică. Adevărul trebuie privit, indiferent de provenienţă: „So :otit-am
ca între giudecătiori şi Între scriitori, cea din mijloc cale şi mai fără grijă să
apucăm: adecă, pentru noi, mai mult altora decât noaă credzÎnd. şi mai mult
adeverinţii lor decât pofti noastre urmând'' 1 2 . Este în aceasta o frumoasă pledoarie
pentru detaşarea obiectivă în procesul scrieri i istoriei, aşa încât subiectiv itatea să nu
întunece fi inţa reală a ce lor petrecute, ,,pentru ca cea adevărată istorie din basne
ca grâul din neghină să aliagă" 1 3 •
Uneori în textul lui Dimitrie Cantemir se întâlnesc fu lguraţii intu itive de mare
pătrundere. El crede, de pildă, că dispunând de un set de fapte parţiale, savantu l îşi
poate imagina întregul, îl poate reface ipotetic. Este avansată, în fond, ideea
raportul u i d i ntre element şi sistem, a reconstituirii întregul u i pe baza părţii
existente, idee capitală în dezvoltarea şti inţei şi cu final itate şi eficienţă practică
directă în anal iza şi critica izvoarelor istorice. Au fost istorici - arăta Dimitrie
Cantemir - care „din cele puţine şi ameliţate (pomenite) Însămnări" au scos „la
lumină şi la prăvala lumii ".
istoriile vremilor trecute ca dintr-un adânc
Întuneric. . . ca precum cineva când află vreo parte de sferă sau de cerc de fier sau
de lemn. de pe încujbătura carea vede În partea cea aflată, pre lesne poate giudeca
cât să fi fost sfera sau cercul, când au fost tot şi întreg" 14 • Este, deci, posibi lă o
istorie integrală, prin inferenţa datelor parţiale, ţinând însă seama de natura
acestora şi de deducţi ile pe care le permit asemenea fapte.
Într-un fel, starea surselor în raport cu teza urmărită de Dimitrie Cantem ir i-a
pus inevitabil probleme de metodă a cercetări i. Operând pe un teren aproape
neinvestigat, dispunând prin forţa lucruri lor de date fragmentare şi răzleţe, cu toate
eforturile de excepţie pe care Ie-a făcut pentru a lărgi aria lor, Dimitrie Cantemir a
căutat să pună în valoare cât mai mult din ceea ce ele puteau da sau sugera, printr-o
critică adecvată.
M i l itând pentru adevărul ştiinţei, scrisul lui Dimitrie Cantemir este inspirat,
în acelaşi timp, de un cald ş i nobi l patriotism. E l vrea să lase urmaşi lor o oglindă a
vieţii strămoşilor, să l umineze posterităţii faptele înaintaşi lor. Sarcina asumată era
extrem de dificilă; Dimitrie Cantem ir o aseamănă cu o pârtie trasată p rin
nenumărate troiene sau cu pătrunderea într-un codru prea des şi nerăzbătut. Insă
dragostea de patrie a fost mai presus de măsura osteneli lor. � a e�te cea car� trebuie
să dea sens vieţii savantului, sugerează în chip m işcător D1m _1trie Cantem ir. Id eea
_
sluj irii binelui obştesc, a patriei constituie un aspect semn ificativ de sorginte
„.

„

„

11

Ibidem.
Ibidem, p. 1 56.
1 3 Ibidem, p. 1 48 .
1 4 Ibidem, p. 264-265.
12
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uman istă a scrisului lui Dimitrie Cantem ir. Foarte elocvent expusă în Istoria
ieroglifică ( 1 705). ideea este prezentă şi în Hronic: „Nu numai pentru folosul
nostru, ce şi pentru a patrii ceva să slujim şi pofta priiatinilor gios a lăsa să nu ne
arătăm" 1 5 • Mânat de acest îndemn, Dim itrie Cantemi r arăta că a a lcătuit „toate
părticelele hronicului nostru" 1 6, folosind toate ştirile care i-au stat la dispoziţie, c u
migala p e care l e presupune reconstitu irea unui edificiu din părţi răzleţe, pentru c a
român ii s ă fie feriţi d e „tirănniia vechii uitări" 1 1 •
Ceea ce trezeşte o adm iraţie deosebită în Hronicul l u i D i mitrie Cantemir este
exc lusivitatea imagin i i de savant a autoru lui. El îşi urmăreşte tema cu migala
cercetătoru lui, fără să ia aer voievodal, să vorbească de la înălţimea staturii sale
so lemne. princ iare. Este în permanenţă un cercetător, un analist care j udecă în
margin ile izvoarelor şi a instrumentelor sale de lucru şi care îşi apreciază m unca cu
o modestie pilduitoare. Evocând numele mari lor istorici ai antich ităţii şi activitatea
lor, Dimitrie Cantem i r sublinia: „Cu Întriagă a inimii ştiinţă dzicem. că nu doară
cins1ea şi lauda a pomeniţilor istoriei pretendeluim <voim să cerem> (că aceasta
de am şi gândi ne!>pălată patăfeaţii noastre am pune)" 1 8 •
Sensul întreg al scrieri i lui Dim itrie Cantemir n i se dezvăluie într-un gând de
o mi şcătoare frumuseţe la care el revine de câteva ori : ,,Slujească-să dară, cu
osleninţăle noastre niamul moldovenesc şi ca-ntr-o oglindă curată. chipul şi statul.
bătrâneţele şi cinstea neamului său privindu-şi Îl sfătuiesc, ca nu in trudele şi
sânRele moşilor slrămoşilor săi să se mindrească, ce În ce au scădzut din calea
rredniciii chiar Înţelegând. urma şi bărbăţiia lor râvnind. lipsele să-şi pliniască şi
să-şi aducă ameme că precum odată. aşe acum. tor aciia bărbaţi sunt, carii cu
multul mai cu fericire au ţinut cinsteşi a muri. decât cu chip de cinstea şi de
hărbăţiia lor nevrednic a trăi" 1 9 •
Opera lui Dimitrie Cantemir trebuia, aşadar, să devină pentru compatrioţi i săi
o luare de cunoştinţă, o ogl indă în care să-şi privească chipul, să-şi descifreze
individual itatea. Istoria este văzută ca m ij loc de reconstrucţie a i ndividual ităţi i,
factor de autocunoaştere. Dim itrie Cantemir stăru ie şi arată în ce direcţie anume
trebuie să procedeze contemporan i i săi în raport cu fapte le înaintaşi lor. Î nţelegând
străluc irea acestora, să nu se l i m iteze de a-şi face un titlu de mândrie din gloria sau
împl inirile strămoşi lor. Apoteoza ar fi insuficientă, măgul ind o van itate deşartă.
Examenul trebuie să meargă mai departe, să se transforme în m ij loc de
autocunoaştere a situaţiei lor în epocă, un examen critic, deven ind punct de porn ire
şi imbold pentru „împlinirea lipsurilor". Se postulează, astfel , în termeni limpezi,
sensul activ al istoriei, contri buţia ei la autocunoaşterea unei colectivităţi pătrunsă
de conştii nţa individual ităţii sale. Este misi unea încredinţată istoriei de toţi
15

Ibidem ,
Ibidem,
1 7 Ibidem,
I N Ibidem,
1 9 Ibidem,
16

p.
p.
p.
p.
p.

1 56.
37.
36.
266.
1 57 .
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cărturari i patrioţi din etapele ulterioare ale cristal izării ş i afirmări i naţiunii române,
de la reprezentanţii Şcol i i ardelene la M ihail Kogăln icean u şi N icolae Bălcescu.
Considerăm că opera lui Dimitrie Cantem ir face legătura directă între faza
conştiinţe i de neam şi cea naţională în cultura română. Dimitrie Cantemir înţelege,
desigur, foarte bine măreţia lumii romane, locul de prim ordin al roman ilor în
istorie, dar nu numai ca .,biruitori", ca purtători de virtuţi mil itare. ca factori de
cucerire şi de extindere a stăpân iri i lor. Demn de reţinut este accentul pe care-l
pune pe valorile civil izaţiei romane, pe formele remarcabile de civil izaţie materială
şi spirituală pe care le-a durat2° . I storia îşi relevă, prin urmare, împl in iri le prin
opera de civil izaţie pe care o durează. Este o idee uman istă, care întoarce privirea
analistului spre faţete cu totul noi ale trecutului, îi dă alte orizonturi de înţelegere şi
j udecată asupra existenţei istorice decât putea să ofere viziunea med ievală.
Dimitrie Cantemir reia, în acord cu precursorii săi Grigore Ureche şi M iron Costin,
problema roman ităţii şi unităţi i român i lor din Moldova, Ţara Românească şi
Transilvan ia. El rid ică însă demonstraţia acestei probleme la nivel de erud iţie,
realizând, în această privinţă, o operă unică de pionierat. De asemenea, el leagă cum a încercat să facă şi stoln icul Constantin Cantacuzino - ind isolubil cele două
aspecte de ideea continuităţi i neîntrerupte a român ilor în spaţiul carpato-dunărean .
Vlăstarele Romei „de atunce (de la roman i ) până acum" au fost „nestârpiţi şi
nedesrădăcinaţi''; ei au arătat „dreaptă şi adevărată roadă de slava şi cinstea şi
.
...
- .
�„2 1
vllepta romamasca .
Dim itrie Cantemir se dovedeşte un mare exponent al problemei continu ităţi i
româneşti, care avea să dev ină o problemă-cheie a ştii nţei noastre istorice, supusă
atâtor atacuri polem ice, atâtor negări ale celor mai elocvente evidenţe şi atâtor
controverse strani i din partea unor istorici şi cercuri istorice de peste hotare.
Dim itrie Cantem ir a dat continuităţii un aspect exclusiv roman ic. Prezentând
la începutul Hronicului situaţia Daciei şi a daci lor înai nte de roman i, el păstrează
permanent o notă de sobrietate şi de admiraţie la adresa vitej iei vechilor locuotori
ai pământului no.stru. Pe urmele lui Herodot învăţatul domn scria: „Dachii sunt mai
viteji decât toţi varvarii; şi aceasta nu numai căci şi cu sufletul şi cu trupul sunt
oameni prea vârtoşi, ce incă pemru căci ei nu cred precum m�prtea să fie sfârşitul
vieţii, ce socotesc ca cum ar fi o trecere la alte lăcaşuri noaă" - -.
Deşi cunoaşte ş i preţuieşte fondul băştinaş al daco-geţi lor, Dim itrie Cantemir
nu pune continuitatea în termeni i unei sinteze daco-romane, considerând greşit,
fără îndo ială, că dac i i au fost exterm inaţi o dată cu supunerea definitivă a Daciei de
către romani sau pur şi simplu făcând abstracţie de autohton i .
O dată devenită prov incie romană, Dacia a intrat direct în sfera r.iviliz� ţiei
romane; pentru Dimitrie Cantemir esenţial era să argumenteze că acea comun itate
Faptul a fost remarcat şi larg comentat în istoriogra fie (vezi . P.P. Pa� a; � escu, Dimitrie
Cantem ir Viaţa şi opera, Bucureşti, 1 958, p. 85 şi urm.; Petru Yaida, D111111ne Cantemir ŞI
umanismul, Bucureşti, 1 972, p. 84 şi urm.).
2 1 Dimitrie Cantemir, Hronicul, I, p. 89.
22
Ibidem, p. 64.
20

,
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roman ică, înfiptă de Traian la Dunăre şi Carpaţi, a dăin u it în ciuda tuturor
vicisitudinilor vremii : ,,Precum au Început romanii, din descălecătura lor, de la
m
Traian Împărat, prin toată Dachia, aşe au ţinut' . Colonizând Dacia, Traian şi-a
dobândit drept de ctitor, fiind „descălecătorul" primordial al români lor: „Traian,
marele Împărat, iaste săditoriul şi răsăritoriul nostru; romanii sunt buciumii viii
24
Dachiii noastre şi noi vlăstarile lor" . „Ce precum el (Traian) cu mâna lui ca pre
un saa

<răsad>

ales într-o livadă i-amu Împlântat şi i-au sădit, aşe neclătiţi şi În

veci nemutaţi i-au lăsat; carii, şi până aszădzi, toată lumea îi vede şi-i cunoaşte,

tot acel vechi neam românesc afi În Moldova şi În Ţara Munteniască şi A rdeal, tot

" 25 .
Angaj ându-se polemic împotriva ace lor care negau permanenţa poporu lui
român în ţinuturile pe care le locuieşte, Dimitrie Cantemir a combătut ideea ven irii
târzii, de la sud de Dunăre, a români lor, „Întăi În Ardeal. apoi Într-amândoaă
16
ţărâle" de la sud şi de la est de Carpaţi. ,,Această poveste pentru proaspăta vinire
scria cu indign are D imitrie Cantemir nici la greci, <nici
a românilor în Dachia
acel vechiu şi a mai marilor săi nume de romani ţiind. .

.

-

-

la latini>. nici la alt neam de scriitoriu am putut-o găsi, nici supt nume de istoric
de la alţii măcar a să pomeni am audzit şi. mai vârtos, căci chipul poveştii aceştiia
chip sau nume de istorie măcar am a lua nu poate. Că de pe a cuvântului
Începătură şi cursul a toată voroava, aşeşi de tot proastă povestire şi din capăt
pănă În sfârşit cu totului tot basnă să fie, să arată; carea spre adormirea
pruncilor. iară nu spre audzirea bărbaţilor, s-au scornit. Pentr-aceia, nici şi s-ar fi
27
cădzut să o punem la răndul cu alte a altor istorici poveşll"'' •

Dimitrie Cantemir a văzut i storia poporu l u i român în perioada aşa-zisului
,.m i leniu al tăceri i" în strânsă legătură cu soarta întregi i roman ităţi orientale,
subl ini ind permanenţa relaţi i lor care s-au menţinut, în pofida v itregiei vremuri lor,
între nordul şi sudul Dunăr i i . Aceste contacte au faci l itat crearea, la sfârşitul
seco l u l u i al Xii-lea a statului Asăneşti lor şi s-au i ntensificat în vremea l u i . Vlahii
sud-d unăren i sunt pentru Dim itrie Cantemir, ca şi pentru M iron Costin şi
stoln icul Constanti n Cantacuzino, tot români; ei au aceeaşi l imbă „cu ceşti de
�

ceasta parte de D unare

„28

.

Permanenţa etnică şi politică românească pe întreg teritori u l vech i i Daci i , ca
şi legăturile cu I mperiu l Asăneşti lor au stat, după Dimitrie Cantemir, la baza
formări i statelor româneşti med ievale. El socotea că întemeietorii statului
moldovenesc, Dragoş şi Bogdan, se înrudeau direct cu legendarul întemeietor al
Ţării Româneşti, Radu Negru, şi împreună descălecau din vestitul împărat Ioan din
d inastia Asăneşti lor29 .
23

Ibidem,
Ibidem ,
25 Ibidem ,
26 Ibidem,
2 7 Ibidem.
2K Ibidem ,
2� Ibidem ,

24

l i „ p. 1 52.
l, p. 89.
p. 1 7 1 .
p. 1 1 6.
p. 1 90.
p. 1 90.
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Sublin ierea de către Dimitrie Cantemir, pe baza a numeroase izvoare istorice,
a ideii origin i i romane, a continuităţi i poporului nostru pe întreg teritoriu l vechii
Dac i i şi a unităţii neamului „moldovenilor, muntenilor şi ardelenilor (carii cu toţii
cu un nume de obşte români să chiamă) "3 0 , sluj ind reliefări i adevărului ştiinţific,
avea totodată o înaltă semn ificaţie pol itică: unitatea etnică şi pol itică de altădată
trebuie restabi l ită.
Lucrarea l u i Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor
(pe care el a dorit s-o traducă - într-un moment în care pierduse orice speranţă de a
se întoarce în ţară - din forma originală latină, în care a fost scrisă, la so licitarea
Academiei din Berl in, în l imba română, lărgindu-i cuprinsul) era men ită să
slujească acestei năzu inţe pol itice fireşti. Actul pe care a ţinut să- l facă Dim itrie
Cantemir, adevărat testament şti inţific şi pol itic lăsat neamului său 3 1 • este
semnificativ pentru modul în care el a şti ut să se identifice, până în ultima cl ipă a
vieţi i, cu aspiraţi i le alor săi . Compatrioţii i-au recepţionat mesajul şi i-au pătruns
semnificaţii le. Î n zestrea cantemiriană, ei au găsit argumente în strădan i i le lor, care
aveau să ducă la crearea statului naţional unitar român.
Şcoala ardeleană, prin Samui l M icu în pri mul rând, a făcut din Hronic
.„
. ez 3 2 .
„bl"biza
Punctul de vedere afirmat de Dimitrie Cantemir despre romanitatea români lor
a fost preţuit de reprezentanţii Şcol i i ardelene, care i-au dat caracter de armă
politică în mişcarea naţională33 . La Dimitrie Cantem ir ideea romanităţi i „pure" a
români lor nu a avut încă o implicaţie directă în acţi unea emanc ipatoare de ordin
naţional ; meritul lui constă că a dus problema conşti inţei de neam până în pragul
transformări i ei în ideologie naţională cu implicaţi i pol itice active. Tocmai în
aceasta constă legătura directă a uman ismului secolului al XVII-i ea - începutu l
secolului al XVIII-iea, cu mişcrea naţională din secolul al XIX-iea, având ca verigă
intermediară a acestui lanţ în conmtinuă desfăşurare, dar cu faze distincte,
momentul Inochentie Micu ( 1 732- 1 744). Se cunoaşte faptul că Inochentie M icu a
cunoscut Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, ale cărui idei i-au inspirat
fondul argumente lor teoretice ale acţiunii lui politice revendicative 34 •
Prin chiar perspectiva de j udecată a fenomenului românesc şi prin natura
izvoarelor, Dimitrie Cantemir a situat istoria români lor, a începuturilor ei într-un
larg context internaţional. Î l aduceau spre aceasta împrejurări le înseşi ale genezei
român i lor, cons ideraţi ca fragment al l umii romanice, ca şi starea izvoarelor aflate
la dispoziţia sa, Dimitrie Cantemir trebuind să facă largi incursiuni în even imentele
• 30 Ibidem, I, p. 37.
31 Ibidem, p. 1 57.

Pompiliu Teodor, op. cit., p. 70.
I.I. Russu, Etnogeneza românilor, Bucureşti. 1 98 1 . p. 1 58- 1 59, 233-238; Adolf Armbruster,
Romanitatea românilor. Istoria unei idei, ediţia a l i-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. 1 993. p. 23 1 -235.
34 Stela Toma, Studiu introductiv, p. XXXllI- LIY la excelenta ediţie recentă a Hro11icu/11i, pe
care am folosit-o.
32

33
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l um i i antice şi medievale pentru a desprinde şi pune în valoare puţinele ştiri
referitoare la strămoşi i noştri .
Istoria era în vizi u nea l u i Dimitrie Cantemir o derulare: a scrie istoria
înseamnă a reface lanţul evolutiv al faptelor. Fostul domn itor îşi numea scrierea
Hronic şi apela la toate însemnări le, directe sau indirecte, care îi puteau furniza
date. „pellTru ca, cu acest chip, cursul anilor necurmat şi fără prepus să putem
duce" 35 . Am spune u n „proces evolutiv" 36 strict cronologi c . Nu trebuie n icicum
pierdut din vedere obiectivul autoru lui, anume demonstrarea continuităţii,
argumentarea acestui fapt esenţial pentru definirea individual ităţii unui popor.
Dimitrie Cantemir propune lumii şti inţifice a vremii l u i faptele privitoare la
geneza şi continu itatea unei comun ităţi istorice, dar mai ales dezvăluie comunităţi i
însăşi propria devenire. Actul de autocunoaştere este unul al formării conştiinţei de
sine. al fixări i fundamentului acesteia, prin descifrarea genezei şi a prezenţei sale în
timp, prezenţă continuă şi statorn ică în spaţiul de origine.
Coeziu nea. unitatea, caracterele distinctive, toate ele mentele care i ndivi
dual izează o comu n itate sunt de� use la Dimitrie Cante m i r din comun itatea
pri mordială a român i lor, izvorând d i n împrej u rări le genezei lor şi din
conti n u itatea u lterioară.
Elementele de permanenţă, născute din istorie, provenind din ea sunt, deci,
elementele care se impl ică decisiv în configuraţia fizionom iei propri i a român i lor,
cristalizată ulterior în individ ual itatea naţională. Se întrevede aici contribuţia
esenţială pe care Dim itrie Cantem ir a adus-o la conturarea conşti inţei de neam a
român i lor ca matrice şi mediu germ inativ al conştiinţei naţionale37 .

35

Dimitrie Cantemir, Hronicul, I, p. 37.
Pompiliu Teodor, op. cit„ p. 69.
37 V irgil Cândea, Introducere la Di mitrie Cantemir, Creşterile şi descreşterile Imperiului
Otoman. Textul original latin în forma finală revizuită de autor, Bucureşti, 1 999, p. X X V I I .
36
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NOTES EN MARGE DE L 'OBITUAIRE DE CÂMPULUNG
GABRIEL ŞTREMPEL

La viile, avec son ancien col de passage vers la Transylvanie a une longue et
glorieuse histoire. C'est avec Argeş et Câmpulung que commence l'histoire bien
delimitee des Pays Roumains, depuis Ies montagnes jusqu'a la «grande mer». C'est
dans ces contrees nordiques que fut punie l'impertinence de l'Angevin et aneantie la
tentative de penetration des Hongrois a l 'Est de Carpates. Enfin, c'est Ia que
trouverent l'eternel repos Ies premiers voi'evodes qui, l'epee a la main, defendirent
Ies terres de leurs ancetres pour s'inscrire dans la l ongue et glorieuse Iignee des
heros de la nation. Le monastere de Câmpulung fut la premiere necropole
voievodale bâtie par des princes roumains, comme un bastion de I'orthodoxisme. II
fut aussi le centre d'une culture raffinee, Matei Basarab en insallant ici la premiere
typographie de provenance kievienne. Et n'oubl ions pas que l'enseignement, non
seulement celui de Muscel, mais de l'entiere spiritualite roumaine, y trouva le
terrain propice a son propre essor.
Toutes ces realites se refletent dans des etudes pertinentes, certaines d'un
patriotisme local emouvant, propre au chercheur quand celui-ci ne depasse pas la
juste et decente mesure 1 •
Panni Ies documents et Ies sources historiques sur lesquels se fondent nos
connaissances sur le passe de cet edifice de piete, de resistance et de lutte fugueuse
contre l'ennemi visible et invisible - pour uti liser une expression de nos ancetres -.
se range, et pas du tout panni Ies demiers, Pomelnicul mănăstirii Câmpulung
( ! 'Obituaire du monastere), redige et revise en 1 7 1 0 par le pretre Nicola, sous Ie
regne de Constantin Brancovan, sur l'ordre de l'higoumene Iosif, a l'epoque
administrateur de l'edifice2 .
Notre assertion n'a donc aucune pretention a ce que nous appelons d'habitude
l'inedit du documents. Au XIXe siecle C.D. Aricescu et Cezar Bol liac l'ont connu et
util ise dans leurs ecrits. Dans un passe plus proche, le regrette prof. Dan Simonescu
l'utilisa avec un surprenant discemement scientifique dans la redaction de sa these
de l icence es lettres sur Ia vie litteraire et culturelle du monastere de Câmpulung
3
publ iee aux Editions Ioan Staicu en 1 926 .
1 Romantique et tres emouvante est la preface de C.D. Aricescu, Istoria Câmp11/11ng11/11i. prima rezidenţă a
României, I, B u cureşti 1 855, Imprimeria Ferdinand Om.
�

Cf. Gabriel Strempel, Catalogul manuscriselor româneşti, voi.

11, Bucureşti 1 987, Ed. Ştii\ifică şi

Enciclopedică, pp. 220-22 1 . II a ete decrit par le meme auteur i n Copişti de manuscrise româneşti până la 1800.
voi . I, Bucureşti, 1 959. Ed. Academiei, p. 1 65.
1

Cf. Dan I. Si mionescu, Vieaţa literară şi culturală

a Mănăstirii Câmpulung (Muscel) in trecut (Din

trecutul cultural al Câmpulungului). Câmpulung-Muscel. Ed. Librăriei Ioan N . Staicu, 1 926, pp. 52-56. Parmi Ies
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Selon nos informations, l'Obituaire n'a jamais ete publie i ntegralement et sa
publication n'apportera siirement pas de renversements sign i ficatifs de l'histoire de
ces l ieux, en rendant publique la liste des moines ayant vecu a l'ombre des
murail les epaisses de ce monastere. Pourtant, quelques faits ont retenu notre
attention quand nous avans catalogue Ies manuscrits de l'Academie Roumaine et
lorsque le ms . 3722 de l'Obituaire du monastere de Câmpulung s' i mposa a nas
yeux d'abord par son art graphique, puis par son contenu.
A premier abord, le chercheur habitue a utiliser l'Obituaire dans l'esprit de l a
diplomatique est frappe par l'absence d'une unite graphique. L'Obituaire, copie en
1 7 1 O, pour une epoque plus ancienne, par le pretre Nicola, d'apres un autre
exemplaire. est reste, comme tout obituaire util ise dans la pratique liturgique d'avant
Ies mâtines, ouvert aux nouveaux noms et aux nouvelles donations. Je me rappelle le
celebre Obituaire slave du Monastere de Bistriţa commence pendant le regne
d'Alexandre le Bon et continue jusqu'au XVf siecle par d'innombrables mains.
Dans le cas de l'Obituaire qui fait l'objet de natre article, l a derniere mention
porte la date de 23 decembre 1 842. Pres du nom du prince regnant Gheorghe
Bi bescu, la main d'un moine avait ecrit: «Des cette date furent elus de nouveau des
princes roumains, 1 842, dec . 23» (f. 1 1 V) . Par consequent, l'Obituaire a ete utilise
pour Ies metropolites et Ies princes, car pour Ies donateurs habituels on connaît un
autre Obituaire qui couvre 1 32 ans. Un texte presque similaire, de la meme p lume,
este ecrit sur l'Obituaire des metropolites pres du nom de Neophite ( 1 840- 1 849), le
successeur de Grigore Dascălu (f. 8). Pour Ies boyards, commen;:ants ou pour Ies
autres categories de donateurs Ies mentions de l'Obituaire s'arretent vers 1 760. Non
pas parce qu'il n'y aurait pas eu la place necessaire pour inscrire leurs noms - de
nombreuses feui lles sont vides - mais a cause du caractere hieratique qu'il s
accordent a cet Obituaire qui n e comprend que Ies noms de tous I e s princes et
metropol ites du pays. Les donateurs insignifiants ne pouvaient pas se ranger dans
ce meme teme .
Les circonstances de l'elaboration de l'Obituaire nous sont devoilees par le
copi ste dans la Preface qui occupe Ies cinq premieres feui lles du manuscrit, ecrites,
comme tout ce qui est sorti de la plume de Nicola, dans une superbe semi-onciale,
specifique a l'ecole des copistes de l'Eglise Sfântul Gheorghe Vechi de Bucarest ou,
semble-t-i l, ii s'est forme. Car, en dehors de l'ecriture de Nicola, certaines pages de
l'Obituaire portent l'empreinte d'un autre moine, connu dans la culture du XVIIIe
nombreux chercheurs qui se sont penches sur l'histoire du monastere de Câmpulung citons: Pr. I. Rautescu.
Câmpulung Muscel. Monografie istorică, Câmpu l u ng-Muscel. 1 943, 426 p. N ou v e l l c e d i tion : Braşov 1 99 7 :
P. Miclescu, Mănăstirea Negru l 'odă din Câmpulung, Bucureşti, 1 968, Direction des Monuments Historiques:

dmp11/ung-M11scel.

Flaminiu Mârtu. Ştiri noi asupra complexului istoric al mănăstirii şi Curţii Domneşti din C

in

„Biserica Ortodoxa Româna": anul LXXX I I I ( 1 96 5 ) nr. 1 1 - 1 2 ; Pavel Chihaia. Biserica Voievodului Nicolae
Alexandru

din

Câmpulung-Muscel

in

„Glasul

Bisericii"

XXX

( 1 97 1 )

,

nr.

1 1 - 1 2.

D'une

grande

portee

documentaire sonl aussi Ies recherches des professeurs de Câmpulung. reunies dans le volume Câ111pu/11ng-M11sce/
ieri şi azi. istoria oraşului (coordonnateur prof. dr. Gheorghe Pârnuta, Câmpulung-Muscel , 1 974. Voir aussi

Gheorghe Pârnuta et Ştefan Trâmbac iu, Documente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmp 1 l 1ng M s e .
voi. 1-1 1 1 . Bucureşti, Ed. Semne, I 999-2000.
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siecle, a savoir Constantin, deuxieme maître d'ecriture slavone, ainsi qu'il sera
demontre dans Ies lignes suivantes. II est vraisemblable que la Preface meme
appartient au pere Nicola et elle respire le channe ineffable de la langue roumaine de
l'epoque brancovane purifiee du vieux slave et pas encore bourree des tennes grecs
de l'epoque phanariote. Nous citons: «Vers l'an 72 1 8 depuis la creation du monde et
1 7 1 o apres Jesus, sous le regne du bon chretien, J'eclaire prince de toute la
Ungrovalachie, Constantin Brancovan voievode, et pendant que la Sainte Eglise etait
gouvemee par Sa Saintete Anthime d'Iberie, archeveque et metropolite des Pays
Roumains, en ce temps-lâ, avec la benediction de Sa Saintete et sur l'ordre et avec
Ies depenses entierement assumees par le pieux hiermonarque Iosif, higoumene du
saint et par Dieu beni monastere de Câmpulung dont la fete patronale est â la
Dormition de notre Sainte, Immaculee, Benie et Adoree maîtresse, Mere de Dieu et â
tout j amais Vierge Marie, alors fut redige et renouvele cet Obituaire, avec une
meilleure ecriture, dans un nouveau livre, pour une plus belle presentation et mise en
page. Et, d'abord, ii fut ecrit dans ce Synodikon le nom de tous ceux qui figuraient
dans l'ancien Obituaire, princes et princesses, prelats. boyards et leurs epouses.
D'autre croyants, qui auront le desir et la bienveillance d'inscrire leurs noms dans cet
Obituaire pourront faire l'aumone a la sainte eglise, selon l'habitude, d'une certaine
somme . . . ou d'un autre don, adequate a ce prix. Ou bien d'autres donations aussi,
dans Ies limites de ce prix: des villages avec des proprietes foncieres, ou avec des
tzigans, ou des moulins, ou des vignes et du betai l, afin de nourrir et de porter aide a
tous ceux qui servent l'Eglise . . » La Preface continue avec des instructions et des
commentaires d'ordre ecclesiastique. Malheureusement, une des feuilles de la
deuxieme Preface n'existait plus en novembre 1 9084 , quand le volume fut inclus dans
la collection de !'Academie Roumaine.
La Preface est suivie d'une splendide evocation des ancetres, en commen\:ant
par Adam, et en continuant avec Ies patriarches, metropolites, eveques, empereurs
et princes, sans qu'ils soient nominalises, ainsi que par une suite d'autres categoris
sociales et monacales. Ce texte qui occupait autrefois quatre pages, est reduit
auj ourd'hui a la moitie, une feui l le etant perdue. II s'agit de la feu ille ayant
l'ancienne numerotation 7, placee entre Ies feuille 5v et 6, celle-ci disparue aussi
depuis longtemps. Heureusement, ce texte etant identique a celui du Pomelnicul
Mitropoliei Ţării Româneşti ( Obituaire de la Metropolie de Valachie) peut etre
complete sans difficulte. Et, afin de ne pas revenir a ce sujet, nous mentionnons que
de ce volume manque encore Ies feuilles avec l ' ancienne numerotation: 25-26 (entre
f. 22r-23 ) ; 29-30 (entre f. 24r 2 5 ) ; 33 (entre f. 2C-27) ; 40-48 (entre f. 32 '-33
cel les-ci etant blanches en apparence); 58-63(entre f. 4 r-42, blanches aussi) ; 67 -7 1
(entre f. 44r-45, blanches); 74-79 (entre f. 46 '-47, blanches). Donc. du total de 88
feuilles du volume original ii manque 33 feuil les. D'ai lleurs, l ' absence de 30
feuilles a ete signalee en 1 837 par un cellerier du monastere qui cartagraphia la
.

-

4 II a ele offert a I' Academie Roumaine par l'Adminis1ra1ion des Eglises. le 14 novembn: 1 908
dans le fonds des manuscrils de !'Academie.
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fortune du monastere par l ' ordre des autorites. Ses notes sont inserees a l a f. 55 v .
La d isparition des feui ll es blanches s' explique par l a crise du papier, surtout au
xvur siecle, ainsi que par l a qualite exceptionnelle du stenci l de provenance
turque qui avait servi a la redaction de I' Obituaire.
Mais. revenons a Nicola le copiste - qui nous interesse au-dela de cet article et qui nous fait quelques preci sions a l a f. 6 ou, apres le fragment tire de l a preface
que venons . de c iter ci-dessus, i i continue: « . . . et tout cela fut ecrit par moi ,
l ' humble. l e pecheur et trop pieux panni Ies pretres, N icola». Nous n e savons pas si
ce Nicola etait originai re de Câmpul ung, mais nous savons qu' a la date ou i i copie
le manuscrit dont ii est question ii ne vivait pas entre Ies murail les du monastere de
Câmpul ung. C' est d ' ai l leurs ce qu' i l avoue dans le manuscrit, dans son obituaire de
la f. 1 9 : . «L' Obituaire du pretre Nicola de la Metropolie. An 72 1 7 <= 1 709> du
pretre Nicola et de sa femme Ecaterina . . . ». II etait donc, pretre seculi er, non pas
moine. i i possedait une fortune a Bucarest car i i paie son i nscription dans
I' Obituaire en faisant une donation de quelques rituels des diacres, d'un
Lectionnaire des Prophetes pour Ies offices du Careme en l angue roumaine (de
Dosithee, peut-etre), et de 50 ecus, deduits de la somme re\:ue pour la maison de
Bucarest, vendue au monastere.
En marge de son Obituaire, sou l i gne en rouge, ces mots : «Le pretre Nicola a
ecrit cet Obituaire».
Mais l ' hi stoire de la cultu re roumaine consign e sa presence et Ies debuts de
son acti vite aussi au monastere de Câmpulung. En 1 685, exactement u n demi
siecle avant. ii etai t copiste a ce monastere, aupres l ' Ecole princiere qui y
foncti onnait et i i copiait, avec son ecriture d ' une rare finesse, u n Terraevangile.
Dans la note de la fin du manuscrit conserve jusqu ' a nos jou rs dans Ies fonds de
la B i b l iotheque de I' Academie Roumaine (B AR) cote 1 327 5 ii se confesse: «Ce
Saint Evangi le a ete ecrit par moi . l ' humble et trop pecheur Nicola, copi ste dans
le saint et a Dieu voue monastere de Câmpu lung, dont la fete patronale est a la
Dormition de notre Sainte Maîtresse, Mere de Dieu et a tout j amais V ierge Marie,
avec Ies depenses de Sa Saintete Iosi f hieromonarque de Dolgopol, sous le regne
du trop eclaire et bon chretien son Altesse notre prince Şerban Cantacuzene
Bassarab Voievode et de sa Saintete I' heureux pere Theodose. metropolite de
l ' U ngoval ac hie, en l ' an 7 1 94 depui s la Creation et 1 686 depuis l ' incarnation du
Chri st, mois decembre, jour 30 . ». Quelques miniatures ornementent ce
Terraevangile copie par l u i , mais elles ne sont pas de sa main d ' artiste
authentique, ainsi que nous montreront dans Ies l ignes suivantes.
Quelques annees plus tard ii etait toujours copiste et ii copiait, stimule par le
metropolite Theodose, le texte d ' un A lbina6 , reuvre a caractere moral isateur et
monac al qui venait d ' etre traduit du grec et du slavon. C' est l e manuscrit I 357 de
.

.

.

5

.

Gabriel S1rempel. Catalogul manuscrise/or româneşti, I, Bucureşti,

1 978,

M11scel ieri şi azi. (coordonnateur prof. dr. Gheorghe Pâmufll), Câmpulung-Muscel,

' Ibidem.
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la BAR. Mais, en 1 697, nous le retrouvons comme logothete aupres de Ia
Metropolie ou on lui confia la redaction du Pomelnicul Mitropoliei Ţării
Româneşti7 reuvre d' une haute teneur artistique i l lustree somptueusement a la
plume, avec des bordures, frontispices et medail lons (manuscrit 2 1 0 1 BAR). En
8
1 704, en travaillant pour Constantin Brancovan Calendarul anului bisect ii signe
«pere Nicola».
II y a longtemps deja, dans une etude dediee a l ' reuvre d' Anthime d ' lberie
institu lee Chipurile Vechiului şi Noului Testament9 , un superbe manuscrit
comprenant plus de cinq cents portraits en medaillon, offert a Constantin
Brancovan et conserve de nos jours a la Bibliotheque d'Etat de Kiev, j 'exprimais
mes doutes quant a l'attribution de celte reuvre a la plume du metropolite, deja
vieux a cette date. En connai sseur de l 'activite de copiste de Nicola le scribe, et en
observant Ies particularites de !'art qu'il deploya dans l'ornementation du
Pomelnicul Mitropo lie i et de son fronton, nous nous posions la question, a
I ' epoque, si Nicola le copiste n ' etait pas I ' auteur de la partie artistique du manuscri t
offert au prince regnant? ! Le probleme devrait etre remis en question, apres tant
d' annees, car meme a present nous ne pouvons pas encore exprimer une conclusion
definitive. S i le pretre Nicola le copiste de I ' Obituaire du monastere est I ' auteur
des medail lons du manuscrit brancovan, alors ii est aussi l ' auteur de Aşezământul
Mănăstirii Antim 10 et de Slujba Sfântului Antim, deux manuscrits conserves a la
BAR et executes d' une maniere rapprochee, sinon identique a l ' Obituaire. Mais, un
maxi mum de prudence est recommandable, car de la meme ecole de copistes sont
issues d' autres figures, bien connues, d 'une complexite artistique comparable.
Le deuxieme scribe qui realise apres 1 760 une reuvre d' insertion des
donations et de donateurs dans l ' Obituaire et dont la presence a Câmpu lung nous
reste inexplicable est Constantin, deuxieme maître d'ecriture. Copiste bien connu
de manuscrits (en 1 759 ii travaille au Pateric de Perceska puis a Rânduiala
târnasaniei en deux volumes, 1 769 et 1 774, ainsi qu 'a un volume de Cronici
moldoveneşti: Miron şi Nicolae Costin sans date) 1 1 , Constantin remplit aussi la
fonction de secretaire princier, en redigeant des documents . II vivait. semble-t-i l, a
Bucarest, comme petit fonctionnaire aupres la maison princiere. Son ecriture
caracteristique retenue des la premiere page (f. 23 v) a ete confirmee par la signature
abregee de la fin de son intervention a la f. 29: Cs.vt.ds. sl . (Constantin vtori dascăl
slovenesc - Constantin deuxieme maître d' ecriture) expl ique la signature encadree
par une vignette ornementale. C ' est a lui que nous devons I' Obituaire du
metropolite Danii I de Aninoasa ( 1 7 1 9- 1 732) qui avait legue au monastere de
Câmpulung ses domaines de Serbăneşti, departement de Dâmboviţa ( 1 200 toises),
7

H

Cf. Gabriel Strempel. Cutaloxul
f/Jirf, ·111, p. 257.

„ .

l i , H ucureşti. 1 983. p. 1 69.

f i/11.1·1rut atribuit Mi1ropolit11/11i A111i111 lvirea11ttl. i n " Romano&lavica " .
'1 Cf. Gabrid Strempt>I. Un cr.i11ox ru
X I I I ( 1 %6), p . 3 09-353.
to
Le s manuscrits 2 1 04 et 406.
11
Cf. Copi.şti de manuscrise române.şti, i, p. 32.
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puis I ' Obituaire d ' un groupe de boyards et des morts de la viile ayant en tete l e
grand administrateur Preda Drăgănescu!, celui q u i verifia et del imita I e s confins
des domaines de Câlceşti et Căpriorul, dep. de Dâmboviţa, ainsi que certaines
parties des domaines de Vlădeni et Stoeneşti appartenant au monastere.
C' est encore lui gui ecrit I ' Obituaire de certai ne «figures venerables» parmi
lesguel les nous rappelons: Clement, evegue de Râmnic ( mort en 1 747) ;
I ' archimandrite Ghenadie de Cozia; Pascal , chef des campements mi l itaires de
Moldavie; Iorga, chef des campements militaires de Câmpulung; dont l a fem me fit
donation du tiers des Monts Petri le Albe et Mitârcea); des boyards Baloteşti
( donateurs de guelgues parties du domaine de Izvorani); Nicol ae Ventura, officier
du pa lais ainsi que de Drăgoi, officier de rang inferieur. Enfin, a la f. 2 8 r- v de
I ' Obituaire de l ' archi mandrite Nicodeme, higoumene du monastere depuis 1 737,
Con stantin insere l ' une des plus importantes pages de chronigue concemant
I' hi st oi re du monastere gui ne saurait etre i gnoree bien gu' elle soit connue par
certains chercheurs, raison pour laguelle nous la reproduisons ci-dessous:
«En 7245
1 737 moi s de juil let, jour 29, Ies armees se recontrant, et en
venant au monastere et dans l a ville de Câmpulung des soldats et des A l l emands de
Hongrie, a leur suite vinrent aussi Ies armees turgues gui chasserent Ies A l lemands
de la ville et mirent le feu, tant au saint monastere gu ' a la viile gui bn11erent en
grand effroi .
A cette epogue etant prince regnant Constantin M avrocordato et metropol ite
kir Ştefan. Son Altesse envoya en 7246 < l 73 7> , mois octobre jour 20, le grand
surveillant des prisons, Radul Brătăşanu et Sărban Greceanul ainsi que le colonel
Costandin Lipoveanul. grand commandant de l'ordre public de Tâgovişte,
accompagne par de nombreux serviteurs gui ecraserent toutes Ies murail les du
monastere et Ies cellules des moines d'alentours et le monastere fut devaste des
obj ets de cu lte, p i l le de tous Ies biens. Effrayes l'higoumene Vas i l ie et l e
hieromonargue Gebe leanu passerent avec I e s Allemands en Hongrie.
Donc. apres le pillage et la destruction du saint monastere. Son A ltesse
Constanti n Mavrocordato et Sa Sai ntete le metropol ite kir Ştefan, connaissant le
fait gue S a S ai ntete kir Nicodeme. archimandrite, se trouve de nouveau a ce saint
monastere. le nomma tout de suite higoumene de ce saint monastere dans la meme
annee 7246 < 1 737>, octobre, jour 20. En surmontant Ies difficultes, et par le zel e
d e Sa S ai ntete le monastere fu rebâti, ainsi gue I ' on peut voi r tant l a sainte egl ise,
ornementee a l ' interieur, avec des cel lulles, des murai l les et des cloches, et tout ce
gu ' on voit est du a S a Saintete . Et tout cela fut ecrit dans la 24e annee depuis sa
nomination comme higoumene, c ' est-a-dire ! ' an 7269 < 1 76 1 >, en mars, jour 1 5 ,
sous le regne du prince Scarlat Ghica voievode, metropolite etant kir Grigorie dont
le nom la'ic est M ireon». Le texte est sui vi de I' Obituaire de Nicodeme et porte l a
signature mentionnee plus haut.
Ce Constantin aura-t-i l ete maître d ' ecriture a Câmpulung? ! Ou bien l e
monastere jouissait d ' un si haut prestige aupres d u prince e t de l a metropolie gue
certains documents lui appartenant, comme c'est le cas de I' Obituaire, fussent
-

-
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rediges a Bucarest, par des proches col laborateurs ? ! L'une et l'autre des hypotheses
peuvent etre prises en consideration, a chances egales d'etre confirmees par Ies
investigations futures.
*

Quelques questions restent encore a mentionner. D'abord, un mol concernant
la succession des princes regnants de Valachie et celle des metropolites. II est
generalement connu que le monastere de Câmpu lung est la fondation de !'un des
premiers voievodes de Valachie, que c'est ici que fut conservee la plus ancienne
pierre tombale - datee - d'un voievode . Et, pourtant, dans l'Obituaire des
voievodes fondateurs, ni Bassarab, ni son pere Tihomir, ni Nicolae Alexandru qui y
est enterre, ne figurent parrni Ies fondateurs. Ce qui plus est, la liste ne mentionne
meme pas Ies noms de Bassarab et de son fi ls a leur place, mai s sur la deuxieme
page de l'obituaire princier, de sorte qu'il est impossible d'etablir la succession au
treme a partir de cette li ste. Seulement le nom de Marghita, suivant son nom, nous a
permi de deduire de quel prince ii s'agit. Fondateur est considere Matei Bassrab. A
cote de son nom, a la . f. l Ov on trouve l a mention, en rouge, de Nicola le pretre:
«Celui-ci a bâti le monastere de Câmpulung». Et tout cela tors meme que le
fondateur de Tismana est designe en la personne de Radu r et de Cozia, Mircea le
Vieux. II n'est pas moins vrai que Matei Bassarab a reconstruit le monastere de
Câmpulung de fond en comble car, selon Ies informations tirees du document de
renouvel lement de 1 647, ii etait completement ecroule en 1 628 . Mais l'Obituaire
de 1 7 1 0 aurait du mentionner le nom du fondateur s'i l eut copie un Obituaire
anterieur au regne de Matei Bassarab. Selon notre avis, Nicola le scribe n'a pa eu
un tel Obituaire mais tout au plus un autre, d'apres 1 647. Pour ce qui est de la
succession des princes regnants. nous croyons que celle-ci n'a ete etablie qu'au
XVIr siecle a l'occasion de la redation de I' Obituaire du monastere d'apres 1 647,
si un tel document a vraiment existe ou, peut-etre, fut-elle etablie par Nicola le
scribe lui-meme . II est presque impossible de suivre la succession des voievodes
jusqu'au debut de XVIle siecle. Elle n'est rigoureusement consignee qu'apres Matei
Bassarab. II est vrai, le temps limite nous a empeche de nous attarder sur cette liste .
Nous avons remarque que Ies fils des princes sont souvent mentionnes dans
l'Obituaire avec l'attribut de voievodes. En analysant attenti vement la liste et tous
Ies documents et Ies sources connus, nous pourrions peut-etre expliquer Ies grandes
differences entre I' Obituaire des princes regnants. presente par Ie manuscrit 3722
et la chronologie des voievodes etablie par Ies historiens de nos jours. Et, puisque
nous avons feuillete cet Obituaire, peut-etre continuerons-nous des recherches plus
poussees, au-dela des esquisses de cet article publie en l'honneur de notre distingue
collegue. En attendant, nous precisons que la succession des princes regnants est
completement independante de celle du Pomelnicul Mitropoliei Ţării Româneşti.
Cette derniere liste est nettement inferieure a cel le du Pomelnciul Mănăstirii
Câmpulung et ne peut etre utilisee par Ies historiens comme un document ayant
une certaine valeur.
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Aussi embroui l lee gue soit la liste des princes regnants de Valachie, d'autant
plus clai re et complete est la l i ste des metropolites. En coll ationnant la succession
connue aujourd'hu i , par exemple, avec cell e reali see par Nicolas Iorga pour Istoria
bisericii Româneşti, nous remarguons pour Ies annees 1 560- 1 672, pas moins de
neuf metropol ites en plus, par rapport au nombre donne par N.Iorga dans son
Histoire . . .
En revanche, la liste des metropolites du XIXe siecle est redi gee d'une
maniere peu soignee et par plusieurs mains.
De toute facţon, nous apprecions gue l'Obituaire de Câmpulung - en ce gui
concerne Ies metropolites tout au moins - reste u n document de premier ordre.
Parmi Ies metropolites se retrouvent guelgues-uns gui n 'ont pas rempl i de
fonctions ecclesi astigues en Valachie mai s ont pourtant joue u n role remarguable
dans l'histoire et l a culture roumaines. Ainsi, l e nom d'un certain Anastasie gui
apparaît vers 1 630 entre Ies metropolites Luca ( l 605- 1 629) et Grigore ( l 6291 637). Seulement l'Obituaire de l a Metropol ie nous a fait comprendre gu'i l s'agit
d'Anastasie Cri mca, le celebre miniaturiste et fondateur du monastere de
Dragomirna. archevegue et metropol ite de Moldavie et de S uceava - par
intermittence - entre 1 608- 1 629 . II avait ete insc ri t, ainsi gue nous enseigne
l'Obituaire, pour Proloagele Sfi11tei Mitropolii.
Dan s le cas de Sava Brancov ic. metropol ite de la Transylvanie entre 1 6561 680, Ies c hoses sont plus claires. Mais, dans l'Obituaire de la Metropolie i i ne
figure pas sur l a l i ste des metropol ites mais dans l a subdivision des „prelats
etrangers", a cote de guelgues noms de metropol ites gui n'apparaissent pas sur l a
l i ste d e lstorira bisericii româneşti mais dans l'Obituaire d e Câmpulung. E n voici ,
donc, l 'explication des metropolites excedentaires: i l s n'etaient pas des Valagues,
mais ils ont fait des donations, ou bien i l s etaient l ies spirituellement et
pratiguement aussi, a la Valachie. Comme dans le cas des princes regnants, la l iste
des metropolites non plus n'a pas ete copiee d'apres l'Obituaire des metropoli tes.
D'ailleurs. sous tous Ies aspects, l'Obituaire du monastere de Câmpul u ng est
superieur a celu i de l a metropolie.
1 1 convient de preciser encore guelgues aspects concernant Ies donateurs
l a'ic s, la date de leur donations, le caractere des donations, et l 'aire de dispersion des
proprietes du monastere. Les problemes ne peuvent etre traites gue d'une maniere
superficielle et nous tâcherons de Ies approfondir, si nous y parviendrons, dans un
chapitre plus vaste concemant l'Obituaire .
En effet, Ies donations au monastere sont nombreuses et elles provi ennent de
donateurs appartenant aux categories Ies plus diverses. Depuis Ies boyards
B rancovan, avec B arbu le ban, Pârvu Matei, Danci u , etc., des boyards Băi leanu,
avec Grigore en tete de l i ste, j usgu'aux bergers de Ţara Bârsei et aux commercants
de Braşov, en passant par la classe ecclesiastigue representee par des eveques,
hieromonargues et monargues, tous y figurent.
D'un interet a part sont aussi Ies rapports - par cette voie aussi - du
monastere de Câmpulung avec Ies Roumains d'au-dela des Carpates. Dans u n
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En marge de l ' Obituaire de Câmpulung
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Obituaire de la f. 2 5 sont mentionnes Ies riches bergers Vişoiu «ainsi que d'autres

habitants de Ţara Bârsei» donateurs «plusieurs fois» de moutons et de chevaux. La
feu i l le 1 6 inclut u n grand obituaire «du messire Ştefan, de son epouse Ana et de
Ioana de Braşov» sans doute des commen;ants aroumains car parmi Ies noms on
reconnaît certains qui leur sont specifiques: M iha, Mi lia, Vişa. Plus loin un
Obituare de larea, B ucura. Cârstea, Neacşa, Aldea de Poiana Mărului (dans Ies
environs de Braşov) qui donnent de l'argent et des moutons. Au verso: un autre
Obituaire. de Zărneşti, pour Oprea, Nedelea. Muşa. Petrică. etc. On y trouve des
donaterurs habitant Ies departements de Saac. Buzău, Vlaşca, (Cristea. le tresorier
de Popeşti ), de l'Olt, v i l lage Hurezi , l'obituaire de l'artisan Oprea, du messire
Gheorghe Topoloveanu, de Grigore Tigveanu, du logothete Arsenie Stâlpeanu et de
son epouse S i ma, de Clement, eveque de Râmnic, de Gri gore archeveque de
Buzău . Et, pour ne pas trop prolonger la l iste, signalons, seulement deux noms de
la f. 22 v . celui de Dimitrie «qui a marque Ies figures de cet Obituaire» ( nous
avouons n'avoi r pas compris a quell e marque ii se rapporte), et celui du moine Ioan
«qui a rel ie cet Obituaire» dans une rel iure en maroqui n d'une exceptionnelle
qualite artistique, connue par nous, d'influence venitienne, comparable seul ement a
quelques exemplaires uti l i ses pour Ies manuscrits d'Anthime d'Iberie. En
couverture, le titre i mprime, Pomelnicul mănăstirii Câmpulung, et la date: 7 2 1 9.
Les donations au monastere inscrites comme tel les couvrent Ies annees
7 1 8 1 < 1 673> quand le logothete Grigore donne au monastere des parties de
Grădiştea de Jos (Râmn icul Sărat) j usqu'en 7260< 1 753>.
Nombreuses donations d'avant 1 700 temoignent qu'a la date de l a redaction
de l'Obituaire le monastere beneficiait d'excellentes conditions materiel les qui lui
permettaient d'entreteni r une ecole et, probablement, un hâpital . selon l'usage des
grands monasteres de porter aide aux pauvres et, apres des calamites, de renaître de
ses propres cendres, ainsi qu'il s'est avere possible apres 1 737. Hormis Ies donation
en argent, betail ( surtout des moutons), ruches. mai sons, objets et l ivres de culte,
l i vres de Iecture, le monastere recroit Ies suivants domaines, parties de domaines ou
montagnes: Creţuleşti (Dâmboviţa) donation de quelque-uns des boyards
Brancovan; Grădiştea de Sus (Râmnicul Sărat) achete d'un certain Nanul,
probablement a un prix convenable, puisqu'il figure dans l'Obituaire; Câln iceşti
(dep. de M uscel) donation de la part d'Onofrei et de Grigore Băleanu: Stăneşti i
(Vlaşca, Muscel? Argeş? Vâlcea? I lfov?), autre donation de Grigore Băleanul;
Valea Vadului (aujourd'hui local ite disparue); Stoeneşti (Muscel). donation de
p l usieurs possesseurs; Negreşti (Argeş); Vlădenii (Muscel) donation d'Arsenie le
logothete et de sa femme S i ma, a câte de certaines parties des domai nes de Birca
(Gorj ) Furn icoşi (Muscel) Ruda (Argeş ou Prahova) et Prislop (Muscel): Aninoasa
( Dâmbovitza), monastere y compris, donation de Theodosie le moine (qui pourrait
il etre?); Şerbăneştii de Sus (Dâmbovitza), donation du metropol ite Daniil:
Dragom ireşti i de Jos (Argeş) aujourd'h ui disparu, donation de Bârcă Cojăscul,
logothete en 1 732; Baloteştii (probablement dep. de I lfov) donation partielle de
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Ştefan Rumânescu l en 1 75 2 ; Drăgh ici (Muscel ) et l zvorani (Ilfov). donation de
bo"lards Baloteşti; Dobroeşti ( I l fov) donation de N icodeme Be leţeanu, higoumene
en 1 73 7 . Ce dernier fait encore d'autres donations, a savoir: des vignes a
Crângureni et des parties du domaine de Pri boien i (Muscel) et de B eleşti ( Muscel);
Grigore, ancien eveque de Buz• u donne son domaine de Poienari ( Mu scel) et Ies
vignes de Ţigănaşi (non identifiees), ainsi que Gorganu (Muscel). En dehors de ces
donations le monastere a rec;:u encore le mont Muşuroaiele et des parties de Pietrele
Al be et Mitârcea, Ies demieres donations de l a part de Iorga, l e commandant
militaire de Câmpulung. En tout 26 domaines ou parties de domaines ainsi que
trois monts . B ien entendu, ceux-ci ne representaient pas l'entiere richesse du
monastere . A câte de ces donations le monastere a achete un nombre
i mpressionnant d'autres proprietes terriennes. Le Registre du monastere ( l'ancien
manuscrit BAR 3683) temoigne l argement de cette realite mais cel le-ci ne
con stitue pas notre priorite ici .
Enfi n. i i convient d'observer dans cet Obituaire une onomastique pittoresque
d'une grande variete. Et nou s ne nous rapportons pas aux noms monacaux mais a
ceux laks. Les noms de fem me surtout, n'existent plus de nos jou rs. En voici
quelq ues exernples: Borcea. Leaotă, Miclăuş. Negu lea, Statie, Gh ionea, Lăudat,
Şandru . Ou Ies noms femin ins Calea, B ucura, Bâra, Di ica, Nedelca, Muşa. Caplea,
I uba. Chera. Naia. Despa, Afina. Su ita, Pluma, Vilaia, Vi şa, V i i ana, Pârva, Pl ina,
Malama, Gru iţa, Hrisida, Haida. Opriana, etc.
En affrontanl Ies s iecles, l'Obituaire du monastere de Câmpulung reste un
i mportant temoignage de la culture ecclesiastique valaque et l a preuve vivante du
raffi nement de l'art cal l i graph ique et miniatural de l'epoque brancovane .
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TRADUCERI BIZANTINE DIN LATINĂ
ÎN ŢĂRILE ROMÂNE
NICOLAE-ŞERBAN TANAŞOCA

Ultima renaştere bizantină şi Renaşterea europeană. De numele dinastiei
Paleologilor se leagă nu numai restaurarea Imperiului, ci şi ultima renaştere
culturală bizantină. Sub cârmuirea lor, Constantinopolul a redeven it o metropolă
intelectuală, artistică şi literară a creştinătăţi i . Cursurile Universităţii imperiale
Katholikon Mouseion, pentru bizantini, Universitas litterarum et scientiarum, în
traducerea contemporani lor apuseni - erau căutate şi de studenţi de dincolo de
gran iţele Bizanţului, ca Giorgio Aurispa, Francesco Filelfo, Giovanni Tortelli sau
Guarino Veronese 1 • Veniţi să-şi însuşească sau numai să-ş i desăvârşească aici
cunoştinţele de limbă elină şi să capete, sub îndrumări competente, acces nemij locit
la valorile clasicismului antic şi ale patri stici i răsăritene, ei se întorceau acasă
stăpân iţi de admiraţie şi afecţiune pentru profesorii şi erudiţii pe care-i
frecventaseră, contaminaţi de pasiunea pentru fi lologie, filozofie şi bibliofi l ie,
încărcaţi de manuscrisele greceşti achiziţionate. Strălucitele dispute ale
intelectuali lor constanti nopolitani, dintre care cei mai radicali se manifestau. cu
profuzi une de erudiţie şi infin ite subti l ităţi de raţionament, ca partizan i exclusivi ai
filozofie i platon ice ori ai misticii isihaste, ai uniri i cu catolicismul roman ori ai
intransigenţei ortodoxe athonite, iar cei mai cuminţi se străd uiau să îmblânzească
poziţi i le extreme cu smeren ie creştină a cugetului sau ch iar în duh ecumenic, le
acaparaseră atenţia, le ascuţiseră intelectul şi le fecundaseră mi ntea. Entuziasmul
acestor învăţăcei, la care s-a adăugat dinamismul cultural şi propagandistic, în
favoarea cauzei lor, al valurilor succesive de intelectual i bizantini emigraţi - ca
Dimitrie Kydones, Georgios Gemisthos Plethon, cardinalu l Bessarion, Ianus
Lascaris - în Occident, fie sub amen inţarea avansului otoman, fie după căderea
Oraşului, a declanşat acel mare curent filelenic care a culmi nat, în Renaştere. cu
recuperarea dimensiun i i greceşti a conştiinţei europene. Importanţa acestui
eveniment nu poate fi îndeaj uns subliniată. El a pus capăt schismei care, mai mult
decât cea bisericească, a împărţit Europa în două arii, relativ izolate. de cultură şi
civilizaţie - cea latino-germanică şi cea greco-slavă - pe durata Evului Mediu şi a
deschis calea refaceri i un ităti i spirituale a continentu lui, real izate od inioară, în
perioada de apogeu a Impe �iului Roman, în vremea Antoninilor1 . Reabil itarea
-

1

Cf. S. Impcllizzeri, La /et1erat11ra bizantina, Sansoni, Milano. 1 975, p. 30-32
Cf. Gilbert Dagron, A ux origines de la civilisation byzanti11e: la11gue de e11/111re et lw1g11e
d ' Etat, în „Revue Historique", 24 1 , 1 964, p. 23-56.
�
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elen ismu lui, datorată în mare măsură renaşterii bizantine din epoca Paleologilor a
dat, aşadar, Renaşterii sensul ei deplin, în acord cu sentimentu l celor care au
înfăptuit-o.
Redescoperirea elen ismului clasic şi b izantin de către occidentali, rolul
cărturarilor bizantini emigraţi în promovarea învăţământului l imbii el ine, a
filologiei clasice şi a patrologiei greceşti în Apus, partea care le rev ine în
rev igorarea spiritului de cruci adă şi integrarea lor deplină, mergând până la
convertirea la catol icism, în societatea europeană occidentală sunt tot atâtea teme
de investigaţie şti i nţifică, dacă nu epuizate, oricum temeinic stud iate3 . Rămân, în
sch imb, insuficient cercetate şi c unoscute fenomene bizantine nu mai puţin
semnificative, în secolele XIII-XV, pentru spiritul vrem i i : creşterea i nteresului
spontan al i ntelectual ităţii constantinopol itane pentru l imba şi cu ltura latină clasică
şi med ievală, receptivitatea ei faţă de valori le l iteraturii antice şi ale patrologiei
latine, încercările de a le cunoaşte şi asimi la. Sub imperiul prej udecăţilor negative
în privi nţa B izanţu l u i, ele au fost mu ltă vreme depreciate şi neglij ate, iar tendinţa
generală i lustrată de aceste fenomene nu este destul de nuanţat i nterpretată. S-a
uitat că deschiderea către cultura latină a Apusului nu a fost numai opera
bizantin i lor câştigaţi de ideea unirii cu Roma, ci şi a unora care au rămas ataşaţi
ortodoxiei , iar adeziunea la u niatism n u presupunea nici decu m renegarea
elen i smu lui bizantin, ci, dimpotrivă, viza salvarea lui. Se explică astfel de ce
preferinţa, atribu ită megad ucel u i Luca Nottaras, pentru turban ul turcesc faţă de
tiara latină a devenit un topos favorit al bizantinologiei, în vreme ce regretul
expri mat de Georgios Scholarios, viitoru l patriarh ecu menic Ghenadie al II-iea, că
un gânditor de profunzimea fericitului Toma de Aqui no s-a născut latin şi nu grec,
4
este rareori ami ntit , iar consideraţiile admirative ale lui Dim itrie Kydones cu
privire la valori le culturii latine au eclipsat în opin ia posterităţii criticile sale lucide
3 Eseniială pentru cunoaşterea tuturor acestora rămâne lucrarea clasică a lui Phil ippe Monnier.
Le Quallrocento. Essai sur / 'histoire liueraire du XV-e siecle ita/ien. 1-1 1 , Paris, 1 9 1 2, mai ales cartea
<1 treia. Le g rec. î n voi .
I I , p. 1 - 1 4 1 . Vezi. acum. lucrările fundamentale ale lui Deno John
Gcanakoplos. Creek Sclwlars in Ve11ice. Studies i11 the Dissemi11ation of Creek Learni11g from
By;.w1 tium to Western Europe, H arvard Univcrsity Press. Cambridge. Massachusetts. 1 962 şi
lnteraction of the Sibling " B_\·zantine and Western C11/t11res in the Middle A ges and Italian
RenaiHance < 330- 1 600). New Haven, 1 976. Vezi . de asemenea, mai ales pentru ro l u l politic al
diasporei greceşt i : B. Knos. Un ambassadeur de / 'hellenisme: Ja1111s Lascaris et la tradition
g reco-by;:,antine dans / 'huma11isme fra11rais, U psal a-Paris, 1 945 şi. acum, Anna Pontani.
Paralipomena dei Turcica: gli scritti di Ciano Lascaris per la crociata con tro i T11rchi,
„Romische H i stori sche Mittei lungen". 27, 1 985, p. 2 1 3-3 3 8 ; R. B i n ner, Griechi sche Gclehrte i n
l 1<11ien ( 1 45 3- 1 5 3 5 ) u nd der Ti.i rkenkrieg, I naug. -Diss. Mi.inchen [ 1 967 , editat 1 98 1 ] ; R . B i n ner,
Criechische Emigration und Tiirkenkrieg. A 11111erkw1ge11 zu einer Denkschrift von Janus Lascari:;
aus dem Jahre 1 53 1 . „S i.idost-Forschungen". 30, 1 97 1 , p. 3 7-50; J. Whi ttaker. Janus Lascaris at
the Court o f thc Emperor Charles V, „Thesauri s mata", 1 4, 1 977, p. 76- 1 09 ; M . M anoussakas,
'EKKAÎJaEtc; t&v 'EUTivcov J..oyicov npoc; to uc; iJyEµ6vEc; tflc; Eupcimric; yta tTiv anEAEu9tpcoari tflc;
"EUâOoc;, În npaKttKa tflc; 'AKa�riµiac; 'A9rivrov, 59, 1 984, p. 1 94-249.
4 Cf. H .G. Beck, Kirche tmd theologische literatur im Byza11tinische11 Reich, Mi.inchen, 1 959,
p. 762.
„
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provoacă

Traduceri bizantine din latină în epoca Paleologilor. Traducerile din l i mba
latină sunt componenta cea mai originală a activităţi i intelectuali lor bizantini din
epoca Paleologi lor, care, deşi marcaţi de un mai pronunţat şi mai ostentativ
exprimat sentiment al grecităţi i lor, au rămas, altminteri, credi ncioşi spiritului în
care Părinţii capadocieni concepuseră umanismul. Nevoia informării exacte asupra
lumi i „latine" în ascensiune, curiozitatea intelectuală, dublată uneori de adm iraţia
faţă de cultura l iterară, filosofică şi teologică a Apusu lui, descoperită graţie
însuşirii limbii latine, gustul pentru noutatea estetică sau zelul de neofiţi ai
uniatismului îi determină pe Max.imos Planudes (cca 1 255- 1 305), pe fraţii Dimitrie
(cca 1 324- 1 397/98) şi Prochor (cca 1 3 30- 1 368/69) Kydones, pe Manuel Kalekas
(m. 1 4 1 0), Manuel Chrysoloras (cca 1 350-- 1 4 1 5), Georgios Ghenadie Scholarios
(cca 1 405-post 1 472), Teodor Gazes (cca 1 400-1 476) să purceadă la transpunerea
în limba greacă a celor mai frecventate de occidentali opere şi capodopere ale
l iteraturii clasice şi ale patristicii latine6 . Au fost traduse atunci : De senectute şi
5

Pentru admiratia lui Kydones fată de mediul cultural apusean. cf.

O.

Cydones,
.. Dacă pentru
macedoneni şi bizantini< adică pentru locuitorii Salonicu lui şi ai Constantinopolului > nimic nu este
mai vrednic de dispret decât un bărbat care se ocupă de filozofic. Roma nu pătimeşte de această boală
şi ar preţui foarte pe un bărbat plin de ştiinţă"'; scrisoarea 1 2. către împărăteasa Elena. despre
Augustin, pe marginea unei traduceri pe care i-o oferă, p. 29 : Dar ştiu că ţie ideile lui Hi vor reţine
aten\ia şi că. impresionată de evlavia lui, vei râde de aceia care fac distincţie. întru Hristos. între elin
şi scit şi caută mai degrabă la patria scriitorilor decât la cugetarea lor" ' . Pentru critici la adresa
Occidentu lui şi îngrijorarea de soarta Bizanţului, cf. ibidem. scri soarea 1 3 . către un necunoscut. p. 33
: .. să ştie însă că, dacă nu pun în practică ameninţările la adresa necred incioşilor. ci irosesc şi anul
acesta cu dezbateri şi pregătiri. marea Cetate va fi cucerită . . . iar dacă ea va fi cucerită. ei vor fi siliti
să se războiască cu barbarii în Italia şi pe Rin. dar nu numai cu aceştia. ci cu toţi cei care trăiesc în
părţile Maeotidei, şi ale Bosporului. şi în Asia toată. Căci. o dată prăbuşit Imperiul. toţi aceştia vor
ajunge robii cuceritorilor şi nu le va face plăcere să ştie că. după înrobirea Răsăritului. al!ii se bucură
liniştiţi de viaţă în Occident, ci se vor răzbuna_ ali indu-se cu barbarii, pc aceia care, deşi puteau. n-au
vrut să împiedice nenorocirea şi vor face totul ca să-i aibă tovarăşi de robie"': ibidem , scrisoarea 49.
către un necunoscut. p. 1 28 : „se spune că situaţia ital ienilor nu e cu mult mai uşoară decât a noastră:
căci, şi la ei, fiecare oraş a încăput pe mâinile unor tirani şi pretutindeni se dau lupte şi se fac
prădăciuni, încât nu e l ipsit de primejdie pentru cei care străbat ţara să călătorească··; ibidem,
scrisoarea 50, către Manuel Paleologu!, p. 1 3 1 : „Şi o plâng pe ea, singura care ne-a mai rămas în
aceste nenorociri , bi ata, cum s-o numesc, cetate ori patrie, căzută acum în robie. ea_ care era odinioară
stăpâna tuturor. Şi sunt furios pe mine însumi că n-am ales să rămân în străinătate şi să aud de la alţii
"eşti despre nenorocirile de acasă, ci am preferat să mă întorc pentru ca să le văd cu och ii mei şi să le
încerc pe propria mea piele".
.
„Toată lumea ştie
6 Dimitrie Kydones despre primul său contact cu opera lui Toma de Aquino:
astăzi de Toma de Aquino, de mulţimea scrierilor lui. de elevaţia cugetării lui, de rigoarea
si logisme lor lui, rigoare cu care tratează orice problemă . . . După cc am citit câteva pagini, am fost
cuprins de un asemenea entuziasm, încât m-am decis să traduc unele pasaje în greceşte. pentru
prietenii mei care, neîncrezători, nu erau dispuşi să admită că poate să existe la latini ceva bun în
materie de producţie literară. Pe atunci, numele de latin era asociat de n.oi num� i cu pânzele de
corabie, cu vâslele, cu negoţul. cu meşteşugur ile şi cârciumile. Convinşi că deţinem monopolul
Correspondance, ed. G.Camelli. Paris, 1 930, scrisoarea 44, către Rhadenos. p. 1 1 6

„
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Somnium Scipionis (cu comentariul lui Macrobius) de Cicero, Comentarii de bel/o
gallico ale lui Iu lius Caesar, Metamoifozele, Heroidele, fragmente alese din A rs
wnatoria. Amores şi Remedia amoris ale lui Ovidius, popularele distihuri
parenetice apocrife Dicta Catonis (sec .III), De trinitate, excerpte din Ad Julianum,
/n illud: Vado ad Patrem, De vera religione. De beata vita, De libero arbitrio şi
unele Epistulae ale fericitului Augustin (354-430), precum şi scrierile
pseudoaugustiniene De decem abusionum gradibus, De Fide ad Petrum, aparţinând
de fapt a lui Ful gentius de Ruspe (467-553), Sermo de Purgatorio şi Soliloquia, ca
şi Sementiae ex A ugustino ale lui Prosper din Aquitania ( sec .V), De co1ZSolatione
philosophiae, De diferentiis topicis şi De Trinitate ale l u i B oethius (480-524), De
processione Spiritus Sancti, Epistola de azymis şi Cur Deus homo de Anselm de
Canterbury ( 1 033/34- 1 1 09), comentariu l aristotel ician De sex principiis de
Gilbertus Porretanus ( l 080-- 1 1 54 ), manualul clasic de logică Summulae logicales
al lui Petrus H ispanus ( 1 2 1 0/20-- 1 277), viitorul papă Ioan XXI, Summa theologica,
Summa contra Gentiles, De mundi aeternitate, De potentia, De ente et essentia şi
comentariul la De anima ale lui Toma de Aquino ( 1 224/25- 1 274 ), Refutatio
Alcorani de Ricoldo da Monte Croce (cca. 1 295). folosită de Ioan Cantacuzino
pentru propria sa refutare a Islamului 7 • alături de texte l iturgice, precum liturghia
Sfântului Grigore cel Mare şi documente de istorie constituţională ca vestita
Donatio Consrantini, dovedită ulterior de Lorenzo Val la drept un fals interesat8 .
C h iar dacă nu poate fi comparat cu acela al traduceri lor latine din elină
asupra cu lturii latine occ identale, impactul acestor traduceri asupra elenismu l u i
bizantin şi postbizantin rămâne destul d e puţin cunoscut şi a fost, n u o dată,
subesti mat9 . Nu toate s-au bucurat de ed iţii critice şi de stud i i pe măsura
întelepciunii. făl indu-ne cu Platon şi cu discipolul lui. îi aşezam pe lati ni în categoria barbarilor,
lăsându-le în seamă arta războiului şi toate îndeletnicirile inferioare. Această mare i gnoranţă era
raullatul îndelungatei separaţi i dintre noi. Am prezentat împăratului ceea ce apucasem să traduc. A
fost atât de încântat, încât mi-a cerut să duc mai departe munca începută. spunând că grecii vor avea
mult de protitat de pe urma ei". cf. M .Jugie, Demetrius Cydones et la theologie a Byzance aux XIV-e
er X V-e siecl<'J, „Echos d ' Orient". XXVII, 1 928, p. 390-39 1 . apud Camelii, op. cit„ p. X V I ; citatul
este desprins din Apologia lui Kydones.
7 Cf. H. G. Beck. op. cit., p. 734.
x Despre traducerile bizantine din latină. vezi. pe larg, Carolus Fridericus Weber. De latine
.1criptiJ 411ae Graeci veteres in liguam .mam tra11s111leru11t. Cassel lis, 1 852, partea a patra, cu trimiteri
la principalele manuscrise şi bibl iografia vremi i ; Hans-Georg Beck, Kirche wul theologische
Lireratur im Byza11ti11ische11 Reich, Mtinchen, 1 959, p. 687 ( M aximos Planudes), 734-735 (Di mitrie
Kydones), 737-738 ( Prochor Kydones), 762-763 (Georgios Ghenadie S cholarios), 769 (Theodor
Gazes ) cu bibl iografie pentru traduceri le din literatura teologică; H erbert Hunger. Die
hocluprachliche profane Literatur der Byzantiner, Mtinchen, 1 978, I , p. 39 (Georgios Ghenadie
Scholarios), li, p. 68 ( Maximos Planudes) cu bibliografie pentru traducerile din l iteratura profană.
9 Cf. P. Schreiner. Byzanz, Mtinchen, 1 994, p. 1 37- 1 38, cu referire la W.O. S chmitt, Die
la1ei11ische Literatur in Byza11z, în ,,Jahrbuch der bsterreichischen B yzantinischen Gesell schaft", 1 7.
1 968, p. 1 27- 1 47, potrivit căruia nici traducerile fraţi lor Kydones din Toma de Aquino, nici
traducerile lui Maximos Planudes din literatura clasică latină nu au fost l uate în seamă de
contemporani din pricina ostilităţii faţă de latini întreţinute de isihasm. M ai nuanţat, H .G. Beck,
op.cit„ p. 734: „Die O bersetzungen des Kydones hatten einen tiefen EinfluB auf die byzantinische
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interesului pe care-l merită. Traducerile bizantine din latină au circulat totuşi
destul de mult în lumea ortodoxă, au fost transcrise, retranscri se, tipărite ch iar şi
citite până în pragul epoc i i moderne, au mij locit, în orice caz pentru oamenii de
formaţie culturală exclusiv grecească şi măcar pentru o perioadă de timp, accesul
la literatura clasică latină şi patristica apuseană şi, nu în ultimul rând, au servit,
pare-se, ca mij loc aj utător pentru învăţarea li mbii greceşti în lumea apuseană 1 0 • O
dovedeşte numărul relativ mare de man uscri se care le-au veh icu lat, între care şi
unele existente în colecţia B ibl i otec i i Academiei Române. Asupra acestora din
urmă, mai curând neg l ij ate de fi lologi şi istorici, mă opresc aici, în treacăt,
propunându-mi să reiau şi să duc la capăt cât de curând cercetarea lor, începută,
dar abandonată, în urmă cu foarte mulţi an i .
Traduceri bizantine din latină în fondul de manuscrise greceşti al
Bibliotecii Academiei Române. Catalogul lui Constantin Litzica descrie, sub 1 4

numere, 1 5 manuscrise greceşti - două dintre ele, de vârste diferite, sunt legate
împreună - din fondul Biblioteci i Academiei Române care cuprind traduceri
bizantine mai importante din latină. Acestea sunt:
1 . Ms. Gr. 14 (Litzica, 222), din sec. XIV/XV, cuprinde traducerea
Metamorfozelor lui Ovidius, datorată lui Maxi mos Planudes ( 1 -3 1 5) şi o
parte, mutilată, din distihurile parenetice Dicta Catonis, traduse de acelaşi, în
transcrierea altui copist. Codicele e dedicat unui „preasfinţit arhiereu
Ioachim" .
2 . Ms. Gr. 166 (Litzica, 576), miscelaneu, 9 5 foi ., d i n sec . XVIII, provenit

de la Seminarul Central, cuprinde trei opere atribuite fericitului Augustin:
De decem plagis et decem praeceptis, în traducerea lui Prochor Kydones
(foi. 5-1 1 ) Solliloquia, de fapt o scriere pseudo-augustin iană, traduse de
Demetrios Kydones (foi . 1 3v-60) şi De decern abusionum gradibus, tot un
text pseudo-augustinian, în traducerea lui Maximos Planudes (foi . 85-93 ).
Codicele, consacrat aproape în întregime episcopului Hipponei. mai
cuprinde texte întru lauda lui Augustin de Georgios Ghenadie Scholarios şi
Mihai l Kritopoulos (Kritoboulos) din Imbros.
,

3. Ms. Gr. 1 67 (Litzica, 616), din sec. XVII, 224 foi., miscelaneu literar
care, potrivit unor însemnări autografe, a aparţinut la un moment dat
„excelenţei sale domnului doctor Chrysostomos", iar în 1 746 era al
ieromonahului Filetei Peristeriotul, cuprinde atât Dicta Catonis, în
traducerea lui Maximos Planudes (23-34), cât şi transpunerea acesteia
(83- 1 03 ), ca şi a altor texte din codice (rapsodi i ale lliadei lui Homer,
Theologie. Doch sind eine Reihe von theologisch en Werken, die sich damit befassen, immer noch
unediert, so daB sich noch nichts AbschlieBendes sagen lăBt"
10
Este opina tui Karl Krumbacher, Geschichte der byza11ti11ischen Literatur Milu.nchen. 1 8�7.
p. 5 44-545, care explică prin această din urmă funcţiune marele număr de manuscris e dm traduceril e
lui Maximos Planudes exi stente în bibliotecile Apusului .
. .

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Nicolae-Şerban Tanaşoca

336

Versurile de aur ale lui Pitagora etc.), în neogreacă Manuscrisul este cu
siguranţă unul dintre primele „caiete'' de elev de la Sf. Sava: pe fo i . 3 8
posesorul manuscrisului notează c ă a terminat, „ l a anul 1 683, luna august
28, ziua marţi", studierea Versurilor de aur ale lui Pitagora cu „prea
înţeleptul nostru profesor, domnul Sevastos", aşadar cu Sevastos Kiminit is,
primul director al Academiei de la Sf. Sava.

4. Ms. Gr. 1 73 _( Litzica, 353) , din sec . XVIII, 1 4 1 foi ., provenit de la
Seminarul Central, cuprinde traducerea tratatului lui Toma de Aquino De
ente et essentia. făcută de Georgios Ghenad ie Scholarios şi unele
însemnări despre autor, despri nse din opera aceluiaşi Ghenadie.
5. Ms. Gr. 181 (Litzica, 632), din sec. XV I I I , 200 foi. , miscelaneu, alcătuit,
potrivit unei însemnări in iţiale, pe cheltuiala lui N icolae Mavrocordat, în
1 707, cuprinde, între altele, Solliloquia atribuite fericitului Augustin, în
traducerea lui Dimitrie Kydones (foi. 38- 1 00).
6 . Ms. Gr. 226 (Litzica, 354), din sec. XVIII. 552 foi., provenit de la
Semi narul Central , cuprinde traducerea tratatului lui Toma de Aquino
Summa contra Gentiles, datorată lui Dimitrie Kydones.
7 . Ms. Gr. 388 (Litzica, 223), manuscris din secolul XVIII, 287 pag.,
provenind de la Colegiul Sf. Sava. cuprinde Metamoifozele lui Ovidius, în
traducerea lui Maximos Planudes.
8 . Ms. Gr. 394 (Litzica, 598), alcătuit din două codice legate la un loc.
Cel d i ntâi , din sec . XVII. cu prinde traducerea tratatul u i lui B oethius
De consolatione philo.rnph ica, datorată lui Maxi mos P l anudes (3- 1 80)
şi aparţi nea. potrivit unei în semnări autografe, în 1 704, lui Georgios din
Zitsa.
9. Al doi lea codice, miscelaneu, din sec. XV/XVI, pare-se, provenit de la
Colegiul Sf. Sava, cuprinde, între altele, epitomele scrierii Summa contra
gentiles. ( 1 88-256) şi a secţi unii Prima Secundae din Summa theologiae
( 268-359) ale lui Toma de Aquino, datorate ambele lui Georgios Ghenadie
Scholarios
I O. Ms. Gr. 406 (Litzica, 709), miscelaneu din sec. XVIII. provenit de la

Colegiul Sf. Sava, cuprinde, între alte texte parenetice, poetice, filosofice şi
teologice, Dicta Catonis, în traducerea lui Maximos Planudes (p. 68-95) . La
finele acestui text ieromonahul Dionisie Sthlateiniotul din Agrafa 1 1 cere să
fie pomenit; fonnula se repetă la finele unui canon de Flori i (p. 1 04), cu
precizarea datei : 30 mai 1 743, iar din altă însemnare reiese că Dion isie era
1 1

Cf. Ariadna Camariano-Cioran, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassv
. et leurs
professe11rs, Thessaloniki, 1 974, 292, 382.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Traduceri bizantine în Ţări le Române

337

elevul lui Georgios Theodoros Trapezuntinul 1 2 , la Academia domnească de
la Sf. Sava, din Bucureşti, în an ii 1 726- 1 729.
1 1 . Ms. Gr. 451 (Litzica, 716), miscelaneu de 1 1 84 p., din secolul XVIII,

provenit de la Colegiul Sf. Sava, cuprinde, împreună cu alte texe
parenetice, de gramatică, poetice, teologice, de evidentă uti litate şcolară,
Dicta Catonis, în traducerea lui Max i mos Planudes, parafrazate între
rânduri, ca şi alte texte, în neogreacă (p. 3 9-70) .
1 2 . Ms. Gr. 452 (Litzica, 602), miscelaneu din sec. XV!XVI, provenind din

Biblioteca Colegiului Sf. Sava, cuprinde dialogul lui Cicero, De senectute,
în traducerea lui Theodor Gazes ( 1 79- 1 98) şi tratatul lui Toma de Aquino
De ente et essentia, în versiunea greacă a lui Georgios Ghenadie
Scholarios (303-336) .
1 3 . Ms. Gr. 472 (Litzica, 721), miscelaneu, sec . XVIII, provenit de la

Colegiul S f. Sava, a aparţinut, potrivit unei însemnări autografe, mai întâi
ieromonahului M itrofan, apoi unui Constantin Papastenos, cuprinde, între
altele, textul incomplet al culegerii parenetice Dicta Catonis, în traducerea
l u i M ax i mos Planudes (20 1 -205)
1 4 . Ms. Gr. 511 (Litzica, 726), miscelaneu, 86 1 pag., sec . XVIII, provenit de

la Colegiul Sf. Sava, cuprinde, între multe alte texte de utilitate şcolară,
Dicta Catonis, în traducerea lui Maximos Planudes (48-78), la finele
căreia, p. 78, se poate citi însemnarea în greceşte: „ 1 729 Matei
ieromonah".
1 5 . Ms. Gr. 692 (Litzica, 612), miscelaneu, din sec . XVII, terminat de scris
la 1 8 decembrie 1 625, în mănăstirea Sfintei Anastasia din ostrov, cuprinde,

între alte texte poetice şi fi lologice, Dicta Catonis, în traducerea lui
Maximos Planudes (foi. 2-9). Provine de la Muzeul de Antichităţi .
Pătrunderea şi circulaţia traducerilor bizantine din latină În Ţara
Românească. Din cele 1 5 codice trecute mai sus în revistă, numai trei pot fi
calificate drept autentic bizantine : Ms. Gr. 14 (Litzica, 222), din sec . XIV!XV,

cuprinzând traduceri le lui Maximos Planudes din Ovidius şi Dicta Catonis; Ms.
Gr. 394 (Litzica, 598), mai precis a doua parte a lui, din sec . XV, cuprinzând
epitomele lui Georgios Ghenadie Scholarios l a Summa contra gentiles şi Prima
Secundae din Summa theologiae ale lui Toma de Aquino şi, poate, Ms. Gr. 452
(Litzica, 602), din sec. XV!XVI, în care pot fi c itite dialogul lui Cicero, De
senectute, în traducerea lui Theodor Gazes şi scrierea lui Toma de Aquino De ente
et essentia, în traducerea aceluiaşi Georgios Ghenadie Scholarios. Este puţin
probabil ca aceste manuscrise să fi pătruns în spaţiul românesc la o dată apropiată
1 2 Georgios Chrysogon din Trapezunt, profesor la Academia de la Sf. Sava ( 1 7 1 5- 1 739), fiul
profesorului Sim ion din Trapezunt şi nepotul primului director, Sevastos Kiminitis, el însuşi director
al Academiei, cf. Ariadna Camariano-Cioran, op. cit. , p.383 şi, în general, 3 8 1 -387.
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de cea la care au fost e laborate. E de crezut, mai degrabă, că făceau parte din
bibliotecile unor greci cultivaţi stabil iţi mult mai târziu în Ţara Românescă şi că au
aj uns, în cele din urmă, în biblioteca Academiei de la Sf. Sava, de unde provin,
fii nd folosite în scopuri didactice.
Sunt de origine cert balcanică şi au fost elaborate în mediul monastic, pentru a
aj unge până la urmă în Ţara Românească, în bagajele unor imigranţi greci cu
preocupări intelectuale mai înalte, cele trei manuscrise din sec. XVII, anume: Ms.
Gr. 692 (Litzica, 612), a cărui transcriere fusese încheiată la 1 8 decembrie 1 625, în
mănăstirea Sfintei Anastasia din ostrov, cuprinzând Dicta Catonis, în traducerea lui
Maximos Planudes; Ms. Gr. 167 (Litzica, 616), care aparţinea, în 1 746,
ieromonahului Filatei Peristeriotul, după ce fusese proprietatea „excelenţei sale
domnului doctor Chrysostomos", cuprinzând şi el aceeaşi scriere parenetică, în
traducerea aceluiaşi bizantin, însoţită de parafraza ei neogreacă, semn al folosirii lui
în şcoală şi Ms. Gr. 394 (Litzica, 598), I]lai exact prima lui parte, cuprinzând
traducerea tratatului lui Boethius De consolatione philosophica, datorată tot lui
Maximos Planudes, care aparţinea, în 1 704, lui Georgios din Zitsa. Ş i aceste
manucrise erau folosite, în sec . XVIII, în scopuri didactice, poate chiar la Academia
de la Sf. Sava de elev i care le vor fi îmbogăţit cu texte scrise de mâna lor.
Cele mai mu lte dintre cele 1 5 manuscrise în discuţie, nouă la număr,
datează din sec . XVIII. Maj oritatea sunt destinate evident uzului şcolar, dacă nu
ch iar „caiete" de studiu ale elevilor; nu întâmplător regăsim în patru dintre ele
( Ms. Gr. 406 (Litzica, 709), Ms. Gr. 451 (Litzica, 716), Ms. Gr. 472 (Litzica,
72 1), Ms. Gr. 5 1 1 (Litzica, 726)) apocrifele cu rost pedagogic Dicta Catonis,

traduse de Maximos Planudes, însoţite sau nu de parafraze neogreceşti interl iniare.
Un caracter net deosebit au însă celelalte cinci manuscrise din acelaşi seco l . Este
vorba de adevărate volume de autor, îngrij it elaborate, cuprinzând opere ale lui
Ovidius (Ms. Gr. 388 (Litzica, 223), cu Metamorfozele, în traducerea lui Max i mos
Planudes), Augustin (Ms. Gr. 166 (Litzica, 576), cuprinzând De decern plagis et
decem praeceptis, în traducerea lui Prochor Kydones, Solliloquia, traduse de
Demetrios Kydones şi De decern abusionum gradibus, în traducerea lui Maximos
Planudes; cf. şi Ms. Gr. 181 (Litzica, 632), miscelaneu comandat de Nicolae
Mavrocordat, în 1 707, unde şi Solliloquia, în traducerea lui D imitrie Kydones),
Toma de Aquino (Ms. Gr. 173 (Litzica, 353), cu traducerea scrierii De ente et
essentia, datorată lui Georgios Ghenadie S cholarios; Ms. Gr. 226 (Litzica, 354),
cu traducerea masi vei Summa contra Gentiles, făcută de Dimitrie Kydones). Lor li
se alătură prima parte a Ms. Gr. 394 (Litzica, 598), iniţial un manuscris de s ine
stătător, cuprinzând traducerea tratatului lui B oethius De consolatione
philosophica, făcută de Maximos Planudes, care aparţinea, în 1 704, lui Georgios
din Zitsa. Aj unse şi acestea în patrimoni u l unor instituţii de învăţământ, la
Academ ia de la Sf. Sava sau la Seminaru l Central, dacă nu cumva destinate d intru
început celei dintâi de evergheţi i vremii, ele se s ituează la nivelul superior al unor
cărţi men ite să fie consultate în bibliotecă de studioşi dornici să se informeze
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temeinic asupra operei unui autor. Cele din prima categorie au fost nu numai
folosite, dar şi întocmite, probabil, în Ţara Românească.
Constatăm că numai o parte din traducerile bizantine din latină realizate în
epoca Paleologilor mai captivau interesul intelectualilor şi stud ioşilor de formaţie
grecească de la noi în secolele XVII-XVIII. Este vorba de : traducerile lui Maximos
Planudes din Metamoifozele lui Ovidius (două exemplare) şi Dicta Catonis (şapte
exemplare), traducerea lui Theodor Gazes din De senectute al lui Cicero, unele
dintre traducerile scrierilor lui Augustin sau atribuite lui (De decem plagis et decern
praeceptis, în versiunea lui Prochor Kydones, De decern abusionum gradibus, în
versiunea lui Max imos Planudes, Soliloquia, în versiunea lui Dimitrie Kydones),
traducerea tratatului lui Boethius De consolatione philosophica datorată lui
Maxi mos Planudes, traducerile tratatelor lui Toma de Aquino Summa contra
Gentiles (traducerea lui Dimitrie Kydones şi epitoma lui Georgios Ghenadie
Scholarios), Summa theologica (epitoma secţiun ii Prima Secundae, de Georgios
Ghenadie Scholarios) şi De ente et essentia, în versiunea lui Georgios Ghenadie
Scholarios (două exemplare).
Făcând partea cuvenită întâmplări i în conservarea acestor manuscrise, putem
afirma totuşi că preferinţa pentru anumite texte a fost dictată de criterii pedagogice
şi scrupu le confesionale. Prevalează traducerile care puteau servi la edificarea
morală a elevilor, la iniţierea în literatura latină sau la învăţarea limbii latine 1 3 , l a
însuşirea unor elemente d e filosofie şi teologie ş i care nu vehiculau opin ii contrarii
dogmelor ortodoxe. Evident că, formaţi, mulţi dintre ei, în şcol ile Apusului,
practicând limba latină şi fiind la curent cu mişcarea ideilor din Europa vrem ii lor,
cei mai mulţi dintre profesorii Academiei de la Sf. Sava nu aveau neapărat nevoie
de aceste vechi traduceri bizantine pentru a se informa ei înşişi şi a-şi informa
elevii asupra literaturi i clasice şi patristice latine, a teologiei şi filozofiei Evului
Mediu latin. 1 4 Într-o epocă în care lumea greacă însăşi începuse să se desprindă de
trecutul ei bizantin, interesul diasporei greceşti din Europa pentru li mba şi literatura
latină s-a manifestat, cum era şi firesc, şi în alte feluri şi roadele lui au fost
numeroase. Evgheni e Voulgaris ( 1 7 1 6- 1 806), de pi ldă, „omul cel mai învăţat din
15
Grecia secolului al XVITI-lea, tipul grecului cosmopolit «gloria elenismului»" ,
voltairian convins în tinereţe, conservator îndârj it la maturitate, critic intransigent
al catolicismu lui ' omul căruia i se datorează introducerea limbii latine în
învăţământul grecesc, a făcut el însuşi şi a încredinţat tiparului traduceri din clasicii
l aşi. v. Ariadna
1 3 Despre predarea limbii latine la Academi ile greceşti de la Bucureşti şi
Camariano-Cioran, op. cit., p. 252-253. La Academia de la Sf. Sava, latina .a intrat în program '.l; di ;:>�
C. Erbiceanu, în 1 740; la l aşi, potrivit lui Ioan Neculce, în timpul celei de a doua domnu a lui
Constantin Mavrocordat ( 1 74 1 - 1 743).
cidentală, preponderentă
1 4 Despre profesorii Academiil or de la Sf. Sava şi Iaşi, formaţia lor o �
.
Camanano-Cioran,
Ariadna
v.
latină,
limbă
de
lor
le
cunoştinţe
în a doua jumătate a sec. XVIII şi
op. cit., p. 363-552 şi 553-662.
.
You lgans. m general.
15 Borje Knos, Histoire dela litterature neo-grec que, p. 5 1 1 ş1, despre
.

p. 504-5 1 3,
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latini şi din Părinţi i latini ai Bisericii 1 6 • Chiar şi în mediul de riguroasă ortodoxie al
călugărimii athonite, scrierile cu caracter parenetic şi mistic datorate fericitului
Augustin sau numai atribuite lui se bucurau de o mare preţuire în secolul al XVIII
iea. Nu ne rămâne decât să conchidem că manuscrisele păstrate reflectă, pe de o
parte, preocuparea profesorilor şi erudiţilor greci din secolele XVII-XVIII din
Ţări le Române de a conserva şi face cunoscut, pe cât era cu putinţă, întreg
patrimoniul culturii bizantine, inclusiv literatura de traduceri din latină din epoca
Paleologilor, iar pe de altă parte, stăruinţa lor de a le folosi ca instrumente didactice
tradiţionale, în spiritul unei anumite deschideri faţă de Occidentul latin.
Posesorii acestor manuscrise - doctorul Chrysostomos, Georgios din Zitsa,
Constantin Papastenos, ieromonahi i Filotei Peristeriotul, Dionisie Sthlateiniotul
( S lătinean ul) din Agrafa şi Matei - ca şi comanditari i unora dintre ele - ca eruditul
principe Nicolae Mavrocordat, altfel un excelent l atinist - sunt cu toţii greci , iar
parafrazele la traduceri le bizantine din latină se fac în neogreacă, limba lor
maternă. Oricând şi oricum vor fi pătruns în spaţiul românesc, traducerile din latină
datorate umaniştilor bizantini din secolele XIII-XV au aj uns să servească, aşadar,
cauza propăşirii învăţământului superior şi a culturi i greceşti, a căror înflorire pe
teritoriul românesc făcuse, în secolul al XVIII-iea, din Bucureşti o adevărată
metropolă a elenismului creştin, iar din Academia domnească de la Sf. Sava un
autentic lăcaş al Muzelor.
Importanţa filierei bizantine pentru receptarea literaturii clasice şi
patristice latine În cultura românească. Proliferarea manuscriselor cuprinzând

traduceri bizantine din latină în Ţara Românească, în secolele XVII-XVIII
i l ustrează, aşadar, cu precădere, un capitol din istoria culturală a elen ismu lui.
Este legitim, în aceste condiţii, să ne întrebăm în ce măsură c irculaţia
traducerilor bizantine din latină ale epoci i Paleologi lor a avut consecinţe directe în
ce priveşte evoluţia culturi i naţionale româneşti? Vom constata că, dintre toate
aceste traduceri, una singură a fost transpusă, la rândul ei, în l imba română:
tălmăc irea pseudo-augustinicelor Soliloquia, datorată lui Dimitrie Kydones. Ea a
fost făcută însă după textul antologat în ACTAN8IEMA lui N icodim A gh ioritul,
carte editată, cu cheltuiala Patriarhului ecumeni c Neofit, la Constantinopol, în
Tipografia Patriarhiei, în 1 799 1 7 • Apanthisma a fost tradusă în întregime în
16

La cererea împărătesei Ecaterina a II-a a Rusiei, Voulgaris a tradus în greceşte, în versuri,

Georgicele şi Eneida lui Vergilius (Sankt-Petersburg, 1 786 şi 1 79 1 ) ; traducerile lui n u au fost

apreciate de clasiciştii contemporan i . A tradus şi l ucrări de eruditie umanistă ale cardinalului Querini.

Cf. Knos, op.cit., p. 5 1 1 . A publicat Kekgragarion, cu traduceri din texte augustiniene şi pseudo
augustiniene (Leipzig, 1 804), v. mai jos n . 22.
1 7 EIUTOMH I 'Ex: 'tCÎ>V ITpoq>TtWVClK'tO�CljhnKci'>v \jfnl..µ ci'>v
I AITANTIEMA I .:i1nq>6pcov
KmavuKnKci'>v E\>xci'>v· 7tt:ptt:xov Ka\. 't� I 0Eol..o y1K� Kn\. xpoc; 0Eîov (pco'ta 0EcopTtnKac; Eu:xac; I
TOY IEPOY AYrOYLTINOY I EIUEKOITOY illilllNOE I "Qv EV 'ti1 Ctp:XTI A6yoc; ne; îtt'.pt ME'tClVOiCl
c;· I Kai. Ev 'tcî:i 'tEAEt A6yoc; (u:poc; 7tt:p\. 'Ap:xu:pcoo\>vric;. Nuv µEv T\mo 1c; EKOo0i:v'ta 01Ci oax6.VTtc; I T
OY ITANArIDTATOY Ka\. 0EIOTATOY OIKOYMENIKOY ITATPllAPXOY KYPIOY KYPIOY I NE
O<I>YTOY 1 'EmµEl..ci'>c; OE 010p0co0EV'tCl 7tClpCl 'tOU Ev MovnxoU; I EAAXILTOY NIKO.:iHMOY I Eic; KO
·
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româneşte şi tipărită la Mănăstirea Neamţul, de ieromonahul Gherontie Typograful,
cu blagos lovenia M itopolitului Veniamin al Moldovei, prin osârdia prea cuviosu lui
arh imandrit şi stareţ al sfintelor monastiri Neamţului şi Secului kyr Dometian, în
zilele domnului Ion Sandu Sturdza, la anul 1 827 1 8 • Ca şi în Ms. Gr. 166 (Litzica,
576) la care ne-am referit, textele atribuite lui Augustin sunt însoţite şi de
traducerea versurilor întru lauda lui, compuse de Mihail Kritopoulos din Imbros,
care le însoţeau în originalul grecesc, alături de informaţii biografice despre
episcopul Hipponei datorate lui Georgios Ghenadie Scholarios şi de aprecieri
nuanţate asupra lui Dimitrie Kydones însuşi, socotit mare învăţat şi bun latinist,
deşi apostat, desprinse din Istoria bisericească a lui Meletie Mitru din Ianina 1 9 •
Era în circulaţie însă, la acea dată, şi o a doua traducere românească, prin
intermediar grecesc, din Augustin. Ea fusese făcută după textele augustiniene sau
pseudo-augustiniene din aşa-numitul Kekragarion, tradus şi tipărit de amintitul
polihistor Evgheni e Voulgaris, la Leipzig, în 1 80420 • Această versiune a fost
tradusă şi ea în româneşte de ieromonahul Gherontie şi de „cel întru ascultare
lVÎ]V 'tOOV 'Op0006/;cov cixptÂ.ElCXV I 'Ev '!Q> '!OU nmptClpXElOU 'tije; Kcovcr'tClV'tlVOU7tOÂ.Eco<; I TunoypmpEiq:>
"E'!Et 1799. Rugăciunile atribuite fericitului Augustin sunt cuprinse în p. 1 93-254 şi precedate de versurile

lui Mihail Critopoulos sau Critoboulos din I mbros către Augustin (p. 1 92). Titlul lor grecesc

TOY

IEPOY

A Y rO Y l:TINOY

E n i l: K O n Y

m n n N m : I npocrEUxai

este:

7tclVU 0EoÂ.oyt1CCll,
lCCl'tClVUlC'tllCO,tlCClt 7tp6<; 0Eîov epcotm 0EcopE'tl1CClt 1CClÂ.OUµEva,t'''Mov6Â.oyot, �E7tl crxiJµan OtcxjÂ.t�Ecoc;
npoc; 'tov 8Eov, Eic; coq>EÂ.Etav Kai crcon1piav 't&v ota I npocrrnxiic; q>tÂ.ouv'tcov aEi '!Q> 8EQ> cruvEî
vm. 'Epµ11lvrn8Eîcrm Eic; 'tl]v 'EHaoa qicovl]v napa 1 �HMHTPIOY TOY KY �nNH.

IK Cuprindere în scurt din proroceşti psalmi ai lui David I APANTHI S MA (adecă adunare de
flori) a fealuri de I fealuri de rugăciuni umilicioase: care cuprinde şi dumne/zeiştile cuvîntări şi ceareri
privitoare cătră dumnezeiasca I dragoste ale sfinţitului Augustin episcopului Yponniei/ adăogându-să
la început oarecarele cuvânt pentru pocăinţă şi la sfârşit dat cuvânt pentru arhierie I Acum adecă s-au
dat în typariu cu cheltuiala a preao/sfinţitului şi preaîndumnezeitului a toată lumea/ PATRIARH
KYRIU KYRIU N EOFYT I şi îndreptându-se prin oserdiia a celui mai mic între I monahi Nicodim.
Spre folosul de obşte al dreptcredincioşilor I În Typografia Patriarhiei Ţarigradului. La anul Cl\j/'10 //
Carea arătată carte întocma tălmăcindu-să, în zilele I binecredinciosului şi de Hs. lubitoriului
Domnului nostru I IOANN SANDUL STURZA VOEVOD I Cu blagoslovenia Preaosfi nţitului
Arhiepiscop şi M i/tropolit al Moldaviei KYRIU KYRIU VENIAMIN I Prin oserdiia Prea Cuviosului
Arhimandrit şi Stareţu I al sfintelor Monastiri Neamţului şi Secului Kyr I Dometian s-au typărit spre
asemenea folos al I neamului romanesc I Î n sîanta monastire Neamţul. La anul Cl\j/KS luna iulie I de
Gherontie ieromonah Typograful . Titlul sub care apar rugăciunile atribuite lui Augustin : Ale
sfinţitului Avgustin episcopul / Yponniei I Rugăciuni foarte bogosloveşti. umil icioase. şi că/tră
Dumnezeesc dor privitoare, ce să numesc singure cuvin/te. ca în chip de vorovire cătră Dumnezeu.
spre folosul şi I mântuirea celor ce iubesc prin rugăciune de-a pururea a să uni I cu Dumnezeu.
tâlcuite în limba ellinească de Dimitrie al I Kydoniei <sic ! >
1 - 1 7 1 4), mitropolit a l Naupaktul ui ş i
1 9 Din Istoria bisericească a l u i Meletie d i n !anina ( 1 66
Artei ( 1 692), iar d i n 1 703 a l Atenei, alcătuită între 1 703 şi 1 7 1 4, primele trei volume a u apărut l a
Veneţia, î n 1 783, iar a l patrulea ta V iena, în 1 795. Opera l u i fundamentală este însă Geografia antică
şi modernă, Veneţia, 1 728. Despre el, v. Knos, op.cit„ p.476--477 . Î n Apanthisma sunt citate despre
Augustin şi Dimitrie Kydones din volumele II şi IV.
te din literatura patristică, I. Bucureşti.
2° Cf. Fecioru, Bibliografia traducerilor in româneş

1 937, XIX, p. 28.
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împreună cu tălmăcitorul petrecător" Grigorie Dascălui 2 1 , viitorul Mitropolit al
Ţării Româneşti, ambi i foşti elevi ai Academiei greceşti de la Sf. Sava, din
B ucureşti, pe când erau amândoi călugări la Mănăstirea Neamţul şi a fost
imprimată în tiparn iţa acesteia, în vremea stăreţiei lui Silvestru, cu blagosloveni a
Mitropol itul u i Veniamin al Moldovei, î n anu l 1 8 1 422 .
Două versiuni greceşti, de date diferite, ale aceluiaşi text atribuit unui Părinte
latin, făcute după cărţi imprimate la Constantinopol sau în Europa, ambele editate
mai întâi în Moldova! Este, fără îndoială remarcabil, dar, totuşi, prea puţin pentru
ca să putem vorbi despre existenţa unei importante fi liere bizantine pe care să fi
aj uns la cunoştinţa cărturarilor noştri, prin traduceri greceşti, capodoperele
literaturi i clasice şi ale patristicii latine. Nu de la B izanţ au primit români i
impulsul dec isiv către cunoaşterea ş i asimi larea lor. Protagoniştii umanismului
românesc din secolele XVII-XVIII, mai întâi, apoi corifeii Şcolii ardelene, care le
datorează atât de mult, în s fârşit, fruntaşi i generaţiei întemeietori lor statului şi
culturi i româneşti moderne în secolul al XIX-iea, însufleţiţi, toţi, de conştiinţa
roman ităţii noastre şi formaţi precumpănitor în şcol ile Apusului, au preferat
întotdeauna să se îndrepte către textele originale ale acestor capodopere şi s-au
lăsat infl uenţaţi de ele în scrisul lor literar, latin sau românesc. Incontestabila şi
inconfundabila notă „bizantină" care a conferit întotdeauna originalitate
preocupărilor uman iste româneşti ţine mai curând de afinitatea spirituală decât de
fil iaţia culturală şi se datorează, chiar în cazul greco-catol i c ilor ardeleni,
ataşamentu lui faţă de trad iţia creştinătăţii răsăritene. Dar aceasta este o problemă
asupra căreia, pe urmele Acad . Prof. Virgi l Cândea, căru ia îi aducem cu toţii prinos
de preţu ire şi recunoştinţă acest volum, îm i propun să zăbovesc cu alt pri lej .

2 1 Despre viata şi activitatea foarte bogată de traducători din greceşte a celor doi prieteni.
Gherontie ( m. 1 8 1 2 ) şi Grigorie Dascăl ul ( 1 765- 1 834 ), născut la Bucureşti, viitorul mitropolit al
Ungrovlahiei ( 1 823- 1 829 şi 1 833- 1 834 ) ambii foşti elevi ai lui Lambru Fotiade la Academia de l a
S f. Sava. v. M i rcea Păcurariu. /storia Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3 , Bucureşti. 1 98 1 , p . 3 7-48.
2 2 KEKRA GARION I al dumnezeescului şi sfinţitul ui I Avgustin episcopului Jpponiei I adecă
patru cărţi I Î ntâia Cugetări. A doa, Singuratece Cuvi nte. A treia, Pentru zdrobirea i ni mi i I Întru care
să cuprind laude. şi rugăciuni. şi mulţemiri prea fierbinţi I pre care dumnezeescul părinte neîncetat I
înălţindu-le cătră Dumnezeu striga./ Care s-au tăl măcit de cuvioşii das/cali G herontie şi Grigorie. Ş i
acum I întâiu s-au dat î n typariu. c u blago/sloven iia Preaosfinţii sale Kyrio Kyrio I Veniamin,
arhiepiscop şi mitropolit a toată Moldaviia./ În typ. sfintei Mănăstiri Neamţul I În vremea cuv. Arhim.
şi stareţ Kyr. Sylvestru I Î n anul de la Hs. aroBt. iunie • . Cf. Ion B ianu şi Dan S imonescu, Bibliografia
românească veche III, Bucureşti, 1 936, (abreviat BRV), p. 96-97; D. Fecioru, Bibliografia
traducerilor în româneşte din literatura patristică, I, Bucureşti. 1 93 7, X I X , p. 28. Kekragarion
cu prinde Cugetările. Singuratece cuvinte, Enhiridion pentru privirea lui Hristos. Cea pentni
zdrobirea inimii şi Psaltirea cea de sfinţitul A vgustin maicii sale scurtată. Psaltirea a mai cunoscut
două ediţi i : Psaltirea lui David cea de sfântul A vgustin maicii sale scurtată. Bucureşti. 1 820 ( Fecioru.
Bibliografia, X X I X , p. 49-50: BRV, III, 339) şi Psaltirea cea de sfinţitul A vgustin maicii sale
scurtată în Carte de pravilă, Mănăstirea Neamţul, 1 823, f. 1 66r- 1 73v. (Fecioru, Bibliografia,
XXXIV, p. 5 1 ; BRV, I I I , 407-4 1 0).
,
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POUVOIR ET REPRESENTANTS DU POUVOIR
DANS LES LEGENDES SIBYLLINES
V ASILKA TĂPKOV A-ZAI MOV A
(Sofia)

Dans le B ulletin de I' AIESEE, 1 -2, de 1 993 sont publies Ies rapports d' un
colloque qui a ete organi se a Bucarest sur Ies «Textes et i mages de presage dans le
Sud-Est europeen au Moyen âge et a la premiere epoque modeme. Politique et
mentalite.» Le prof. Virgil Cândea, actuellement vice-president de I' Academie
Roumaine et Secretaire general de I' AIESEE a cette epoque, y a publie une
Introduction et un article 1 auquel je reviendrai ci -dessous, parce qu ' i l touche de
pres quelques-unes de mes observations. Un autre article de ce meme «Bul letin»
auquel je me reporterai un peu plus loin est celui du prof. R. Theodorescu qui
concerne en partie Ies representations des S ibylles dans Ies peintures murales. 2 J ' y
a i fait paraître a mon tour u n article ou j ' ai attire l ' attention sur quelques textes
exegetiques bulgares, dans Jesquels evoluent des personnages detenteurs du
pouvoir sur des peuples plus ou moins reels : ces portraits et i mages font voir la
place des Bulgares dans ce monde quelque peu fantastique de la l itterature
hi storico-apocal yptique.
Je continue ici dans cette voie. Dans mon premier expose j ' avais aborde tres
brievement et parmi plusieurs autres textes, seulement le Recit de la Sibylle»
bulgare qui repose en grande partie sur l ' ainsi dite «Sibylle Tiburtine» du debut du
Vie s. 3 Je reporte ici mon attention non seulement sur ce texte bulgare, mais sur un
ensemble plus etendu de Livres Sibyllins.
Or, Ies Livres sibyllins sont soit 1 4, soit 1 2 + quelques excerpta. Ils ont ete
composes entre le Ir s. av. J.-C. et le rve s. apres J.-C. Les Sibylles el les-memes
varient en nombre. Tantât dans Ies textes et Ies representations ii n'y a qu' une seule
S ibyl l e (et l 'etymologie du nom est expliquee differemment), tantât el les sont I O,
E
1 V . Cândea, A vant-propos, dans «Bul letin de I' Association lnternationale d' tudes du Sud-Est
Europeen». XIX-XX I I I , 1 -2. 1 993, p. 5; Idem. Presages et esc/zatologie dans / 'oe11vre de Demetre
Cantemir, Ibidem. pp. 73-78. Cet article represente une sorte de resume de l ' ouvrage majeur de cet
auteur «Dimitrie Cantemir, Sistemul sau întocmirea religiei mulzamedane, traducere, studiu
introductiv, note şi comentarii de Virgil Cândea, text rus îngrijit de Anca I rina Ionescu. Bucureşti.
1 987 (V. notamment Ies pp. 1 1 2-47 et Ies notes aux pp. 6 1 7-622.
moitie du XVIII'
2 R. Theodorescu, Histoire et prophetie dans / 'art valaque de la premiere
siecle, dans «Bulletin», op. cit., pp. 79-89.
3 V. Tăpkova-Zaimova, Representants du pouvoir et symboles ideologiques dans la litteratllre
eschatologique du Moye11 Age bulgare dans «Bul letin», op. cit., pp. 49-56.
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par ex. dans Ie Prologue des Livres sibyllins, soit meme davantage selon d' autres
numerations. Quelques-unes de ces S ibylles ont des noms propres, d ' autres non.
Les plus connues sont la S ibylle Erythreenne du rivage asi atique de l ' Egee et qui a
predit l a guerre de Troie; celle de Cume (Sibyll a Cumana) qui , d' apres V irgile,
accompagne Enee au royaume des morts et predit le siecle d ' or.4 C' est avec ce reci t
que s e termine vraisemblablement le syb i l lisme pai·en e t commence peut-etre l e
sibyllisme monotheiste e t judaYgue, lorsque le poete romain V arron de I ' epoque
d' Auguste introduisit dans la l itterature de l ' epoque la S ibylle S abba ou S ambetta
de la Palestine ou elle etait venue soit de B abylone, soit d' E gypte.
Ainsi donc, la S ibylle unique ou dans ses multiplications vient de l 'Orient.
Aussi, je commence par Ies personnages de l ' Orient qui evoluent dans Ies Livres
Siby/lins. Les legendes sont etroitement l iees a la prophetie chaldeenne ou a la Perse,
mais ii y a aussi la tradition prophetique israelite se rapportant a la Bible. Ce qui
m ' interesse des a present, ce sont Ies princes qui gouvement en Orient. Je pense qu' au
debut la S ibylle ne fait pas une grande difference entre ce que dans toutes sortes de
textes et de legendes on appelle rois donc des chefs qui gouvement soit Ies societes
tribales, soit Ies Etats de l ' Orient dans toute leur variete, etapes de developpement, etc.
C' est pour cela que dans le premier livre, par ex., ou ii est question de Noe et de ses fils
Sem, Cham et Jafhet (qu'elle appelle aussi rois), elle met un trait d'union entre eux et
Ies Titans de I' antiquite grecque qui pour elle sont aussi des «rois».
En ce qui concerne ces rois, Vitkovski fait quel ques remarques
pertinentes 5 • Au debut chez Ies Juifs, rois et prophetes representent un seul et
meme pouvoir. II en est ainsi jusqu ' a S alomon. Mais viennent apres des prophetes
comme Elie et Elysee qui sont mecontents du gouvemement des roi s et qui voient
pour I ' aven ir ce que ne voient plus Ies rois. Cependant apres l a prise de B abylone
par Cyrus en 538 av. J .-C . Ies Hebreux reviennent chez eux et reconstrui sent le
Temple. Les propheties perdent pour un certain temps de leur i mportance jusqu ' a
I ' apparition d ' Alexandre le Grand qui devient u n des heros principaux d e la
l itterature de ce genre (je pense surtout au celebre «Roman d 'A lexandre» 6). Les
recits sibyllins lui consacrent beaucoup de place. Souverain exceptionnel, ii devient
-

4 V . la bibliographie princi pale dans «Zeitschri ft fi.ir Theologie u n d Kirche», t . 9, 1 986,
pp. 726-727. ( Legner); Judische Schriften aus hellenistisch-romischer Zeit, Bd. V: Apokalypsen
( H . Merkel. Sibyllinen ), Gi.itersloher Yerlaghaus 1 998, pp. 1 043- 1 070 I bibl. aux pp. 1 07 1 - 1 080 et
reimprimee dans le voi : V I . Supplementa, Herausgegeben von Hermann Lichtenberger und Gerbern
S. Oegcma und Lehnard A. Bibliographie zu den Judische11 Schriften aus hellenisch-romischer Zeit,
Gi.itersholer Verlaghaus, 1 999, pp. 453-460. Cf. W. Brandes, liuprand von Cremo11a (legatio cap.
39-4 1 ) und eine bisher unbeachtete west-ostliche Korrespo11denz uber die Bedeutung des Jahres /OOO
A . D„ dans «Byzantinische Zeitschrift», Bd. 93, 2000, p. 440 sq.
5 V . Vitkovski, op. cit. , p. 1 2 :
6 Parmi Ies nombreuses recherches sur l ' ainsi dit Roman d'Akexandre v„ entre autre: Alexandria,
dans: «Staro-bălgarska literatura /Encyklopedi<'::en re<'::n ik/», Sofia 1 992, p. 22 (M. Jonova). Sur Ies
legendes d' Alexandre dans la litterature historico-apocalyptique v : V. Tăpkova-Zai mova, A. M iltenova,
lstoriko-apokalipticnata kniinina văv Vizantija i v srednovekovna Bălgaria, Sofia 1 996, p. 77 sq. Sur
Alexandre et Ies diadoques, notamment Ies Seleucides, et Ies propheties qui Ies concement v. la
litterature chez Vitkovski, op. cit„ pp. 1 92- 1 94.
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tout d' abord celebre par Ies propheties qui president a sa naissance. Celle-ci est
dans le cadre de ce que Kampers appelle «Die kosmische Geburt des Weltretters». 7
De maniere plus etendue, cette conception a laisse des traces aussi sur Ies
diadoques - Ptolemee IV est appele 'owti1p'8 et Darius III - «souverain royal » qui
s' oppose a 1' «Ares macedonien», c' est-a-dire Alexandre.9
Passons a l ' hi stoire romaine. Je voudrais indiquer, toujours d' apres un
tableau de Vitkovski, que dans Ies l ivres sibyllins, Ies principaux detenteurs du
pouvoir, c' est-a-dire Ies empereurs romains sont enumeres comme suit : Jules
Cesar, Octavien Auguste, Tibere, Gaius Cal ligula, Claude, Neron, Galba et
Othon,Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien, Nerva Trajan, Adrien, Antonin le
Pieux, Marc Aurele, Lucius /\elius Verus. Avidius Cassius, Commode, Pertinax,
Didius Julien, Pescennius Niger, Septime Severe, Elagabal, Alexandre Severe,
Gordien rr. Gordien III, Phi lippe I ' Arabe, Phi l ippe II, Jotapien, Quintus Trajan
Decius, Kuriadus (?) Mareadus (?), C .Vibius Trebonianus Gallus. Emi lien,
Valerien, Gall ien, Odenatus, Ballista, Marcus Fluvius Macrien, Quietus,
L. Domitius Aurelien. 1 0 C' est une partie considerable des grands noms de I' histoire
romaine, entre 48 av. J .-C. et 268 apr. J .-C.
La «Sibylle Tiburtine»- qui est etudiee aussi quelque peu en dehors des
Livres Sibyllins est un texte grec du debut du V f s. apres J.-C.
P. Alexander qui a publie le texte grec qu ' i l appelle «L' Oracle de Baalbeck»,
est d ' avis que ce qu' i l considere comme Urtext grec. date de l ' epoque
Theodosienne - environ entre 378 et 390 et ne contient pas d ' information sur
celui qui est connu comme «le demier empereur «a partir du texte du Pseudo
Methode, c ' est-a-dir� de la fin du Vlf s. A son taur McGinn qui se base sur un
article de D. Flusser, estime que la version latine, publ iee par E. Sackur, est plus
pret de I' Urtext grec que de I ' Oracle de Baalbeck. 1 1
La numeration dans I ' «Oracle de Baalbeck» commence de nouveau par
) ' Orient hellenistique li y a toujours Alexandre le Grand, Seleucos (sans doute
Seleucos ţr) et Herode. Suit la periode romaine - le premier empereur est Auguste,
viennent ensuite Antiochus, Tibere et Caius Calligula, deux empereurs pai"e ns dont
le regne est de courte duree et qui sont constructeurs de temples a Heliopolis et
d' autels au Liban . Mais, comme le remarque P. Alexander, le fait de placer un
Seleucide - Antiochus - a l ' epoque d' Augu ste ou de Tibere, dane de faire un
anachronisme. sui vi d ' un autre anachronisme, a savoir placer I' activite " de Jea�
1
Baptiste a l ' epoque de Tibere, prouve qu ' il s' agit d'une interpolatio n du V f s. -

-

-

Kampers F. Vom Werdegange der Abendlăndischen Kaisermystik. Leipzig und Berlin. 1 924.
pp. 43-5 1 .
H Ibidem, p, 59.
9 V. Vitkovski, op. cit., p. 1 23.
1 11 V . Vitkovski, op. cit., pp. 2 8 1 -284.
.
.
.
1 1 8 McGinn «Teste David cum Sibvlla». Tize Significance of the S1byll111e Traduwn 111 the
Middle Ag � . dans: W� men of the Medieval W ord. Essays in honour of John H. Mundy. Oxford, 1 985.
p. 27.
1 2 P. Alexander, op. cit., p. 78 .
7

.
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L · enumeration continue avec Ies noms de Constantin le Grand, V alens, Valentinien
et Jovien, Marc ien (peut-etre Gratien), Theodose :cer, Arcadius, Honorius, Theodose
II. Valentinien III, Marcien, Leon 1 er, Leon II (peut-etre, car le nom est i l l isible a
cause d' une corruption dans le texte), '.Zenon, Basiliskos, '.Zenon (pour la deu x ieme
foi s ) et Anastase rr. 1 3 II y a aussi un certain Olibos/?/, non identifie et qui semble
avoir vecu au ye s. 1 4
Quand on se penche sur Ies textes qui nous livrent ces noms et chiffres
i mportants, on voit que l'histoire romaine est tres etendue, tandis que l ' hi stoire
byzantine est un peu plus retrecie, mais mieux documentee. Ceci - sans nous
etendre en detail sur Ies evenements ou figurent Ies noms en question, car i i ne
s' agit pas de faire de la vraie h istoire. Mais comrne c' est la titulature qui nous
interesse, nous ne pouvons passer sous silence la phrase de la S ibylle Tiburtine sur
Auguste : «chaque basi leus des Romees portera ce nom Id' Auguste/>>- un detail
tres i mportant auquel P. Alexander s'est arrete longuement et avec raison, 1 5 car nous
nous rendons compte que sur ce point, c' est-a-dire sur la continuite romaine dans la
titu lature byzantine, la S ibylle Tibmtine est bien i nforrnee.
Je continue d ' indiquer Ies caracteristiques qui concement quelques-uns de ces
personnages, mais en ajoutant Ies textes du «Recit de la S ibylle» bulgare qui a fait
son apparition en deux rectactions au cours des X II-XIII siecles. 1 6 J' ajoute ensuite Le
livre des Sibyl/es de Nicolae M ilescu Spatharius / 1 636-1 704/. Celui-ci, ne a Mi leşti,
spatharius, c'est-a-dire ayant des fonctions de gouvemeur politique et militaire en
Moldavie, tres connu egalement comme homme de lettres, memorialiste et
polyglotte, a traduit et commente le Chresmologion de Paissius Ligaridis lors de son
sej our a Moscou aupres du tzar russe Alexej M ihaj lovic, lorsqu' il ecrivit egalement
en russe Le livre des Sibyl/es que je viens de mentionner. 1 7
1 _i

Alexaner, op. cit„ p. 75 sq.
Ibidem. p. 57. 1 1 2 sq„ 1 26 n. 1 5 .
1 5 Ibidem, p. 92: «The litie A ugustus, used by the ru lers of the Later Roman Empire to denote
Lheir uni versal ru le, is for her clearl y no more than a piece of antiquarian !ore. while she considers the
current and normal designation of the Emperor to be pacnJ.:usc; 'Prnµai.mv. »
1� A.
Mi ltenova, «Skazanie za Sivi/a» (A rcheograficeski belezezki. teksto/ogicesko
izs/edva11e, i:.da11ie na teksta), «Paleobulgarica», 1 984, 4, 44-72 ; V . Tăpkova-Zai mova. A. Mil tenova,
lstoriko-apoktiliptie11ata Juziznina, op. cit„ pp. 25 1 -262.
17 Nikolaj Spafarij , Esteticeskie traktaty (Podgotovka tekstov i vstupitel ' naj a statja O.A.
Belobrovoj), Moskva, 1 978. Sur Ies «Livres S ibyllins» v. notamment la preface, p. 1 2 sq. ou I' auteur
se refere egalement a N.A. Kazakova ( que je cite ci-dessous) pour indiquer que l ' ouvrage de M i l escu
repose surtout sur le Sktizanie o Sivillaclz, connu en Russie a partir du premier quart du X V I0 s.; O.A.
Belobrova, Bogdan Saltanov i Nikola) Spafatarij, «Russkaja i armj anskaja srednevekovye l iteratury».
Leni ngrad 1 982, 358-374 /bi bl ./. V. egalement M. Moraru, Formules oraculaires et leur role dans la
tecl111ique narrative de Cantemir - «Dacoromania», 1 974, 2, pp. 225-232, principalement p . 227, ou
sont mentionnees aussi Ies propheties que M i l escu traduisit du Chresmologio11 de Ligaridis et qui
concement egalement I ' apparition de I' Antechrist, l a prise de Constanti nople, l a destinee des Turcs,
etc. D ' apres A. Arguriou, Les exegeses grecques de I ' Apocalypse a / 'epoque turque(1453-182 1},
Thessalonique 1 982, p. 1 1 O (cite par V. Cândea, Presage et eschatologie, op. cit„ p. 73), Milescu est
aussi I' auteur d'un ouvrage, intitule Prognostic 011 des Moscovites.
1�

P.
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A la collection latine et grecgue de textes sibyllins, j ' ajoute donc une source
bulgare et une source roumaine.
Attirons tout d' abord l ' attention sur Ies Romains. Malgre le nombre
important d'empereurs gue j ' ai signales, ceux-ci servent plut6t a marguer la
datation des evenements gue pour fai re preuve de manifestations eclata�tes gui
servi raient a caracteriser leur pouvoir. Dans le texte de l a S ibylle Tiburtine Ies
princes sont mieux situes, comme je l ' ai deja remargue. Nicolae Milescu repete
presgue la meme information au sujet du regne d' Auguste 1 8 , en predisant gue le
pouvoir romain s' etendra entierement sur le monde habite. II repete egalement Ies
paroles de la S ibylle Tiburtine au sujet d' Alexandre, de Seleucos et d' Herode, sur
leurs actes d' inimitie contre celui gui a ete crucifie - et Ia aussi ii y a des
anachronismes, comme dans le texte de la S ibyl le. Constantin Ie Grand attire
naturellement la plus grande attention dans Ies textes de ce genre: la Sibylle
Tiburtine I' appel le «guerrier terrible et fort gui detruira tous Ies temples des
etrangers, et Ies autels du Liban, et Ies sacrifices des pa"lens . . . ». 1 9 Le texte bu lgare
du »Recit de la Sibylle» est plus l imite : on y dit que c' est «Un guerrier, elu de
Dieu». Les deux textes - grec et bulgare, aj outent l ' episode d' Helene et de la sainte
croix gu'elle rapporta de Jerusalem. 20 Les memes textes parlent aussi du nom gue
Constantin doit donner a Byzantium, «forteresse des Grecs, repos des saints,
omement des rois». 2 1 Dans le texte de Nicolae Milescu ii y a encore autre chose: le
roi Constantin aurait parle au Synode de Nicee en faveur de Ia Sibylle
prophetesse. 22 Plus Ioin ii est appele «grand roi » et on loue ses connai ssances de
grec et de latin gui Ie rapprochent de Ciceron. Plus Ioin encore i i est dit qu ' i l
detruira Ies idoles e t gue 72 peuples habiteront a Byzantium - ce chiffre provient
de la Sibylle Tiburtine. Les caracteristigues plus detai l lees gui forment l ' image de
Constantin dans tous Ies textes Sibyl lins existent un peu partout.
Une autre maniere de presenter l ' image des empereurs dans le texte de Ia
Sibylle Tiburtine est de faire une sorte de mots croises, c'est-a-dire d' indiquer Ia
premiere lettre du nom du souverain ou bien de dire que tel prince est un
' 811ptffivuµo�' . C 'est le cas, par ex. de Leon f' et de son fils Leon II Iequel continue
Ia tradition de porter un nom d ' animal . 21 II importe d ' i ndiquer que ce systeme
existe aussi dans d' autres monuments de ce genre, par ex. dans Ies propheties de
Daniel . Et la je voudrais faire une digression : i i s'agit des propheties de Daniel et
de leurs rapports avec Ies Livres Sibyllins. Le livre de Daniel dans Ia Bible est
compose entre 1 68 et 1 65, c ' est-a-dire a l ' epoque des Macchabees, mais ii a un
fond gui date d' une epogue anterieure, comme ii semble. II s ' agit de l a deportation
IH

V. surtout l e texte dans «G/ava 6*. Sivi/ja sestaja Samijskaja. ». p . 6 9 sq.
1 9 P. Alexander, op. cit„ pp. 1 4, 56.
2 0 V. Tăpkova-Zai mova, A. M iltenova. op. cit„ p. 273.
2 1 Ibidem,
loc. cit.
22 Nikolaj Spafarij, op. cit„ pp. 69-69.
23 P. Alexander, op. cit„ p. 76.
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des Juifs a Babylone ; Ies propheties sont revenues a la mode, pour ainsi dire. On
pourrait rapprocher a plusieurs reprises Ies Livres sibyllins des propheties de
Danie l : le nom de Babylone aussi revient souvent («Malheur a toi, B abylone !»). II
y a surtout un «Dan iel» juif ou ces sortes de devinettes sont nombreuses. 24 Je
voudrais donner aussi quelques exemples de ce genre: dans le XIVe Livre Sibyllin i i
y a plus d ' un souverain indique par l a premiere lettre d e son nom. 25 Mais pour me
reporter de nouveau a la Sibylle bulgare, celle-ci nous informe qu ' il y aura une
femme-chienne, epouse de Leon et mere de Leon - Constantin . 26 II s ' agit
naturellement d' Irene, la mere de Constantin VI qui le fit aveugler. Aill eurs, dans
d' autres textes bulgares, comme la «Vision de Daniel» du xr s. elle est appelee
«ednogărda» - ' amazone' (µov6µa.soc; en gr.) et ii y est dit encore qu'elle mettra Ies
mains sur son fi ls - maniere figurative de dire qu'elle a agi c ruel lement envers
Constantin VI. 27 On ajoute qu ' elle est appelee «Vassilia», ce qui correspond a l a
realite - elle a voulu gouvemer seule comme basileus. Ceci indique que dans ces
textes la conduite d ' Irene, d ' une part, et ses pretentions sur la titulature i mperiale,
d ' autre part, sont reproduites tres exactement. D' ailleurs dans le texte de Nicolae
Spatharius on trouve la meme expl ication sur Irene, la femme-chienne; y est aj oute
1s
meme que son nom commence par un I . Ce qu' ii y a encore de plus interessant dans le Recit de la Sibylle au sujet
de l' enumeration des basilei byzantins, ayant comme nom Leon, c ' est que ce Leon,
situe dans la huitieme generation, mais avant le regne d ' Irene, n ' est autre que le
pere de Constantin - Cyrille le Philosophe. 29
Un texte de ce genre n'existe pas dans Ies variantes byzanti nes de n ' importe
quelle espece . El le reflete, a mon avis, l ' expression d ' une mentalite toute bulgare et
met une ligne d ' egal ite entre le pouvoir spirituel et le pouvoi r temporaire: un saint
homme, comme Constantin le Phi l osophe, doit etre de souche royale.
Mais je continue mes observations sur l e nom de Leon qui, comme je l ' ai dit,
revient souvent. Dans le livre 1 1 des Livres Sibyllins Alexandre qui ruine B abylone
est compare egalement a un I ion qui rugit. 30 D ' ai lleurs c' est loin d' etre le seul
passage ou son pere Phi l ippe et lui-meme sont representes comme un Iion et le fi ls
d'un lion. Je pense donc que c' est une tradition de l 'Orient antique qui a presi de a
la tradition byzantine ou Ies basilei portent souvent ce nom. 3 1
J ' ajouterai a la fin de cette enumeration de basilei byzantins que chez
Nicolae Milescu figure aussi le nom de Manuel Comnene au sujet duquel ii est dit :
�

24 A. Sharf, The Visions of Daniel as a Byza11ti11e-Jewish Source, dans Jews and other
Mi11orities i11 Byzantiwn, Ramatgan 1 995, 1 1 9- 1 35.
25 Cf. Apokalypsen, op. cit. , pp. 1 056- 1 057.
26 V . Tăpkova-Zai mova, A. Miltenova, op. cit. , p. 273.
-'7 Ib 1"dem, p. 1 28 .
! H Nikolaj S fatarij , op. cit. , p.73.
29 V . H.pkova-Zai mova, A. Miltenova, op. cit., p . 273 .
1
·" Knigi Sivii, op. cit., p. 1 23 .
3 1 V . par e x . F . Kampers, op. cit., p . 5 1 sq.
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«Le royaume romain sera transfere a Byzantion par le grand Constantin et vi vra en
paix jusqu' au temps du roi grec Manuel .» Apres quoi le texte continue avec Ies
evenements sur la prise de Constantinople par Ies Latins. 32 Or, dans un texte
bulgare de ce genre, l ' ainsi appele «Dit de Pandech» ce meme texte existe dans la
variante suivante: «Les Romees regneront a Constantinople jusqu ' au temps de ce
basileus (c' est-a-dire Manuel) et apres quoi ils n ' y regneront plus jusqu' au jour de
la colere avec Ies annees, c' est-a-dire jusqu ' a la fin du monde.» 33 De la une suite de
questions que l ' on se posait jusqu ' a present au sujet de cette inexactitude majeure
dans le texte bulgare ou - i i est clair - la phrase a ete coupee au mil ieu. Je peux
corriger maintenant ce texte en ajoutant celui qui se trouve chez Nicolae Mi lescu,
ou ii y a une suite normale du recit sur Ies descendants de Manuel.
Repetons donc ce qui a ete releve jusqu' a present. La Sibylle est assez bien
informee sur I ' histoire de I' Orient antique et surtout hellenistique, sur I ' histoire
romaine et - quant a la S ibyl le Tiburtine - sur l ' histoire byzantine aussi. Mais elle
parle de maniere assez vague dans tous Ies textes qui touchent le pouvoir royal ,
tout en soulignant quels rois ont ete glorieux et quels autres indignes. Cependant
dans La Sibylle Tiburtine, suivie du Recit de la Sybille bulgare et du Livre des
Sibylles de Nicolae Milescu ii y a un autre element: ce sont Ies soleils qui president
aux «generations», donc aux peuples. Ils sont au nombre de neuf. Je ne porte pas
mon attention sur Ies peuples dont je me suis occupee ai lleurs . Je m' arrete
seulement sur la signification de ces soleils qui sont soit bri llants, soit nebuleux,
soit ensanglantes, etc. Les textes sont presque Ies memes dans nos sources
sibyllines. Le debut cependant de la Sibylle bulgare est different: y sont indiques
par leurs noms Ies Bulgares, Ies Georgiens, Ies Grecs, ce qui n'existe pas dans le
texte grec ou le debut est un debut qui nous fait de nouveau remonter a ! ' Orient.
Mais ce qui nous interesse encore, c'est que - malgre Ies explications de la Sibylle
que Ies «neuf soleils sont neuf generations», quelques chercheurs estiment que
l ' image des soleils se rapporte aux personnes regnantes dans Ies generations
correspondantes. Nous revenons de nouveau aux rois et a leur pouvoir. Je cite
David Flusser qui attire l ' attention sur un grammairien Servius qui a vecu vers l ' an
400 et qui indique que l a S ibyl le de Cume divisait Ies generations en metaux et que
le Soleil en est Ie demier - c ' est Apollon, mais ii y a peut-etre aussi Mithras, le Sol
invictus, qui fait partie du Zoroastrisme et de la tendance eschatologique que I ' on y
distingue. 34 Et i i ne serait pas etonnant si dans le texte bul gare on donne une sorte
de priorite au soleil bulgare : Ies Bulgares ont toutes Ies qualites - ils sont «bons,
hospitaliers, veridiques et sans malice, aimant Ies etrangers et la chretiente». Mais
on n ' y indique aucun nom de gouvemeur ou de roi - le pere de Constantin-Cyril le
vient beaucoup plus Ioin, dans la huitieme generation qui, de maniere quelque peu
32
Nikolaj Spafarij, op. cit., p . 84
33 V.
Tăpkova-Zai mova, A. Miltenova, op.cit., p. 247.
of Damei, dans iudaism
34 D. Flusser, The four empires in the Fourth Sibyl and in the Book
3
1
7-344.
and Christianity, Jerusalem 1 988, pp.
.

.
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inexplicable, est en relation avec Ies S arrasins. M ais ce qu' i l ne faut pas oublier,
c' est que dans ces sortes de textes ii y a des interpolations et des combinaisons qui
ne sont pas touj ours l ogiques, parce que provenant de diverses sources.
Revenons en demier l ieu a la personnalite de la S ibylle elle-meme et a la place
qu' elle occupe dans la societe. J' ai deja indique que le nom est explique
differemment. Mais comme ii y a plus d'une S ibylle, Pausanias dit, par exemple, que
la Sibylle Erythreenne (dont ii a ete deja question) vient de la Palestine et qu' el l e est
la fille d ' un certain Beros, auteur d' une Histoire de la Chal dee. Comme je l ' ai dit
ci-dessus, elle s' appelait Sabba ou S ambeta. Mais dans le troisieme des Livres
3
Sibyllins elle est la fille d'un des fils de Noe et s ' en va de B abylone en Erythree. 5
Dans un grand nombre de textes l a Sibylle est appelee prophetesse, sans
plus. Mais dans d ' autres elle est a son tou r reine. On suppose meme qu ' on a
commence a identifier l a S ibylle du IVe Livre, l a Sabba, avec la reine de Saba contemporaine de S alomon et que c ' est alors qu' on lui attribue le titre royal. Mais
ce titre revient de maniere tres prononcee dans l a Sibylle Tiburtine et
respectivement dans le «Recit de la Sibylle bulgare. Les juges du Capitole
I' appellent: KUpia itµiî:w e� «O€crn:otva iiµ&v, <pptKco8€cr·mni 8€crn:otva iiµ&v»,
respectivement en bulgare «rocno)l()la ttawa» et «uapwue ttawa» ( voc.) - «notre
maîtresse» et «notre reine».
L ' i mage de la S ibylle apparaît aussi dans I' art decoratif - en Occident a partir
du IX e s. 36, dans le monde byzantin, le Sud-Est europeen et en Russie un peu plus
tard3 7 . Les S ibylles qui figurent dans un grand nombre d' eglises sont touj ours dans
un groupe de prophetes de I' Ancien Testament. comme Mod'se, El ie, etc . ou de
philosophes et ecrivains de l ' antiquite - Solon, Socrate, Platon. Plutarque, Virgile,
etc . II exi ste de nombreuses publ ications sur cette nouvelle combinaison de
representants de l ' E glise et de representants de la Bible et de l ' Antiquite. Mais
comme je ne consacre pas mon etude aux representations des S ibylles, mais aux
titres qu' el les portent, je m' arrete la, en me con tentant d' indiquer
qu ' ordinairement la Sibylle y est sans titre. Cependant D. Medakovic a publie des
�� V . Vitkovski. op. cit„ pp. 202-203 .
·1 " V . , par ex., A. Rossi, Le Sibille ne/le A rti Figurative /taliane, «L' Arte», 1 8, 1 9 1 5 , pp. 427456; L. Freund, Studie11 zur Bildergeschichte der Sibylle11, Ambrugo 1 932.
3 7 Sur Ies Sibylles des Egl i ses roumaines (en commen1rant par B ucarest - Eglise «aux saints» lroisieme decade du xvmc s.) V. J ' etude detail lee de R. Theodorescu, op. cit pp. 86-88; reimprime
dans Rownains et Balka11iques dans la civilisation Sud-Est europeenne, Bucureşti, 1 999, pp. 4 1 3-4 1 5.
V. Ies detai ls aussi dans Civilizaţia românilor între medieval şi modern, Bucarest, 1 987, p. 1 59. Sur
Ies representations des Sibylles en Russie aux XVlc-XVII° ss. v. N.A. Kazakova, op. cit. , pp. 358-368.
A son tour O.A. Belobrova, Bogdan Saltanov, op. cit. , etudie Ies representations des S ibylles, fai tes
par Saltanov dans l e texte de M i lescu. La S ibyll e du monastere de Baekovo est etudiee p ar. I. Dujtev
sur le fond plus detaille de la peinture murale bulgare des X V lc-xvW ss. V . I . Dujtev, Drevnoezieeski
misliteli i pisateli v starata bălgarska iivopis ( Heidnische Dichter und Denkerinen der Al ten
Bulgarischen M alerei), Sofia 1 978, p. 1 7 sq. ; cf. Idem, Die Begleitinschriften der A bbildungen
Heidnischer Denker und Schriftsteller in Backovo und A rba11asi, dans: I. Dujtev, Medioevo
Bizantino-Slavo, voi. terzo. Roma 1 97 1 , pp. 64 1 -649.
.•
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representations de ce genre a l ' Eglise de la Vierge a Levisa en Serbie /XIVe s./ ou,
38
a câte de l ' i mage de la S ibylle, on l it: «Uap1ma ETHOnCKa» - «reine d' Ethiopie».
Ceci n ' a rien d' etonnant ; etant donne que dans un grand nombre de recits sibyllins
I ' Egypte et Ies Egyptiens prennent part dans Ies guerres et autres evenc ments
bibliques et de l 'epoque hellenistique, Dans le livre XI, parmi Ies rois d' Egypte,
figure aussi C leopatre - figure cruel le et peu attrayante. 39
J ' ajouterai, dans cet ordre d' idees et toujours en rapport avec l ' Orient, qu ' i l y a
encore un probleme au sujet du nom et du titre de la Sibylle. Dans le recit bulgare la
S ibylle vient au monde d ' une drâle de maniere. Le roi David laissait tomber sa
sperme qu'une oie prit dans son bec un jour, puis pondit un reuf d'ou sortit la belle
Sibylle40 (car elle est belle dans Ies textes de toute sorte), mais qui avait des pieds
d'oie. De l ' avis des specialistes qui s'en sont occupes, cette legende qui attribue une
sorte de patemite a David, n'existe pas ailleurs.4 1 Mais je remarquerai que dans Ies
milieux catholiques de ) ' Occident ii y a un texte tres connu de Thomas de Celano:
c' est le «Dies irae» sur la fin du monde qui, ce jour de colere, sera reduit en cendres.
Y est ecrit: «Teste David cum S ibylla» (= «d' apres le temoignage de David et de la
S ibylle»). Ce texte est tellement connu que Bernard McGinn a publie un article sur
Ies Sibylles que j ' ai cite ci-dessus et qu' ii a intitule «David cum Sibylla, ainsi qu' i i
figure, par exemple, dans Ies requiems de Mozart, Verdi, Berlioz, etc.»42 . C' est la, a
mon avis, une maniere de plus de mettre un trait d' egalite entre le celebre roi juif,
fondateur d'une dynastie benie de Dieu, et la Sibylle - reine.
Et ta je condus. Les noms des detenteurs du pouvoir dans Ies legendes
sibyllines, je Ies ai enumeres en grande partie. Mais Ies textes analyses ne font pas
de difference entre ce que representent Ies detenteurs du pouvoir dans l ' Orient
biblique, dans l ' empire romain, a Byzance et dans Ies pays balkaniques. C' est un
peu comme dans Ies contes et Ies recits fantastiques - celui qui gouverne est roi .
Mais, comme c ' est le cas de la S ibyl le elle-meme et comme je l ' ai dit au debut, le
pouvoir royal qui vient de Dieu va souvent de pair avec le pouvoir de la divination
qui est aussi de Dieu .
D' une maniere ou d' une autre, u n personnage comme la S ibylle - reine
repond aux croyances eschatologiques de plusieurs epoques.
Leviske.
JH D. Medakovic. Predstave anticcnich filosofa i Sivi/a u :fivopisu Bogorodice
«Zbomik Radova Srpske Akademie Nauka, LXV. Vizantoloski Institut,» 1 960, pp. 43-55. Cf.
Dujeev, Drevnoeziceski misliteli, op. cit. , p. 30 sq.
39 V. Yitkovski, op. cit„ p. 1 24. Cf. Apokalypsen, op. cit. p. I 0-62, note 34.
40 V . Tăpkova, A. M i ltenova, op. cit. , p. 272.
izsledvane, iz.danie na
1
4 A. Miltenova, Skazanie za Sivii/a (Archeografski beleiki, textologieno
texta), «Paleobulgari ca», 1 984, 8, p. 52, qui a recueilli plusieurs opinions emises sur l ' histoire de la
naissance extraordinair e de la Sibylle, se refere egalement a l ' article de L. Mikov, Za jajceto V
balgarskata narodna kosmogonija, Bălgarski foloklor, 7. 1 98 1 , 2, pp. 44-5 1 , ou l ' auteur analyse la
legende de l ' reuf cosmogonique.
42 McGinn, op. cit„ p. 1 9.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

„PREISTORIA" CELOR DOUĂ EUROPE *
RĂZVAN THEODORESCU

Cu mai bine de şaptezeci de am m urmă, la un Congres Internaţional al
Ştiinţelor Istorice ţinut în capitala Norvegiei ( 1 928), unul dintre părinţi i fondatori ai
studiilor dedicate Sud-Estului European, Nicolae Iorga aborda un subiect care, într-o
anumită măsură, aparţine şi „Zi lelor Balcanice" de la Oslo în 2000: este vorba
despre întâln irile Răsăritului european cu Occidentul, într-un context medieval în
cazul i lustrului istoric român 1 , în cel al unui sfârşit de secol şi de mi leniu în cazul
nostru contemporan.
Campion al unei istorii totale, globale şi al unei adevărate, profunde unităţi
europene, profesorul de i storie universală al Universităţi i bucureştene îşi încheia
atunci intervenţia cu propoziţii care au o rezonanţă extrem de actuală: „Se vorbeşte
astăzi foarte adesea, aproape cu fiecare ocazie" - remarca Iorga - „despre un
internaţionalism, care nu semn ifică de fapt decât o toleranţă reciprocă, întrucât nu
poate să existe o asasinare reciprocă. Ceea ce ne trebuie este altceva: revenirea.
prin influenţări reciproce, la vechile unităţi morale. Pentru aceasta nu trebuie
sacrificat nimic din ceea ce ne este cu adevărat scump. Naţiunile sunt organisme
care au rolul lor autonom, dar aceasta nu dezminte nevoia unui organism unitar ce
vieţuieşte cu atât mai bine, cu cât această autonomie se păstrează în puritatea ei" 2 .
Existenţa a „două părţi de Europă"3 separate cu începere de la sfârşitul unui
„imperium Romanorum", de la iconoclasm şi de la Carol cel Mare sau de la
„Devastatio Constantinopolitana" a celei de a patra cruciade - potrivit opiniilor atât
de divergente ale i storicilor - este acceptată în ch ip universal, în timp ce nu puţini
savanţi împărtăşesc opinia potrivit căreia „se găsea ceva din Orient în chiar
Occidentul"4, acel Occident „în plină formare dureros retardatară"5 .
În pofida faptului că ideea de imperiu unic a dăinuit până în vârsta
carolingiană, în timp ce aceiaşi barbari asiatici ameninţau cele două jumătăţi de
Europă; în ciuda împrejurării că se puteau găsi monah i orientali în I rlanda şi scrieri
Acest text - prinos prietenes c pentru un maestru �I studiilor �e istorie cu.ltu�.al � de anvergura
lui Virgil Cândea - este versiunea românească a raportului meu la „Zilele Balcanice dm cadrul celui
de al XIX-iea Congres I nternaţional al Ştiinţelor Istorice, Oslo, 6- 1 3 au �ust 2000.
, .
Age în A cademie Ro11ma111e.
1 L' i nterpene tration de ) ' Orient et de ) ' Occident au Moyen
„Bulletin de la Section H istorique", XV. 1 928
2 Ibidem, p.38
3 Ibidem, p. I
4 Ibidem, p.5
5 Ibidem, p . 1 4
•

.
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„pseudo-dion isiene" în medi ile france sau războinici vikingi la Constantinopol şi
seniori apusen i la Ierusalim, Tripo li şi Antiohia, istoria post-romană a ceea ce au
fost „pars orientis" şi „pars occidentis" a cunoscut drumuri extrem de diferite la
nivel, deopotrivă, spiritual şi even imenţial.
În realitate, al IV-iea secol, consemnând la sfârşitul său extrem triumful
creştinismului ca unică religie a lumii romane, a fost. şi momentul foarte îndepărtat
al unui clivaj mental, al unui început de divorţ spiritual între Răsăritul roman şi
Apusul roman, mult dincolo de o divizare adm inistrativă a Imperiului în două părţi
distincte. Dacă prima generaţie de intelectual i europeni orientali - mă gândesc la
Părinţi i concil iari de la N iceea şi de la Constantinopol - a resi mţit nevoia unei
definiri dogmatice printr-un „credo", simbol al credinţei, întemeiat pe un ech i l ibru
al teologiei trinitare - acelaşi care, curând, va fi rupt de Occident prin instituirea
fai mosului „Fi l ioque" -, temeiul amintitei separări creştine va fi, încă o dată.
rezu ltatul receptării - este adevărat, diferite - a lecţiei antich ităţii păgâne.
Î n timp ce Apusul Părinţi lor B i sericii precum Augustin de la Carthagina şi
Hippona - precursor îndepărtat al unui Luther şi al strămoşu lui existenţialişti lor
care a fost teologul danez Soren Kirkegaard, de un pesimism funciar, exacerbând
angoasa şi păcatul - va rămâne definitiv ataşat „apologetici i", această ramură a
teologiei care ne demonstrează logic existenţa lui Dumnezeu (sunt tentat să o spun,
într-un mod aristotelic, aproape si logistic), Răsăritul european va cristaliza tipul
său contrar de afirmare, „apofatică", a ceea ce Dumnezeu nu este; era o subtilă
man ieră negativă de a defini divin itatea tocmai prin ceea ce, de fapt. ea nu
reprezi ntă. cale preferată de ortodoxie pentru mi sterul său plenar, regăsită de la
icoane până la iconostasele care separă, la creştinii orientali, vizibilul cristologie şi
mariologic al naosului de invizibilul euharistic al altarului.
Această apofază a lum i i răsăritene este o expresie a misterului credinţei, o
tehnică a negaţiei întru postularea transcendenţei absolute a lui Dumnezeu, o cale
negativă simi lară fiind identificată, de asemenea, la alte neamuri ale Orientului - l a
necreştin ii Indiei, d e pildă -, o modal itate superioară d e „non-cunoaştere"
descinzând din Platon care, undeva în „Republ ica'', vorbea de „binele care se află
dincolo de fi inţă".
Era vorba de o inteligenţă inefabi lă, situată dincolo de sufletul universal, care
rămânea pentru gânditorul antic ceva impersonal şi abstract, în timp ce pentru
creştinii primelor veacuri ea desemna ceva extrem de concret şi de personal.
Un Occident ataşat real ităţii („res"), pragmatic, prea puţin sofisticat - şi
tocmai de aceea „arian", căutând pe Isus omul, adorându-i stigmatele -, înaintea
unui Orient metafizic - ataşat Logosului, monofizit, crezând în Hristos cel divin acesta este chiar începutul despărţirii intelectuale ce s-a produs în Europa către
zorii evului mediu.
Aristotel pentru un Toma de Aquino în Apus şi P laton pentru un Plotin în
Răsărit au fost, într-o oarecare măsură, cei doi „balcanici" ai păgân ismului care au
întemeiat Europa noastră, aşa cum ea există până astăzi încă.
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Cu câtva timp în urmă, o scurtă notiţă de presă - pe care am comentat-o deja
în altă parte - ne informa că la Strasbourg Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei a luat o decizie semnificativă: limitele orientale ale extensiunii europene se
vor opri, de acum înainte, în Georgia, în Armenia şi în Azerbaidj an ale căror
„raporturi culturale cu Europa", în chip constant menţinute de aceste trei spaţii
caucaziene coboară până la vârsta legendară a Argonauţilor greci, plecaţi în
căutarea Lânii de Aur în fabuloasa Colhidă.
Oricum, hotărârea luată în capitala alsaciană a Europei avea să pună în mare
dificultate diplomaţia de dincolo de Atlantic, având în vedere că Departamentul de
Stat decisese deja - cu criterii cel puţin nebuloase - că „Europa răsăriteană" este un
concept depăşit ce ar trebui repede în locuit cu acela de „Europa centrală".
Dincolo de candoarea notorie a multor specialişti americani în materie de
geopolitică europeană, ca şi dincolo de o anum ită idiosincrazie a fostelor ţări
comuniste faţă de etichetarea est-europeană - cu unele eventuale sugestii asiatice care a putut să conducă pe unii lideri ai Orientului european să-şi arate preferinţa
pentru o altă arondare, central-europeană, voi spune doar că ne găsim, în acest fel,
într-o confuzie totală şi într-un total impas.
Istorici, pol itologi şi oameni politici sfătuiţi de aceştia au aj uns la încheieri
foarte diferite în ceea ce priveşte apartenenţa uneia sau alteia dintre regiunile
continentului nostru la spaţii de civil izaţie cu nume vechi şi consacrate.
Indiferent de modul în care a fost „citită" harta europeană, Răsăritul acesteia
a deţinut întotdeauna un loc bine del i mitat în construcţia care se numeşte Europa.
Un loc care nu a fost conturat, aşa cum se crede mult prea des, abia o dată cu
timpurile recente ale vasal ităţii moscovite.
Fie că Europa a fost gândită potrivit unei diviziuni tripartite, cu o zonă
atlantică, cu o altă mediteraneană şi, în sfârşit, cu una orientală (Immanuel
Wallerstein în cartea sa celebră „The Modern World System"); fie că s-au distins în
ch iar Uniunea Europeană zone foarte evoluate - Franţa, Germania -, altele, mai
puţin dezvoltate - Spania, Grecia, Portugalia -. zona est-europeană nu a fost
niciodată eludată.
Înaintea unei Europe atlantice, protestante şi catolice care a reprezentat faţada
oceanică către Lumea Nouă, s-a aflat întotdeauna o Europă orientală, ortodoxă şi,
parţial, musulmană, clădită pe tradiţia a ceea ce profesorul de la Oxford Dimitri
Obolensky a numit, extrem de inspirat, „Commonwealth"-ul bizantin, urmat şi
imitat de cel otoman.
Europa orientală situată de-a lungul secolelor în sfera Rusocraţiei ş1 a
Turcocraţiei, lume a tradiţiilor economice agrare, lume a unei Biserici marcate, la
un moment dat, de aşa-numitul „cezaropapism", lume a unei politici impregnate de
absolutism - de unde, poate, predominanţa aici a republici lor prezidenţiale, in
locuri unde parlamentarismul modern nu are trad iţii majore (mai ales în mediile
slave) - este, într-un chip eclatant, cu totul altceva decât Europa centrală. O Europă
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centrală - periferie activă şi creatoare a Europei occidentale, dominată, de
asemenea, de protestantism şi de catol icism -, cu priorităţi spirituale democratice la
scară continentală - încă în vechea Pragă -, reprezentând o lume ce descindea din
aşa-numitul „imperiu iagellonic" şi din Austrocraţia ce-şi lăsa amprenta decisivă
asupra Ungariei şi Cehiei, a Slovaciei şi a Poloniei, a Croaţiei şi a S loveniei,
pendu lând între Est şi Vest.
S-a spus adesea că această „Europă centrală'', concept foarte fluid de
alminteri , a fost înainte de toate o „stare de spirit" ivită o dată cu Dubla Monarhie
şi că astăzi ea rămâne o zonă unde locuitori i preferă să-şi renege propria geografie6 .
Se pot găsi, în reviste cu o difuziune mai largă sau mai restrânsă, h ărţi
conţinând geografii halucinante, croite după criteri i pol itice obscure, ce aşează în
această „Mitteleuropa" Ceh ia şi Croaţia, dar nu şi Austria, prelungind-o până în
Albania şi în Macedonia, până la hotarele Greciei. Ş i aceasta după ce fuseseră
ticluite, în cancelarii le de pe cele două coaste ale Atlanticului, noi denumiri
extreme de bizare c are nu spun absolut n i mic, precum acel „North-Central Europe"
aplicat zonei unde se găsesc Polonia şi ţări le baltice sau „South-Central Europe",
de la Bucureşti la Capul Matapan (totul, adaug, amestecat în organi zaţi i şi
organisme cu conţin uturi variabile, născute la începuturi le ani lor ' 90, aşa cum a
fost „Central European lnitiative", apărută ca un grup „danubiano-adriatic",
devenită mai târziu o „Pentagonală", apoi o „Hexagonală")7 •
Toată această complicaţie term inologică - inutilă după părerea mea - nu era
decât rezultatul unei opinii americane extrem de simpl iste, potrivit căreia „Europa
de Est" şi „Europa de Vest" - real ităţi venerabile ale istoriei - nu ar fi fost decât
reflexul recent al unei situaţii descinse din epoca „războiului rece'', împărţind
continentul între al iaţi ai Washingtonului şi satel iţi ai Moscovei.
De alminteri , Zbigniew Brzezinski o spusese l impede cu mai bine de un
deceniu în urmă: ,.The fact is that the terms <Eastern Europe> and <Western
Europe>, as employed during the last severa! decades, were not geographic but
geopolitical designations. They reflected the post-Yalta pol itical division of
Europe" 8 •
Voi adăuga deîndată că nu trebuie uitate tendinţele orientale spre
Constanti nopol, mai ales, ale acestei „M itteleuropa" situată la Est de Occident şi de
linia Elba - Leitha; sunt tend inţele Moraviei chiri lo-metodiene sau cele ale
Ungariei arpadiene, mai târziu cele ale Austriei către Balcani, cele ale Poloniei
către Rusia ţarilor, pentru a nu mai evoca raporturile recente ale acestui spaţiu cu
adevăratul colos sovietic.
Am citat mai sus U ngaria, cu începuturi le sale medievale. Pentru a înţelege
mai bine tocmai complexitatea unei poziţii geopolitice în teritoriul celor două
6

.

„Adevărul" ( Bucureşti). 14 iulie 2000, p. 1 5 citând un articol din „The Economist".
Pentru această lume. G. Castellan, Histoire des peuples d 'Europe centrale, Paris 1 994;
E. Zamfirescu. Mapping Cemral Europe, Haga, 1 996.
� Beyond Chaos. A Policy for the West. în „The National Interest", primăvara 1 990.
7
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Europe care şi-au împărţit-o pe a treia9 , s ituată - aceasta din urmă - între spaţi ile
germane şi slave, voi întârzia puţin asupra unui studiu de caz, cel al istoriei
maghiare.
Fără doar şi poate, i storia medievală şi modernă a Ungariei a evoluat
înlăuntrul acestei Europe centrale, care era nucleul Imperiului Habsburgic,
deven ind chiar, sub semnul dualismului, o parte esenţială a monarh iei ce avea să se
numească, pentru o jumătate de secol, Austro-Ungaria.
Destinele actuale ale acestei ţări, acceptate în alianţe precum NATO, se
întemeiază pe afinităţi le multiseculare şi adânci pe care Ungaria catol ică şi
protestantă - spre deosebire de ţări le ortodoxe din Est - le-a avut cu Occidentul
atlantic, protestant şi catol ic la rândul său .
Nu mai puţi n, spaţiul panoni c s-a orientat de mai multe ori - şi aceasta în
momente decisive ale istoriei sale - către Balcani, către Bizanţ, către Turcia. Către
o lume orientală, aşadar, care din punct de vedere etnic nu era foarte străină
ungurilor.
Această împrej urare poate nuanţa şi mai bine locul exact al Ungariei în
ech il ibrul european şi explică alte destine orientale ale acesteia, dovedite, rând pe
rând, încă înainte de creştinarea magh iari lor la începutul secolului al Xi-lea, în
epoca paşalâcuri lor otomane din secolele XVI-XVII sau din vremea satelizări i
sovietice într-a doua jumătate a secolului trecut.
Coborâţi, în mai multe etape, de la Urali şi din Caucaz, unguri i lui Arpad,
călăreţi şi păstori, au răspândit, prin atacurile lor, o adevărată teroare în Occident.
Î nfrângerea lor de către oşt i le lui Otto cel Mare la Lechfeld a fost, în chip
paradoxal, marea şansă a evoluţiei istorice maghiare.
S i liţi a se retrage în pusta panon ică şi a căuta sarea - atât de însemnată pentru
ani male - până în Transilvan ia, unguri i vor deveni foarte repede sedentari şi vor
intra în legături rodnice cu principalele centre politice şi spirituale ale t impului,
Roma şi Constanti nopol.
Din această ultimă capitală imperială vor veni primele impulsuri de
conversiune creştină, mediate în Transilvania şi de centrul emergent de la Alba Iul ia.
Curând, către 950, se vor converti la cred inţa creştină răsăriteană, la
Constantinopol, conducători i magh iari Bulcsu şi Gyula. Şi ch iar dacă nepotul
acestu ia din urmă, Vaj k, va alege creştinarea poporului său prin intermed iul Romei
- devenind „regele apostol ic" Ştefan I -, unguri i aveau să rămână, pentru încă trei
secole, într-un spaţiu de cultură bizantină şi orientală.
Andrei I va primi diadema sa regală de la împăratul Constantin al IX-iea
Monomahul, Geza I va avea coroana trimisă de către basi leul M ihai l al VII-iea
Dukas; în veacurile următoare, extensiunea Ungariei către Croaţia, Dalmaţia şi
Bosn ia avea să consacre implicarea sa balcan ică până în secolul nostru.
9 J. Szi.ics, Les trois Europes, Paris 1 985.
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Bizantini, oameni ai bisericii, aflaţi la sud de lacul Balaton, la Tihany şi la
Szeged; mănăstiri cu călugări „greci", de la Cenad în Banat până la
Szavaszentdemeter; celebrarea sfinţilor din calendar, în regatul catolic al Ungariei,
potrivit sărbătorilor din biserica ortodoxă; ecourile artei bizantino-balcanice până la
Szekes fehervar, Feldebro şi Esztergom - iată tot atâtea dovezi evidente ale atracţiei
recurente a Ungariei arpadiene către Răsăritul european, cu consecinţe, la nivel
popu lar. până în epoca modernă.
Abia instaurarea Angevimilor franco-italieni pe tronul de la Buda în 1 308
care, aducând în Ungaria un viguros sistem occidental de tip francez, cu o biserică
catol ică foarte strict supravegheată de ochiul vigi lent al papilor, aşijderea francezi,
de la Avignon, a stăvilit influenţele orientale şi ortodoxe în spaţiul regatului lui
Carol Robert şi al lui Ludovic cel Mare.
Di spariţia statului maghiar după dezastrul de la Mohacs în 1 526 avea să
ad ucă, pentru un secol şi jumătate, o mare parte a Ungariei centrale şi merid ionale
înglobate unui paşalâc, într-un sistem econom ic, politic şi cultural ce aparţinea
exclusiv Orientului european dominat de Islam.
Din nou, neguţători, oşteni şi mode ale aceluiaşi Orient aveau să parcurgă
spaţiul unguresc până la Tokay, pe Tisa superioară, în timp ce extensiunea pol itică
a paşalâcului de la Buda avea să marcheze, de-al lungu l Câmpiei Române de Vest,
apariţia d i feritelor forme de dominaţie turcească directă, exact acolo unde au
preexi stat importante centre de autoritate regală magh iară, dar şi, înainte de anul
1 OOO. zone legate de Bizanţ, precum Banatul unui Glad şi Bihorul unui M enumorut
( mă gândesc la crearea, în 1 5 52, a paşalâcului de Timişoara şi, în 1 660, a celui de
Oradea. părţi ale unui ,,coridor occ idental" al Sud-Estului european) .
Această situaţie avea s ă fi e prelungită printr-un negoţ balcan ic v i o i ş i cu
mărfuri denum ite turceşti („res turcal ia"), vândute în târguri de levantini - greci,
armeni, evrei. dar şi balcan ici, sârbi şi raguzan i -, până în momentul în care, la
1 690. pacea de la Karlowitz avea să aducă Ungaria sub autoritatea austriacă.
Dubla vocaţie, orientală şi occidentală, a Ungariei, avea să prindă contur,
aşadar, în pragul epoc i i moderne, ch iar dacă a doua, redescoperită astăzi, a fost
predom inantă şi chiar dacă cea dintâi a costat-o aproape o jumătate de secol de
istorie contemporană în blocul sovietic.
Reven ind la Europa orientală, criteriile care o definesc sunt, în acelaşi timp,
geografice şi culturale, etnice şi confesionale, detenninându-i frontierele atât de
flexibile. Acestea au cuprins, în unele momente ale i storiei, fie Asia M ică - în
preistorie. în evul mediu, în epoca noastră prin intermed iul NATO -, fie Ungaria,
Polon ia, Fin landa ch iar supuse cândva sultani lor sau ţarilor.
La rândul său, această Europă orientală e scindată în două subzone: aceea a
Sud-Estului european, adunând laolaltă spaţiul balcan ic şi cel carpato-dunărean, cu
tendinţa tot mai evidentă de extensie către spaţi ul pontic, aflată în mu ltiple şi
variate relaţi i cu nou-creata „Comun itate a M ări i Negre" cu Caucazu l, ca şi lumea
ucraineana-rusească.
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Spaţiu de tradiţii imperiale şi „interimperiale", vehicu lând ideologi i
supranaţionale, de la aceea a celei de „a treia Rome" ţariste, până la aceea a
panslavismului, până la statal itatea asiatică de tip stalinist şi până la
,,i nternaţional ismul pro letar", acest imens rezervor al Europei orientale - de fapt al
Europei întregi şi al întregi i planete - trăieşte acum ceasul unor nostalgii. al unor
exacerbări naţional iste şi ortodoxe (repolitizarea ortodoxiei este o realitate la acest
început de secol şi de mileniu ! ), dar şi, nu mai puţin, momentul elaborări i unor
proiecte de integrare cu cealaltă Europă, apuseană, prin mij locirea periferiei
acesteia din urmă, Europa centrală 1 0 •
Î n fapt, unitatea continentului nostru rezidă într-un singur punct, care
reprezintă şi unicul liant: este vorba de creştinismul său trad itional.
Î mprej urarea că Europa este, de fapt, întâl nirea a două i umi comp lementare şi
uneori divergente, convingerea că a fi european semn ifică împărtăşirea de valori
care au fost cunoscute continentului nostru pe când acesta se năştea spiritual, acum
două mii de an i, deopotrivă în Est ca şi în Vest, trebuie să fie ştiută şi recunoscută
de către cei care întâlnesc şi profesează istoria.
Î n ceea ce a fost denumită ,.the Making of Europe" - sintagma a ţâşn it, acum
mai bine de şaptezeci de an i, din titlul unei cărţi memorabile a istoricului englez
Chri stopher Dawson -, ideea creştină a jucat rolul principal . Căci, nu trebu ie uitat,
„europenitatea" rămâne, înainte de toate, apartenenţa la trad iţiile Ecc les iei.
A fi european semnifică, de asemenea, conştiinţa de a aparţine acelui loc
mirabil care a generat atitudini şi sentimente fundamentale ale oameni lor antropocentrism, fi lantropie, măsură în sfera esteticii şi în cea a moralei -,
semnifică orgoliul că, dincolo de tehnologi ile sofisticate americane, dincolo de
misticile panteiste asiatice, continentul tău rămâne cel căruia i se datorează pagini
esenţiale ale culturii uman ităţii.
Dacă pentru un Isocrate Europa reprezenta civil izaţia elenică, opusă unei Asii
care reprezenta barbaria; dacă pentru umanistul italian din Quattrocento Aenea
S ilvio Piccolomini, devenit papa Pius al II-iea „europaeus" însemna „creştin",
pentru noi, cei de astăzi, „europenitatea" a deven it orgoliul sau, dimpotriv ă,
.
um il inţa de a fi pur şi simplu principalul pod care uneşte continentele planetei. In
uman itatea atât de vastă a acesteia se vorbesc, înainte de toate, limbi europene engleza, spaniola, franceza, rusa. La ceasul unei comun icări crescânde şi intense,
un asemenea detaliu îmi pare revelator şi decisiv.
Reven ind la conşti inţa creştină a Europei, aj ungem la o altă deosebire
fundamentală între cele două j umătăţi de continent: aceea confesională.
Cred, mai mult decât oricând, că orice dezbatere privitoare la construcţia
europeană trebuie să plece de la acest punct crucial . Este din ce în ce mai evident
că, în confl ictele maj ore, raţiunile etnice şi cele religioase devin determ inante.
10 R. Theodorescu, Le Sud-Est europeen de la Communaute Po111ique. în „Association
Internationale d 'Etudes du Sud-Est Europeen", Bulletin, XX IV-XXV. 1 994- 1 995. p. 55-56.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

360

Răzvan Theodorescu

Acest adevăr este tot mai pregnant sublin iat în fosta lume comunistă, acolo
unde mult timp s -a încercat o nivelare a sentimentelor naţionale prin colosalul
instrument ce s-a numit „internaţional ismul proletar" şi unde religia a fost
persecutată în numele „ateismului şti inţific".
Deş i maj oritatea învăţaţi lor deosebesc civil izaţi ile prin istorii, prin graiuri şi,
mai ales, prin religie, mulţi oameni politici şi nu puţini diplomaţi ignoră cu trufie
criteri ul rel igios al evoluţi ilor continentale şi transcontinentale; aceasta ch iar şi în
pofida exemplu lu i recent al ex-Iugoslaviei unde, se ştie prea bine, s-a manifestat
ec latant ceea ce şti"i nţa pol itică numeşte „sindromul ţării înrudite" - înrudite,
înainte de toate. din punct de vedere spiritual (aşa-numitul „kin-country
syndrome" ) -. Germania. Austria, Vaticanul sprij in ind republicile catolice ale
Sloven iei şi Croaţiei. I ranul şi it, Turc ia sunn ită şi Arabia Saudită aj utând cu asupra
de măsură pe bosniacii musulman i. în timp ce Rusia ortodoxă a lui Elţîn a fost
aliata Serbiei ortodoxe a lui M i losevic.
Cât despre i storicii acestei culturi ortodoxe - care defineşte Europa orientală
-, aceştia trebuie să răspundă de urgenţă, după părerea mea, unei chestiuni
insinuate, aproape mereu, în marile întâlniri i ntelectuale internaţionale: ce
reprezintă exact, în Europa de astăzi, civil izaţia ortodoxiei ? Este vorba, deci. de
locul actual al acestei civil izaţii plăsmuite dincolo de ceea ce reprezenta, pentru cei
mai mu lţi dintre oameni i pol itici, de la Renaştere încoace, „universitas chri stiana",
care se oprea, după părerea lor, la frontiera răsăriteană a lum ii catolice şi
protestante : aşadar, undeva între ţările baltice şi Rusia sau între spaţiul croato
sloven şi cel sârbesc .
Aceasta, trebuie adăugat, în pofida faptu lui că valorile ortodoxiei au fost
evocate, drept o paradigmă, în mai multe împrej urări de către cele mai înalte
instanţe spirituale ale Occ identului (mă gândesc, în acest sens, la una din
i mportantele scrisori apostolice ale papei Ioan Paul al II-iea, „Orientale Lumen", ce
sublin iază importanţa sferei actuale a ortodoxiei).
Î n acest context, răspunsul la întrebarea de mai sus vizează acele trăsături ale
011odoxiei care ar putea să o facă, în acelaşi timp, profund contemporană şi un
reper în Europa naţi unilor, a pl ural i smului şi a democraţiei.
Rezumând, patru sunt acele trăsături şi le voi enumera.
Î n pri mul rând este vorba de transmiterea adevărului creştin către fiecare
popor, în limba sa naţională - de unde vine şi tradiţia diversităţii l imbi lor l iturgice,
care ne tri mite Ia Rusali i -. într-o formulă naţională care face ca fiecare
spiritualitate etn ică să poată afirma adevăruri un iversale, fiecare Biserică naţională
fiind, nu mai puţin, unică. Î ntr-o Europă a naţiun ilor libere şi egale, acest caracter
naţional al ortodoxiei reprezintă un avantaj ce nu e deloc negl ij abil.
Î ntr-al doi lea rând, este vorba de structura sinodală, de colegialitatea
ep iscopală a ortodoxiei, contrastând cu tendinţa monarh ică a altor biserici. Într-o
Europă democratică, acest caracter sinodal e un element, în acelaş i timp, pozitiv şi
modern .
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Într-al trei lea rând, am în vedere ecumenismul ortodoxiei. Î ntr-o Europă care
are idealul unităţi i, această trăsătură este plină de interes.
În fine, într-al patrulea rând. mă gândesc la rolul bine ştiut al laici lor în
ortodox ie. Î ntr-o Europă modernă, unind spiritual ul cu secularu l, acest rol trebuie
salutat.
Este timpul de a fi lămurit, într-un spirit critic şi comparatist, pentru cercuri
mai largi ale opiniei publice, ceea ce, pe urmele lui Max Weber. sociologia
re ligiilor stabi leşte drept raport între confesiune şi sfera socio-econom ică. Sau, şi
mai clar, ceea ce istoria mental ităţilor poate clarifica în ceea ce priveşte corelaţia
ortodoxiei cu unele tipuri de autoritate statală. cu o anumită tendinţă - destul de
accentuată -, de a personal iza o putere pol itică printr-un lider proemi nent, fie el
rege, mareşal, secretar general al unui partid comun ist sau prim-magistrat al unei
republ ici prezidenţiale. Este, probabil. singura cale pentru a face cunoscute şi
comprehensibile non-ortodocşi lor elemente disti nctive ale acestei civil izaţii est
europene, la începutul celui de-al treilea mileniu.
Acestor trăsături istorice care, într-un chip aproape paradoxal . conferă o
actualitate evidentă unei B iserici considerate „tradiţional istă", li s-ar putea adăuga
încă adecvarea acestei ortodoxii unor situaţii pol itice recente din Sud-Estul
european - o autentică „Europă în miniatură", ţinând seama de faptul că este
singura zonă a continentului unde se regăsesc toate religiile şi toate confesiunile
acesteia - sau posibilele şi necesarele punţi între ortodoxie şi Islam (care au, din
punct de vedere teologic, mu lte puncte comune, şi care mai au aici, ca şi în Caucaz,
veci nătăţi când explozive, când calme, dar purtând semnul ineluctabil al unei
vi itoare coexistenţe în ceea ce am numit cândva aria „sud-est europeană pontică" a
abia menţionatei „Comun ităţi a Mării Negre" cu o populaţie de trei sute treizeci
milioane de suflete).
Î n acest context posibil, ortodoxia românească - cea mai bine reprezentată
după aceea din Rusia - ar putea juca un rol polarizant, mai ales prin trăsătura sa
maj oră de unică ortodoxie a lumi i, unind raţional ismul moşten it din tradiţia Romei
cu elanuri le mistice ale Orientului creştin.
Se poate spune, aşadar, că în pofida atâtor opin ii politice curente şi
superficiale, „clauza religioasă" trebuie să-şi păstreze greutatea specifică în
procesul integrări i europene, acolo unde ortodoxia nu trebuie să-şi risipească
şansele de a se arăta congruentă cu noua Europă. păstrându-şi întreaga moştenire,
acolo unde s-a născut morala şi estetica celei mai vechi biserici creştine care ar
putea deveni, de asemenea, una dintre cele mai moderne în cel de-al XXI-lea secol .
De această ortodoxie a Răsăritului continentului şi de contenciosul său cu
catol icismul Apusului a fost legată ceea ce am putea numi încercarea de „integrare
europeană" a Levantului balcanic ş i med iteranean acum o jumătate de mi leniu.
Sunt prea bine cunoscute împrej urările care au condus elitele din Bizanţul
Paleologilor de la Mihail al VIII-lea până la conci liul de la Florenţa, către o
salvgardare politică şi spirituală, pri ntr-o „unire" cu restul Europei. Un rest catolic
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fărâm iţat, de asemenea, prin războaie, dar relativ prosper prin comerţul italian din
Med iterana şi, oricum, protej at de invazi ile venite dinspre Asia. Iar unicul m ij loc
de unire pe calea unei alianţe, între cele două părţi ale vech i i lumi romane, scindate
de schisme şi de cruciade, era unul specific evului mediu: unirea B i serici lor. Astfel,
Orientul ortodox ar fi fost nevoit să accepte condiţi i le impuse de Occidentul
catolic, iar pentru a supravieţui ar fi trebuit să recunoască primatul Papei, existenţa
Purgatoriului . realitatea vestitului „Fil ioque", caracterul indelebi l al h irotonisirii şi
al căsătoriei. monarh ia unui pontif „unus super omnes", dictând lumii creştine
voinţa sa, primită fără crâcn ire.
Care a fost, însă. efectul acestui fenomen pentru societatea bizantină, pentru
cei care începeau să se numească pe ei înşişi „greci", după sfârşitul veacului al
XIII-iea ?
Cel puţin două sensuri, diametral opuse. s-au vădit în această societate, în
funcţie de atitudinea spirituală vădită înainte de 1 45 3 : unul „occidentalofil",
celălalt „bizanti nocentric" (aş fi putut spune, pentru o altă epocă „naţională").
Au existat, în el itele bizantine. mari campioni ai „un irii'' necondiţionate cu
Roma. în numele salvări i cred inţei creştine răsăritene, trecând peste diferenţele
dogmatice şi mentale, precum patriarh ul Ioan al Xi-lea Bekkos, împăratul Ioan al
V-lea Pa leo logu l, mitropoliţii Bessarion de N i ceea şi Isidor de Kiev.
Dar cu mult mai numeroşi au fost, în sân ul aceloraşi el ite, adversari i „unirii",
partizani ai unei replieri, ai unei înch ideri în sine a tradiţiei ortodoxe foarte rigoriste
şi. mai ales. antiocc identale.
Î n fruntea acestei tend inţe au stat, rând pe rând, patriarhul Arsen ios, Ioan al
V I-lea Cantacuzino, efemerul şi cultivatul basileu, mitropol itul Efesului Marcos
Eugenicos, Genadios Scholarios, pri mul patriarh din noul Stambul, marele duce
Lucas Notaras. cel care îşi proclamase preferinţa pentru caftanul turcesc în
detrimentu l tiarei latine . Acestor oameni eminenţi şi sprij initorilor lor, recrutaţi din
rând urile monahismului isihast. li se datorează, până la urmă, ideea potrivit căreia
prăbuşirea Bizanţu lui a fost o pedeapsă dumnezeiască pentru „trădarea florentină",
pentru apropierea . neaven ită de potrivnicii ortodoxiei, de cei care devastaseră
cetatea imperială cu pri lejul celei de-a IV-a cruciade, concepţie vizualizată mult
mai târzi u, în secolul al XVI-iea, în Moldova, prin reprezentarea „Asediului
Constanti nopolului''. Au mai existat, de asemenea, uni i bizantin i care au crezut
într-o posibilă înţelegere creştino-islamică - religioasă, dar şi politică -, precum
cretanul Gheorghe din Trapezunt, latinofi l şi antipalamit, cel ce scria în greceşte, în
ch iar an ul căderii Constantinopolului, un tratat unde se încerca demonstrarea
cvas iidentităţii celor două credi nţe, Mahomet Cuceritorul fi ind văzut ca un
succesor al vechi lor cezari, ba chiar al bibl icului Abraham.
Oricum, cu cinci sute de ani în urmă, „un ionismul" a fost un eşec. Ca urmare,
,,integrarea europeană" - în înţelesul zi lelor noastre - a rămas o dorinţă, pioasă şi
inoperantă, ţi nând seama de faptul că opinia publ ică din cele două j umătăţi · ale
continentului a fost educată - şi, din păcate, ele continuă să fie, prin mass-media în spiritul unei alterităţi xenofobe sau, cel puţin, în cel al unor anum ite prej udecăţi
rămase aproape neschimbate.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

„Preistoria·· celor două Europe

363

Dacă aş adăuga că, în aceeaşi epocă îndepărtată, spaţi i catol ice ale Europei
est-centrale participau integral la viaţa războinică sau spirituală a Apusului - Carol
al IV-iea de Luxemburg ducea capitala Imperiului Germanic la Praga, regele ceh
Gheorghe Podiebrad visa la un proiect de unire europeană ( ! ) botezat „Congregatio
Concordiae", Matei Corvin, regele maghiar cu rădăc ini româneşti, ocupa v ;ena, în
timp ce lagellon i i polonezi acceptau în vasalitate Ordinul Teutonic -, aş putea să
explic, eventual, celui care doreşte să profite de lecţi i le de istorie. de ce astăzi
Ceh ia, Polonia şi Ungaria fac parte din anum ite structuri po litice şi mil itare
occidentale, acolo unde Sud-Estul european - cu excepţia Greciei - nu se găseşte
încă.
Î n punctul intercardinal al geoistoriei continentale care se întâmplă să fie Sud
Estul, în acest spaţiu al tranzacţii lor politice perpetue, al aşteptării îndelungi - dar atât
de fecunde -, al gestului totalitar şi dominator, al sacrifici i lor superbe sau inutile, al
misterului şi al străluc iri i ortodoxiei, s-a trăit tot timpul şi încă se trăieşte cu
sentimentul apartenenţei la o Europă care este pe punctu l de a întâlni durabil o altă
Europă, fără să piardă, prin aceasta, atât de bogatul său patri mon iu cu ltural.
orgoliul său intelectual, dar şi adâncile sale răn i .
Căutând Europa, s ă n e am intim, din când în când, c ă Europa s-a născut la
poalele Acropolei ateniene, în inima Răsăritului balcan ic, ceea ce, se înţelege de la
sine, nu conferă nici avantaj e şi nici merite.
Cele câteva fragmente de continent care au avut o exi stenţă distinctă
înlăuntrul unor frontiere mereu în mişcare coexistă, cu adversităţi şi cooperări
intermitente, pe căi deja trasate de istorie, şti i ndu-şi cu precizie locu l. Acel loc care
determină, îndeobşte, vocaţia lor politică şi econom ică. Î n cazu l Europei sud
orientale, parte durabilă a Răsăritu lui european, este vorba, înainte de toate, de
vocaţia uniri i spaţiului euroasiatic cu acela euroatlantic, Marea Neagră cu Rinul,
Med iterana cu lumea germană.
Fără aceasta, există riscul fantasmelor politice care pot să conducă spre
utopie. Ceea ce, într-o l imbă veche şi foarte nobi lă, iarăşi de sorgi nte balcan ică,
înseamnă „locul care se găseşte nicăieri".
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SAVANTUL ROMÂN VIRGIL CÂNDEA UN PRIETEN AL IUGOSLA VIEI. AMINTIRI
M ILAN VANKU
(Belgrad)

Pe academicianul şi profesorul universitar Virgil Cândea l-am cunoscut acum
mai bine de trei decenii şi am rămas până astăzi buni prieteni şi co laboratori. De
altfel, a colaborat şti inţific nu numai cu mine, ci şi cu mulţi alţi colegi din
Iugoslavia, pe care i-a aj utat mult şi a rămas prieten cu ei.
Cam pe la s fârşitul anilor şaizeci, guvernul RSF Iugoslavia a elaborat un
proiect de cercetare a minorităţii din Iugoslavia şi a minorităţii iugoslave din ţările
învecinate. Acest proiect urma să studieze starea minorităţi lor şi să corecteze
eventualele neaj unsuri, pentru mai buna înţelegere şi colaborare dintre state. Din
păcate, proiectul n-a fost finalizat, din mai multe motive.
Profesorul un iversitar dr. Smilja Avramov. directorul Institutu lui de Relaţii
Internaţionale al Facultăţi i de Drept al Universităţii din Belgrad, care fusese şi
'!1 embru în Comisia pentru susţi nerea tezei mele de doctorat despre Mica
lnţelegere (1920-1938), şti ind că sunt cunoscător de limba română, m-a rugat să
fac cercetări în legătură cu minoritatea sârbă din Român ia. Am venit, deci, la
Bucureşti, nu cunoşteam pe nimen i, şi m-am dus la Biblioteca Academiei, unde am
spus pentru ce mă aflu acolo. Pe atunci era şef al Protocolului Bibl iotecii un anume
Konstantinov, care şi-a înch ipuit că am venit să iau Banatul şi să-l alipesc
lugoslaviei, drept care a fost cu totul refractar ideii de cercetare. I-am explicat că
vreau doar să cercetez ce s-a publicat în Român ia despre minoritatea sârbă, dar n
am avut succes. După trei zile de pl imbare din minister în minister şi de explicaţi i,
de indiferenţă din partea unor funcţionari, a trebuit să mă duc la Ambasada
Iugoslavă din Bucureşti, care a solicitat Ministerul ui Român de Externe să trimită
la Serviciul de Protocol al Academiei aprobarea pentru cercetare în B iblioteca
Academ iei, ca şi la Arh ivele Statu lui din Bucureşti.
Acest început de drum, cu stângul, pe pământ românesc avea însă să rămână
una din am intirile mele cele mai plăcute, pentru că atunci l-am cunoscut pe profesorul
V irgil Cândea. lată cum s-a întâmplat: Într-una din zile, mi-am făcut timp să mă duc la
Institutul de Studii Sud-Est Europene, aflat atunci pe strada I. C. Frimu . Eram
mesagerul academicianului şi profesorului dr. Vasa C ubrilovic, care şi-a început viaţa
şi cariera ca atentator la 1 9 1 4 la Sarajevo, dar devenise foarte cunoscut ca istoric. A
fost profesorul meu de istorie naţională la Belgrad, la Facultatea de Filosofie. Aflând
că voi călători la Bucureşti, m-a rugat să trec pe la Institutul de Studii Sud-Est
Europene şi să propun, din partea lui, reluarea relaţiilor de colaborare dintre cele două
institute, relaţii care fuseseră foarte bune în perioada interbel ică. Era spre sfărşitul zi lei
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de muncă. Câţiva cercetători se aflau în holul Institutului, gata de plecare. Am spus
cine sunt şi de ce am venit. Academicianul profesor Mihai Berza, directorul
Institutului, după ce m-a ascultat, m-a prezentat colaboratorilor lui apropiaţi. Mi-i
amintesc pe Valentin Georgescu, G. Clima, Sava Incovici, Liviu Marcu şi V irgil
Cândea. Profesorul Berza mi-a spus că-l bucură iniţiativa profesorului C ubrilovic şi că
e de acord ca institutele noastre să colaboreze. Profesorul Georgescu a propus să
mergem la masă şi să discutăm acolo condiţiile colaborării. Am fost de-a dreptul
surprins de invitaţie, după cele trei zile, când mi se refuzase până şi accesul la
bibl iotecă. Pricepeam că oamen ii din România n-au ceva împotriva mea, ceea ce m-a
bucurat mult. Ne-am dus la C.O.Ş. şi acolo chiar am vorbit despre colaborare. S-a
hotărât ca o delegaţie a Institutului de Balcanistică din Belgrad să facă o vizită la
Institutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti, spre a pune bazele unui contract.
Aşa l-am cunoscut pe profesorul Cândea, cu care apoi aveam să colaborez multă
vreme şi n-a fost nici o dată când eu sau colegii mei din Iugoslavia să ne fi adresat lui
şi el să nu ne fi ajutat. Î i dedic cu bucurie aceste rânduri.
La întoarcerea mea de la Bucureşti. din acea primă călătorie, profesorul
C ubri lovic a aflat cum decursese vizita la Sud-Est Europene, s-a bucurat şi el, iar
mai târziu, la propunerea mea, profesorul Berza a şi devenit membru al Academiei
Sârbe de Ştii nţe şi Arte şi membru în Consiliul ştiinţific al rev istei „Balkanika" a
Institutu lui nostru. Profesorul C ubri lovic l-a desemnat pe profesor dr. Petar
M i losav ljevic, istoric şi consil ier şti inţific la Institut, să alcătuiască echipa care să
vi nă la Bucureşti pentru convorbiri . Î mi amintesc că din acea delegaţie au mai făcut
parte Dragoslav Anton ijevic, etnolog, consilier ştiinţific şi el, mai târziu,
academ ic ian, apoi Nicola Tasic, arheolog, consil ier şti inţific. devenit şi el
academician, actualmente director al Institutului de Balcanistică din Belgrad, alţi
câţiva colegi, şi eu, care eram colaborator al Institutului.
Ne-am deplasat după ceva vreme la Bucureşti şi ne-am înţeles cu partea
română să facem schimb de cercetători la reciprocitate, o echipă românească să
studieze la Belgrad şi una iugoslavă la Bucureşti, iar rezultatele să se publice într-un
volum bil ingv. Până la publ icarea volumului s-a întâmplat însă decesul
profesorului Berza, dar colaborarea noastră a continuat. Atunci pot să spun că am
devenit prieten cu profesorul Virgil Cândea. Cu prilejul celei de-a doua călătorii la
Bucureşti, aceasta de negociere a colaborării, am mai vizitat Institutul de I storie
„N icolae Iorga", Institutul de Ştiinţe Sociale şi Pol itice, Facultatea de Limbi S lave,
unde era decan profesorul Dorin Gămulescu, C atedra de I storie a Facultăţii de
Fi losofie a Universităţi i Bucureşti, Arhivele Statului, B iblioteca Academiei etc. şi
acela a fost, de fapt, începutul unei îndelungi colaborări dintre I ugoslav ia şi
România în diverse domeni i ale cercetării, şti inţei şi culturi i . S-au realizat
numeroase sch imburi culturale şi şti inţifice, întruniri bilaterale.
La întoarcerea de la Bucureşti, profesorul Milosavljevic a format, la Institutul de
Balcanistică, un grup de cercetare pentru a studia în România, printre care profesorul
Momcilo Savic, romanist, şeful Catedrei de italiană de la Facultatea de Filologie din
Belgrad, mai târziu şi şeful Catedrei de limba română (după decesul profesorului Radu
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Flora), apoi prof. dr. Gligor Popi, istoric, profesor la Academia Pedagogică din Vârşeţ.
Laza Ştefan, jurist, ziarist la Radio Novi Sad, la Redacţia de limba română, Octavian
Trifu, directorul Arhivelor din Pancevo, eu şi alţi câţiva colegi. Cercetările aveau drept
scop să evidenţieze rolul minorităţilor în apropierea dintre ţările noastre.
Sava Incov ici, de la Bucureşti, era originar din Iugoslavia, vlah (român) din
Timoc, şi deven ise cercetător la Institutul de Stud ii Sud-Est Europene . Cum însă
absolvise liceul la Belgrad, ştia bine sârbeşte şi i-a şcolit în acest sens şi pe colegi i
lui din Institut care se ocupau de relaţi i le româno-sârbe. Aceştia au şi ven it la
Belgrad. Din câte ştiu, Sava Incovici a plecat mai târziu în Sued ia, unde a continuat
să publ ice cărţi despre relaţiile româno-sârbe.
Relaţiile dintre România şi Iugoslavia au fost foarte intense în anii ' 70, iar
prietenia mea cu profesorul Cândea a continuat în toţi aceşti ani . Î n 1 962, profesorul
Radu Flora înfi inţase Societatea de Limba Română din Voivodina, care este şi astăzi
foarte activă, actualul ei preşedinte fiind Lucian Marina, redactor Ia Televiziunea din
Novi Sad, secţia română. Iar în 1 963, acelaşi profesor Flora a înfiinţat la
Universitatea din Belgrad, la Facultatea de Filologie, Catedra de limba şi literatura
română. Între 1 970 şi 1 982 el a organ izat nu mai puţin de şase simpozioane sârbo
române, la care a participat şi profesorul Virgil Cândea. Actele simpozioanelor s-au
publicat bilingv, în sârbă şi română. Activitatea lui Radu Flora a fost continuată de
Momcilo Savic. Limba română a fost predată Ia Belgrad de profesoru l Octav Păun,
venit din România, iar istoria României am predat-o eu , aceasta fiind singura Catedră
a unei Universităţi din afara României, unde studenţii învăţau istoria ţări i în a cărei
limbă se special izau. Profesorul Cândea m-a aj utat cu materiale, astfel încât, pe lângă
acel curs, am editat şi partea de istorie românească din manualele pentru clasele a VI-a.
a V II-a şi a Vll l-a necesare elevilor români din Voivodina. De altfel, numeroşi
special işti români au participat la întruniri ştiinţifice ale Centrului Internaţional de
Slavistică, organizate la Belgrad, Titograd, Sarajevo, Skoplje, Novi Sad, ca şi la
întruniri de istorie la Bucureşti, Iaşi, Timişoara ş. a.
Colaborarea mea cu profesorul Cândea a fost mai strânsă din 1 977, pe
vremea când era profesor invitat la Universitatea din Geneva şi-l avea doctorand pe
Nicolae Iordache, pe care l-am aj utat să intre în Arh ivele Ministeru lui de Externe al
R. S. F. Iugoslavia. De altfel, am făcut parte, împreună cu profesorul Cândea, din
mai multe comisii de doctorat la Universitatea din Geneva, alături de profesorul
Jacques Freymond , directorul Inst itutului de Î nalte Studii Internaţion ale, ca şi
alături de profesorul Marl is Steinert, de la acelaşi Institut. Mai târziu, când
profesorul Cândea s-a întors în ţară, mi s-a propus să continuu eu activitatea la
Catedra de Istoria Statelor Balcanice a Institutul ui Internaţio nal al Universit ăţii din
Geneva, însă n-am putut, fiind ocupat atunci la Facultatea de Filosofie a
Un iversitătii din Pristina. Aveam să-l revăd însă pe profesorul Freymond în 1 99 1 ,
la un simpozion organizat Ia Geneva, despre Planul Briand al l!niunii Federale
Europene, din 1 929. Atunci m-am dus să-l salut împreună cu Nicolae Iordache,
fostul doctorand al profesorului Cândea, devenit între ti ':1p a?1? asado � I Români ei
la Berna şi l-am evocat împreu nă pe profesorul Cândea ş1 act1v1tatea lut de formare
a unor buni specialişti .
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

368

Milan Vanku

După ce a plecat de la Geneva, profesorul Cândea s-a ocupat de „Asociaţia
Români a", men ită să-i ajute pe români i din diaspora, ca şi pe toţi românii din afara
gran iţelor. Dar, pe lângă asta, pot sta mărturie că i-a aj utat şi pe toţi acei studenţi
ori cercetători din Iugoslavia, care veneau în Român ia, spre a se ocupa de relaţiile
di ntre cele două ţări, indiferent dacă erau vlahi, sârbi, albanezi, etc. Cu toţii s-au
simţit excelent şi au beneficiat din plin de ospital itatea românească. Eu, ca şi mulţi
colegi de-ai mei. profesori universitari, am fost oaspeţii ,.Asociaţiei Român ia", cu
prilejul unor manifestări ştiinţifice. De altfel, m-am văzut cu prietenul mau Cândea
la numeroase întruniri şti inţifice. nu doar în capitalele ţări lor noastre, ci şi la
Ankara. Viena. Freiburg, Toronto ş. a. Î n calitate de secretar general al Asociaţiei
Internaţionale de S tud i i Sud-Est Europene, profesorul Cândea a colaborat cu
universităţi le şi institutele iugoslave şi, din această perspectivă, fi ind un bun prieten
al reputatului arheolog şi profesor un iversitar, M ilutin Garasanin, secretarul general
al Academiei Sârbe de Şti inţe şi Arte.
Mai vreau să am intesc încă o faţetă a prieteniei mele cu Virgi l Cândea. El, ca
şi colaboratori i săi, m-au aj utat foarte mult să publ ic în Român ia, la Editura
Po l itică, în 1 979, cartea mea Mica Înţelegere şi politica externă a lugoslaviei:
1 929- 1 938. apoi cartea Nicoale Titu/eseu - promotor al politicii de pace şi
colaborare În Balcani, Ed itura Politică, 1 986, ambele cărţi fi ind prefaţate de
profesor uni versitar dr. Viorica Moisuc. Prima carte s-a lansat chiar la ed itură,
lansare prezentată apoi la Televiziunea din Novi Sad, iar lansarea celei de-a doua
cărţi s-a făcut la ADIRI, fi ind prezentată de profesoru l Virgi l Cândea. Pe lângă
mulţi colegi din România au vorbit atunci şi doi colegi de-ai mei din Iugoslavia,
Momcilo Savic şi Gl igor Popi. Personal, sunt mândru că am publ icat cartea despre
Nicolae Titulescu. singurul până atunci care a deţinut două mandate de preşedinte
al Societăţii Naţiuni lor, mare om pol itic, ministru de Externe al României şi
profesor reputat. De altfel, sunt interesat de numeroase aspecte ale istoriei şi
diplomaţiei româneşti şi am publicat vreme de treizeci de an i numeroase articole
despre aceste subiecte în revistele de spec ialitate din Iugosl avia, din Român i a, dar
şi din mu lte alte ţări . Cât despre recenzarea lucrărilor colegilor mei de breaslă din
România, arareori mi-a scăpat ceva. Î mi amintesc de prezentarea a două lucrări ale
prietenului meu Virgil Cândea: Mo n t A thos - presences roumaines, scrisă
împreună cu Constantin Simionescu, apărută în 1 979 şi recenzată de m ine în
„Balkanika", t. IX/ 1 980, pp. 1 94- 1 95 şi, cu acelaşi colaborator, Prezenţe culturale
româneşti - Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, apărută în 1 987 şi recenzată de mine tot
în „Balkani ka", t. XVIII-XIX, 1 987- 1 988, p. 436.
M-am întâlnit cu profesorul Cândea de câte ori am poposit la Bucureşti.
Veneam la „Asociaţia Român ia" şi mărturisesc că aj utorul lui şi al colaboratorilor
săi mi-a fost de mare folos în cariera ştiinţifică. Graţie lor, Bibl ioteca Institutului de
Balcanistică din Belgrad a primit numeroase lucrări şi publ icaţii şti inţifice
româneşti, dar şi bibl iotecile personale ale multor specialişti, inclusiv biblioteca
mea, stau mărturie activităţi i lui Virgil Cândea.
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Nu în ultimul rând, trebuie să amintesc cu emoţie că n-a fost dată, când m-am
văzut cu profesorul Cândea, să nu fi di scutat lucruri mereu interesante, atât din
specialitatea noastră, cât şi din alte numeroase domenii. U ltima oară ne-am văzut la
Belgrad, în noiembrie 2000, cu pri lejul manifestărilor dedicate de UNESCO lui
M ihai Eminescu. Au ven it atunci la Belgrad preşedintele Academ iei Române,
profesorul Eugen Simion, ca şi prietenul meu Virgil Cândea, vicepreşedinte al
Academiei Române. Oaspeţii români au vizitat atunci Casa de Presă şi Editură
„Libertatea" din Pancevo, care tipăreşte cărţi şi reviste în limba română, oraşul
Novi Sad, unde există o secţie în limba română a televiziunii, precum şi Societatea
de Limba Română.
Pot să conchid că profesorul V irgil Cândea s-a manifestat, de-a lungul
întregii sale activităţi, ca un prieten constant al Iugosl aviei, ajutând - de câte ori a
putut - la menţinerea unor bune relaţii, în folosul ambelor ţări, ca şi în folosul
cercetări i balcanistice în general. Cu ocazia aniversării a 75 de ani, îi doresc
marelui savant român, prietenul meu, profesorul şi academ icianul Virgil Cândea,
mu ltă sănătate, viaţă lungă şi activă, să editeze încă multe opere de valoare ale
istoriei româneşti, care merită să fie cunoscute în întreaga lume.
Prin urmare, în loc de orice altă încheiere, Virgile, La mulţi ani de la prietenul
şi colegul tău, care te ştie de peste trei decenii şi care nu te va uita niciodată.
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UBER BLITZ - DONNER - BLITZSCHLAG
IN RUMĂNISCHEN HANDSCHRIFTEN
CĂTĂ LINA VELCULESCU

Fiir die Rumănen des 1 8. Jahrhunderts stellten die Manuskripte noch immer
eine der Formen zur Erhaltung und Verbreitung der Kultur dar. Zwar gab es schon
Druckereien, und zwar bereits aus dem ersten Jahrzehnt des 1 6. Jahrhunderts, in
diesen wurden allerdings Kirchen - und Gebetbiicher, Homi liarien, die
Lebensgeschichten der Heiligen sowie Gesetzbiicher gedruckt 1 •
B . P. Hasdeu und M . Gaster2 , die sich der Bedeutung der in den rumănischen
Manuskripten (mi t kyril lischen Buchstaben geschrieben) enthaltenen Welt bewuBt
waren, begannen vor gut einem Jahrhundert mit deren Erforschung. Doch bis auf
den heutigen Tag wurde kaum ein Viertel des Inhalts jener Manuskripte
verăffentlicht, wăhrend die verallgemeinernden Aussagen der rumănischen
Literaturhistoriker vor aliem auf eine Stichproben-Investigation grtinden.
Im folgenden măchte ich auf einige ausgewăhlte Ausziige aus verschiedenen
Werken ( = Schriften) eingehen, die alle die Tatsache verbindet, daB sie
gewissermaBen die Frage beantworten : was sind B litz - Donner - Blitzschlag.
In den Manuskripten der achtzehnten-Anfang neunzehnten Jahrhunderten
werden in (wenigsten) vier verschiedenen Werk-Typen Fragmente iiber Blitz Donner - B litzschlag iiberl iefert.
Typ 1 - in der sogenannten Pravila (Die bewahrten Manuskripten stammen
aus Anfang neunzehnten Jahrhundert). Îndreptarea Legii (Deutung des Gesetzes ist
eine Gesetzsammlung, die aus dem Griechischen ins Rumănische iibersetzt und
1 652 in Târgovişte gedruckt wurde, bekannt auch unter dem Namen Pravila des
Matei Basarab. Am Ende der monumentalen Sammlung (ein in folio von iiber 800
Seiten) gibt es „ein Register (mit) vielen notwendigen Lehren. . . ; und Fragen und
Antworten des hi. Anastasius, Patriarch von Antiochia" 3 .
1 Ion B i anu, R. Caracaş, G. Nicolaiasa, Gabriel Ştrempel, F. Moisil, L. Stoianovici, Cutulogul
manuscriselor româneşti, vier Bănde, Bukarest, 1 906- 1 967; Ion Bianu, Nerva Hodoş, Dan
S i monescu, Bibliografia română veche. 1508-1830, vier Bănde, Bukarest, 1 903- 1 944; Gabnel
Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vier Bănde , Bukarest, 1 978- 1 992.
.
. .
D1cţ1onur11I
2 Fiir eine allgemeine Vorstellung der Tătigkeit B. P. Hasdeus und M. Gasters, s1ehe
literaturii române de fa origini până la 1 900, Bukarest, 1 979; Enzyk/opădie de Mărche�.
.
�, .1 962, S. ::' 65-6 � I ; � · ? Ie��
3 Îndreptarea legii , 1 652, Hrsg. Andrei Rădulescu u.a., B ukare �
B arbu, A supra izvoarelor Îndreptării legii ", (Târgovişte, I 652), „Stud11 ŞI Ccrcetăn de Lmgv1st1c ă .
XLI, 1 990, Nr. 2, S. 1 35-144; Nr. 3 , S. 269-278; Nr. 5--6, S. 475-48 1 .
„
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In einem Manuskript aus den ersten Jahren des 1 9 . Jahrhundert (Bibliothek
der Rumăni schen Akademie - weiter: B .A.R. - rum. Hs 4378), werden (neben
andere Schriften) die Kapitel liber Pest (47), Erdbeben (50), B litz und Donner (5 1 )
von diesen Fragen des Pseudo-Anastasius von Antiochi a liberliefert. O ber B l itz
und Donner sagt man in Pravila : Wolken, vom Wind getragen, stoBen aneinander,
genauso wie „Stahl und Feuerstein"; daraus entsteht erst der Donner und danach
der B litz. Zwar sehen die Menschen erstmals den B litz und danach erst horen sie
den Donner, so wie man in weiter Feme erst den Holzfăller sieht und danach erst
den Axtschlag vemimmt. Zu einem B litzschlag kommt es nur dann, wenn liber den
Bl itz „Feuer vom Himmel făl lt"4 .
Typ 2 - in der von Alexandru Ciorănescu veroffentl ichen zusammengefassten
Formen der Fragen und Antworten. Hier findet sich zwei verschiedene Narrationen:
2a und 2b.
In diesen Fragen gibt es einige, die „Iazimir" (fiir die lange Fassung siehe
infra ), andere die „Kaiser Leon" zugeschrieben sind. In den einen wie den anderen
kl ingt die Antwort betreffend Blitz und Donner ăhnl ich der aus de Pravila : die
Wolken (erhitzt durch den Dampf der Erde und vermengt mit der Sonnenwărme)
sch lagen gegeneinander wie „Stahl und Feuerstein". Es erfolgt zuerst der Donner
und danach der von uns schon vorher gesehene B l itz, eben wei l „das S ehgefii h l
schărfer i st" . Die Erklărung des Blitzschlags ist jedoch eine andere a l s d i e in der
Pravilă: „der steineme Pfeil , der aus der Wolken-Materie hemi edersaust". Die
Fortsetzung der Erklărung erinnert dann an das Ende des Kapitels liber das
Erdbeben in der Pravilă: der Bl itz schlăgt ein „als Strafe fiir unsere' Slinden, so wie
auch das Erdbeben" 5 . Und dann folgt în den Manuskripten eine Aussage, die es i n
der Pravila in den besagten Kapitel n nicht gibt, die jedoch in enger Verbindung mit
h ier nachstehenden Berichten steht: „wen jedoch der B litz ersch l ăgt", sagt die
Heilige Schrift (wo? - Anm. d . Autors) „jenem Menschen wird Erbarmen und
SlindenerlaB beschert" .
Diese Berichtart werden wir im folgenden als 2a bezeichnen.
Manche Manuskripte bringen auch eine andere Antwort auf die Frage n ach
Bl itz und Donner: „Die Engel halten den Donner und den B litz und auch den
Hauch der Winde . Und zwei Wolken schlagen aufeinander, und aus dem Schlag
4

Îndreptarea legii, angef. Ausg .. S. 624, B.A.R. rum. Hs. 4378, f 235v-236v. Aus den
Aufzeichnungen der verschiedenen Eigenttimer kann geschlussfolgert werden, dass es im M i l lieu der
Bukarester Geistlichen im Umlauf war: Kloster Văcăreşti und Antim, „Doamnei" - Kirche; es wird
Bezug genommen auf B egebenheiten aus der Metropolie.
Die Fragen des Pseudo-Anastasie sind teilweise auch in die rum. Hs. 1604 ( 8 .A.R.)
tibernommen worden. Von den 54. Anastasie von Antiochien zugeschriebenen Fragen, die der Kopist
Ubernommen hat, gibt er nur auf 22 auch die Antworten. Unter den antwortlos gebliebenen Fragen
gibt es auch jene betreffend „Blitze und Donner, wie sie entstehen", also gerade eine der Fragen, auf
die in der rum. Hs. 4378, geantwortet wird.
FUr die Beschreibung der M anuskripte habe ich die bei Anm. I angeftihrten Kataloge verwendet.
5 Întrebări şi răspunsuri, Hrsg. Alexandru Ciorănescu, „Cercetări literare", I. 1 934, S. 64 und
80. Siehe auch N. Cartojan, Cărţile populare în literatura românească, Bd. 2, Bukarest, 1 974, ( I .
Autl . 1 938), S . 37-4 1 .
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entsteht der Donner; und der B litz kommt aus der Macht der Engel und daraus
ergibt sich dann der Regen"6 • (In manchen Manuskripten folgt auch eine weitere
Aussage ; „Im Land der Russen donnert und blitzt es stărker als hier" - wo
Griechenland? Sud-Donau? Rumănien?).
Diese Erklărung (eine stark veraibeitete Kurzform aus den Fragen lazimirs)
werden wir mit 2b bezeichnen.
Typ 3 - in der erweiterten Fassung der Fragen /azimirs mit dem Philosophen
Panagiotis1 .
Es scheint schwer zu prăzisieren, wann genau diese Fragen niedergeschrieben
wurden, die auch zahlreiche den Volksbtichem eigene Motive enthalten . Die Fragen
beziehen sich jedoch auf Ereignisse, die in Konstantinopel stattfanden, nach der
Reise einer byzantinischen Botschaft nach Lyon. Der Kaiser wollte eine Aussohnung
mit den „Franken" aushandeln („Franken" - generischer Name ftir die Abendlănder),
Anhănger der Kommunion mit der heiligen Hostie - „Azima'', woher auch die
Namen „Azimit", „Azimin", „Iazimir" (mit einer pejorativen conotatia) . Die
Aussohnungsversuche des Kaisers erztimten jedoch die byzantinischen Monche, die
die Besucher „aus dem Papstlande", die nach Byzanz kamen, mit Feindsel igkeit
empfingen . Es heiBt, sie hătten sie sogar zu einem Duell von Fragen und Antworten
aufgerufen, mit der offensichtlichen Absicht, die absolute „Ignoranz" der
Abendlănder zu beweisen. Die dem griechischen „Phi losophen" Panagiotis
zugeschriebenen Antworten weisen volkisches Niveau auf, haben zutiefst religiosen
Anstrich, verbleiben jedoch des Ofteren an der Grenze zur Ketzerei .
'' Întrebări şi răspunsuri ( supra ), S. 64, FuBnoten.
7 I. Bogdan, Vechile cronici moldoveneşti pînă la Ureche, Bukarest, 1 89 1 , S. 8- 1 2; idem.
Cronici inedite, Bukarest, 1 895, S. 7- 1 5 ; M. Gaster. literatura populară română, Bukarest, 1 883
( siehe Index); idem, Gru11driss der romanischen Philologie. Bd. 2, Strassburg. 1 90 1 , S. 4 1 7 ; N. Iorga.
Cărţi şi scriitori români din veacurile XVII-XIX, „Analele Academiei Române", Mem. liter. Abt„
Serie II. Bd. 29 ( 1 906- 1 907), S. 1 65- 1 79; Demostene Russo. Studii şi critice, Bukarest, 1 9 1 0, S. 89;
Al. Ciorănescu (Hrsg.), op. cit„ S. 47-59, 62-67. Die von Nicolae Iorga vorgeschlagene Zeitangabe:

nach 1 369, stimmt nicht i.iberein mit der von A. Popov und A. Vasiliev empfohlenen (siehe infra) und
von M. L. Concasty gri.indlich analysierten: 1 278- 1 279 (la fin d '1111 dialogue contre Ies /atins
azymites in: A kten des XI. i11tematio11ale11 Bvza11ti11iste11-Ko11gresses. Miinchen 1 958, Hrsg. Franz
Dolger und Hans-Georg Beck. Mi.i nchen. 1 960. S. 86-89 ) .
Der von Andrej Popov veroffentlichte slawische Text: lstoriko-literaturnyi obzor drevne
russkich polemiceskich socinenij protiv /atinjan (XI-XV ) , Moskau, 1 875 (Reprint London 1 972), S.
III-VII, 23 8-286.
Der griechischr Text: A. Vasiliev. Anecdota greco-byza11ti11a, Bd. I , Moskau, 1 893, S. XL-XLII,
v.

1 79- 1 87.

Fi.ir einc allgemeine Obersicht bei der Gattung disputatio in der mittelalterli chen
Literatur,siehe: H. Walther, Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters, Mi.inchen.
1 920; Joseph A. Munitiz, Religious bwruction in the mid Xll-th Ce/l/ury: the Evidence of an
1es.
Unpublished Creek „ thisauros ", in Actes du XV-e Congres i11ternatio11al d 'e111de By::.ant1 �
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Im fol genden wollen wir zusammengefaBt das Kapitel tiber Donner und Blitz
aus der erweiterten Fassung von /azimirs Fragen8 darstellen. Der ru măni sche, aus
dem Slawischen tibersetzte Text, verweist auf die Gromatik (statt Grammatik !),
d. h ein Buch tiber den Donner (sl. grom = Donner) . Die Frage Azimits (bzw. Des
Abendlănders), „Donner und B l itz woher kommen die?", beantwortet der
griechi sche „Ph i losoph" Panagiotis durch ein Gemisch von Aussagen, die
verschiedenen Quellen entstammen . Zuerst zitiert er Meinungen aus den „Psalmen"
und des Propheten Jeremia.
Danach verwei st er auf die „Kunst der Philosophie": wenn sich zwei Wolken
treffen (wahrscheinlich zusammenprallen), dann „donnert es und es entstehen zwei
Winde : ein kalter und ein warmer".
Weiterhin zitiert er „Eromogen" (wahrscheinlich Hermogenes aus Tarsos, 2.
Jh. n . Chr., Redner am Hofe Mark Aurels): „wie ein Wasser, das sich an einer
gewissen Stelle losreiBt und an einer anderen Ste l le wieder einschlăgt", genau so
„prallen die Wolken am H im mel gegeneinander und machen den Donner".
Der Gromatik entnimmt Panagiotis auch eine weitere Erklărung, die der i n der
Kurzform der Fragen tibernommenen sehr ăhnlich klingt. Verschiedene
Engelscharen haben unterschiedliche Aufgaben : eine Schar „hăit den H i mmel" und
. . 1 2 Wassersăulen", eine weitere hăit das Meer und „ 1 2 Wassersău len", eine dritte
nun .,hăit Bl itz und Donner". Die Wolken prallen gegeneinander „bei starkem Wind"
und aus dem Aufprall „kommt der Donner, und es geht der B litz los aus der Macht
der Engel". Und danach sind es ebenfalls die Engel, die den Regen loslassen.
Seine letzte Erklărung handelt von Engeln, die sich versammeln, Gott
lobsingen und sich freuen und dabei „mit den Fltigeln schlagen ; und aus dem
Fltigelschlag entsteht der B l itz und dann donnert es".
Nur wenige rumănische Manuskripte sind bislang identifiziert Worden, die
erweiterte Fassung von /azimirs Fragen enthalten (die wir mit „3" beze ichnen),
wăhrend die stark verarbeitete Kurzfassung aus dem u mfassenderen Gefiige von
Fragen wzd Antworten (2b) eine weit grăBere Verbreitung gefunden hat.
Typ 4 in den Fragen Epiphanos an Andreas Sa/os.
Es handelt sich um ein Fragment eines byzantinischen Schriftstticks,
wahrscheinlich aus dem 1 0. Jahrhundert (der Autor bezeichnet sich selbst als
-

K

Zur ldentifizierung der Manuskripte habe ich eingesehen: G. Ştrempel, Catalogul. . . . . (supra
Anm. I ). B.A.R. rum. Hs. 63,f 99v - 1 23 (siehe Gaster, Gru11driss, supra, Anm. 7). B.A.R. rum. Hs. 283,
(siehe D. Russo. Studii, supra Anm. 7). N. Iorga veroffentlichte den Text eines Manuskriptes aus dem I 8.
Jh. aus Siebenbi.irgen, der sich anscheinend nicht mit jenem von B.A.R. rum. Hs. 452, f. 1 5-38 deckt
(Siebenbi.irgen. 1 747). Noch einzusehen wăren die Texte aus folgenden Manuskripten: In der Bibliothek
der Bukarester Akademie: rum. Hs. 1 207, f. 3-1 I , 32v: 3013. f 49v-54v: 339 1 . f 335-336v; 579 1 ,
f l -2v: in der Klausenburger Filiale der Bibliothek der Rumănischen Akademie: MS. 6 , f. 268.
Informationen aus der Studie von M. Moraru, C. Velculescu, Bibliografia cărţilor populare, Bukarest,
1 976-- 1 978. Slawische Manuskripte aus dem 1 6. Jh., die in der Moldau kopiert wurden, siehe supra, Anm.
7. Ein gricchisches Manuskript, dessen Text sich sowohl von den slawischen als auch von den
rumănischen unterscheidet, wird beschrieben von G. Litzica, Catalogul manuscriselor greceşti, Bukarest,
1 909. S. 244. Wir verwenden hier den Text aus der rum. Hs. 452, f 1 5-38, Catalogul manuscriselor
greceşti, Bukarest, 1 909, S. 244. Wir verwenden hier den Text aus der rum. Hs. 452.f 1 5-38.
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„Nikephoros der Priester") iiber die Lebensgeschichte des heiligen Andreas, der
Narr des Christus (Stultus, Salos), ein Sklave skythischer Herkunft, der zwischen
9
dem 5 . und 6. Jahrhundert in Konstantinopel gelebt haben soll .
Nicht weniger als vier der Fragen, die Epiphanos Andreas Salos stellte,
erhalten Antworten, die Aussagen iiber B litz-Donner-Bl i tzschlag enthalten. Auf die
Frage nach der Herkunft des Regenwassers, erzăhlt Andreas i.iber den Regenbogen,
der das Wasser des Meeres, der Quel len oder Fliisse aufsaugt und es im Inneren der
Wolken aufspeichert: „gleich einem Schwamm fill lt er dieselben auf' . Der Donner
(aufgezăhlt werden drei Donner-Arten) dirigiert die verschiedenen Etappen dieses
Prozesses. Doch wirkt sich der Donner nur „ausgerichtet" von „Herold-Engeln"
aus. H ier folgt dann eine symbolische Erklărung fi.ir den Beinamen „Sohn des
Donners", der dem Evangelisten Johannes zugeschrieben wird.
Epiphanos will sodann auch wissen, „wie der Engel den Blitz trăgt und was
dessen Leben ist", worauf ihm Andreas durch ein richtiges Szenarium antwortet,
indem er auch auf die Antwort auf die erste Frage zurilckgreift: Der Regenbogen
saugt also das Wasser der Meere, der Quellen und Fli.isse auf und trăgt es in die
„Schatzkammern der Finsternis" - d. h. in die Wolken. Doch das aufgesaugte
Wasser ist schmutzig. Und nun intervenieren die B litze (offenbar von den Engeln
getragen) und „zerschmelzen den ganzen Salzgehalt und den Schmutz der aus dem
Meer kommt". Jetzt kommt auch ein Engel, der das nun gereinigte Wasser mit
„dem Holz des hochheiligen Kreuzes" berilhrt. um es zu „versi.iBen".
Im ProzeB des Wasseraufsaugens gehen die Blitze dem Donner voraus, die
die verschiedenen Etappen dirigieren.
Der das vom Regenbogen aufgesaugte Wasser reinigende Blitz kann
manchmal bis an den Rand der Wolken reichen, und dann „ergieBt er sich auch in
die Lufthi.i lle, und indem er sich ergieBt, lăBt er sich auch auf die Erde hernieder",
glănzend und leuchtend. Und einmal auf der Erde angelangt, erfaBt und verbrennt
er, denn er hat groBe Brennkraft. Der B litz i st himml isches Feuer - aus derselben
„Materie" (B .A.R. rum. Hs. 2786, f 334) mit dem Feuer, das auf Anflehung des
Propheten Elias herniederfiel und das Feuer an dessen Opfertisch anzi.indete.
Erst nach diesen Erklărungen folgt die am engsten mit der Volkskultur
verbundene Frage: „Befindet sich der Prophet Elias in seiner Feuerkutsche, daB es
9 Migne, Patrologia Graeca, Bd. 1 II ; Sarra Murray, A Study of the Life of Andreas the Fool for
the Sake of Christ, Borna-Leipzig, 1 9 1 0. G. Da Costa Louîllet, Saints de Co11sta11 ��11op� le atu VIII.
IX-e et X-e siecle, „Byzantîon", XXIV , 1 954, Heft 1 . S. 1 79-2 1 4; Albert Erhard. Uber/1efer1111g und
Bestand der hagiographischen und lwmiletischen Literatur der f!riech sc 1e11 Kirchen von den
Anfăngen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, 3. Bd., 2. H„ Berlin, Le1pz1g, 1 952, S. 948-950;
Lennart Ryden, The Andreas Sa/os Apocalypse. Creek Text. Translation mul co111111e11tary.
„Dumbarton Oaks Papers", 28, 1 974, S. 1 99-26 1 ; idem, The Vision of the Virgin at Blachernae and
the Feast of Pokrov, „Analecta Bollandîana. Revue crîtîque d 'hagîographie", Bd. 94, 1 976, S. 63-82;
.
idem. New Fonns of Hagiographie: Heroes and Saints, în The 1 7-th lllternatwnal Byza11! 111e
Congress. Major Papers. August 3-8. 1 986, New York, 1 987, S. 547-551 ;
V. Tvorogov. Z1/le
Andreja Jurodivogo. în Slovarj Kniinikov i Kniinosti drevnej Rusi, Bd. I , Lenmgrad, ' 9 87 . _ s . ' 1 . .
.
1 3 2 (Siehe auch S. 283, 42 1-423) ; Jacqueline Leonhardt-Aumi.iller, „ Narren 11111 Chnstt W1/le11 . .
Mi.inchen, 1 993, s. 556; Lennard Ryden, Tize Life of st. Andrew the Fool, 2 Bănde. Uppsala. 1 995.
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donnert und es die zmei (uniibersetzbar, eine Art Drachen - im griechischen Text:
drakon) verj agt"? Antwort: Nei n ! Elias und Enoch wurden nicht in den Himmel
emporgehoben, wie es heiBt, sie weilen i mmer hoch auf Erden, wie auch Johannes
der Evangelist, und werden hier bleiben, bis zur Ankunft des Antichri sten, mit dem
sie kămpfen werden.
Was die Beziehung zwischen Blitz - B litzschlag - Drachen
balaur (gr.
drakon) und :mei (gr. drakon oder ophis) anbetrifft, stehen die Sachen
folgendermaBen : wenn in eine Schlange (gr.) der Teufel (gr. diavolon, oder daimon)
einzieht. so wird jene Schlange zum zmeu, und sodann trennt sich der Teufel nimmer
von diesem, sondem haust immerwăhrend in ihm und richtet groBes Unheil an.
Demnach ist dieser :meu eine jăhzomige und schreckenerregende Bestie in
Teufelsgewand. Noch besseren AufschluB auf diese letzte Beziehung Schlange Teufel - :meu gibt uns vielleicht eine andere Passage aus der lebensgeschichte des
Andreas Salos. wo eben liber einen Teufel die Rede ist, der „das Gewand" einer
Schlange angenommen hat. Zugleich soll auch daran erinnert werden, daB es im
Physiologus, der Damaskenos von Studion zugeschrieben wird (gedruckt in Venedig
in den 1 7 . Jahrhunderts und ins Rumănische iibersetzt Ende des 1 8 . - Anfang des 1 9 .
Jahrhunderts, in einem der Kapitel iiber Schlangen heiBt: „Es gibt viele Arten von
Schlangen, je nach den Orten" und nach deren Alter. „Denn wen sie lange leben wird,
so nimmt sie eine groBere Gestalt an und wird dann Drache (rum.: balaur) genannt" 1 0 •
Doch kommen wir auf die Antwort von Andreas Salos zuriick: die Schlange
al so. in die sich der Teufel einni stet, wird zu einem zmeu. Dieser zmeu verlăBt dann
sein Nest und zieht in die Welt hinaus. um den Menschen U bles anzutun .
( Es sei hier vermerkt, da13 fiir d i e rumănischen Leser und Horer das Wort
ba laur - Drache - gleichbedeutend ist mit dem griechischen Wort drakon und dem
slawischen -:mija . Der O bersetzer des behandelten Textes aus den Fragen des hi.
Epiphanos verwendet das Wort balaur ein einziges Mal, als Gattungsbegriff. Fiir
die Symbiose zwischen Teufel und Schlange - die er, ohne Riicksicht dar auf, sich
selbst zu widersprechen mal als Teufel in eine Schlange, mal als Schlange in
Teufel sgewand darstellt - verwendet der rumănische O bersetzer laufend das Wort
:meu. durch das die Rumănen tiblicherweise ein anthropomorphisches Monstrum
bezeichnen. auf das wir in den folgenden Seiten wiederkommen).
Kommen wir nun auf den zmeu zuriic k, der mit bosen Absichten in die Welt
auszog. Gott sieht ihn und wohl wissend welches seine Absichten sind, schickt er den
fiir den Blitz verantwortlichen Engel, „und sofort gehen Donner und B litze auf den
zmeu los". Und da schickt der Engel auch den Regenbogen mit den B litzen gegen den
Feind, „damit er diesen verbrennt". „Doch der, Teufel der im zmeu haust, beschiitzt
diesen und erhebt ihn in die Ltifte". Dieser fliegende zmeu versucht sich dann zu
retten, indem er sich auf einen Menschen, auf ein Haus, auf ein Schiff, einen Baum
eine Kirche aufsetzt, in der Hoffnung, daB der Engel, um nicht auch all diese zu
vemichten, auf seine B litzschlăge verzichten wird. Gott befiehlt dem Engel jedoch,
-

1 11

Fiziolog. Bestiar; Hrsg. Cătăl ina Velculescu und V. Guruianu. M it einem Exkurs von
Manuela Anton, Bukarest, 200 1 , S. 1 0-1 1 , 79- 1 02 (angef. Text: S. 96).
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,jenen Satans-zmeu, den Teufel" doch zu verbrennen, wenngleich zusammen mit dem
Ding oder dem Wesen, auf das er sich aufgesetzt hat. Der Mensch, der deswegen
sterben muB, wird erlost. (Offensichtlich rechtfertigt nur eine solche Darstellung die
„Erlosung" des vom B litz getroffenen Menschen, jene ErlOsung, auf die die 2a Form, die von Ciorănescu veroffentlichten Fragen, verweist.).
ln zahl re ichen rumănischen Manuskripten ist, des ofteren in Kurzform, die
Lebensgeschichte des Andreas Salos eingefiigt. Die Fragen des Epiphanos jedoch
sind nur in zwei Handschriften aus dem 1 8 . Jahrhundert und in weiteren zwei aus
den ersten Jahren des 1 9. J ahrhunderts identifiziert worden 1 1 •
Zusammenfassend: Fragmente betreffend die Art und Weise, in der Blitz und
Donner zustandekommen, findet man folglich in vier verschiedenen Schriften :
1. in der sogenannten „Pravila";
2 . (in den Formen 2 a und 2b) in den Fragen und Antworten (der von
Ciorănescu veroffentlichten zusammengefaBten Fassung);
3. in den Fragen lasimirs mit dem Philosophen Panagiotis (erweiterte Fassung) ;
4. in den Fragen Epiphanos ' an Andreas Salos.
Wtinschenswert wăre eine Fortsetzung der Forschungsarbeiten, wobei
folgende Richtungen zu verfolgen wăren:
a) Welche sind die Quel len einer jeden dieser Schriften, sowohl die primăren
Quellen (identifizierbar in vol lkommen unterschiedlichen Schriften, angefangen
von Aristoteles' De caelo und bis zum Buch der Kănige in der Bibel), als auch
deren Zwischengl ieder - eventuell bis hin zum Urtext der O bersetzung 1 2 •
b) Wie verkehrten diese Texte zwi schen den rumănischcn Lesern und
Kopisten, bzw. der Verkehr der Manuskripte. die diese Texte enthalten und
welches war deren Entwicklung wăhrend der sukzessiven Abschriften .
c) Welche Parallelen gibt es zwischen den oben erwăhnten Texten und
Zeugnissen der milndl ichen Kultur.
1 1

B.A.R. rum. Hs. 2430, f 1 35-1 44 und 1197. f 1 -4-v. 1 8 . Jh .. bilden im Grunde ein einziges
Manuskript. und zwar in der folgenden Reihenfolge: Hs. 2430. f. I 35- 1 35v. Hs. 1197. f. l --4v. Hs.
2430,f 1 36- 1 44.
Bibliothek der hi. Synode I 80 (gewesene 40 bei D. Fecioru, Manuscrise din Biblioceca
Patriarhiei Române. „Studii teologice", Nr. 5-6, 1 96 1 , S. 372). S. l Ov- 1 7.).
B. A.R. rum. Hs. 2102, f. 76- 1 Ol (Jahr 1 800 - 1 802) und rum. Hs. 2786. f. 3 I 7-350v (Jahr
1 807) , bei de kopiert von Joachim (Ion) Bărbătescu.
Siehe zum Beispiel : Ch. V. Langlois, la connaissance de la nacure el du monde au Moyen
Age, Paris, 1 9 1 1 , S. 97-99, 1 47- 1 50. 1 59, 368-369; J. K. Wright. The Geographical lore of the Time
of the Crusades. A Study in the History of Medieval Science and Tradition in Western Europe. New
York, 1 925, S. 22-23, 32, 1 03-403 ; Isidor de Sevilla in Migne, PL, Bd. 82 , S. 72-73: Hononus
Augustodunensis in Migne, PL, Bd. 1 72, S. 1 36- 1 38, 1 55- 1 88.
.
Die Kapitel Ober Blitz - Donner - Blitzschlag befinden sich in dem den H 1mn
� el _ betrett� nden
_
Teii der mittelalterlichen Enzyklopădien - syntetische Darstellung derselben sow1e B1bltograph1e
bei
Heinz Meyer, Enzyklopădie in literatur Lexikon, Hrsg. Walther Killy, Bd. 1 3 , . 1 992, S. � I �2 1 9:
_ Me1er, Org 111sat1011 of
idem, Die Enzyklopădie des Bartholomăus Anglicus, Mtinchen, 2000: C� nstel
�
Knowledge and Encyclopădic „ ordo ", in: Pre-Modern Encyclopae�1c Texts. Proceed111gs of the
_
Second COMERS Congress, Groningen, 1-4 July 1 996. Hrsg Peter Bmkley, Le1den
- New York Koln, 1 997, s. 1 03-1 26.
Siehe die Artikel ,,Donner' und ,,Blitz" in Enz:yk/opădie des Mărchens, Bd. 2. 1 979 und Bd. 3. 1 98 1 .
12
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I m weiteren eini ge Angaben liber die Punkte b und c .
Eine der interessantesten Kopistenfiguren aus der Wal achei des 1 8 .
Jahrhunderts war der Pharrer Ioan B ărbătescu, der im Jahre 1 800 im Kloster
B istritz in Oltenien (Kleinwalachei) zum M ănch geweiht wurde und den Namen
Joachim annahm. Ioan-Joachim stammte aus einem Dorf ( Bărbăteşti {' mit alten
Kulturtraditionen. unweit des beriihmten Kulturzentrums des von Constantin
Brâncoveanu gestifteten Klosters Horezu gelegen. Erhalten geblieben sind mehrere
von Bărbătescu kopierte Manuskripte: vier aus der Zeitspanne 1 766- 1 800 (also
wăhrend einer 34 jăhrigen Tătigkeit, die er noch in seinem Heimatdorf entfaltete,
Handschriften, die er mit dem Namen Ioan unterzeichnete) ; sodann eine als
Dorfpfarrer begonnene und als Monch beendete Abschrift, und sechs Abschriften
au s den Jahren 1 800- 1 809, als er schon Monch i m Bistritzer Kloster war und mit
dem Namen Joachim zeichnete 1 4 .
In einer sch icksalhaften Zeit seines Lebens transkribierte Ioan B ărbătescu
etwa im Jahr 1 800 in einer Textsammlung, neben anderen Texten (Eschatologie,
die Wundertaten der Hei ligen Jungfrau, Lebensgeschichten von Heiligen), auch die
LebensReschichte des hi. Andreas Sa/os, der die Fragen Epiphanos 1 5 vorausgingen,
Fragen. die auch das Fragment iiber Blitz. und Donner (4) enthalten.
Der Monch des Bistritzer Klosters maB anscheinend dem hi. Andreas, „dem
Narrn des Christus", eine besondere Bedeutung bei, da er seine Lebensgeschichte
zusammen mit Epiphanos Fragen dann auch in einem Misze llaneum aus dem J ahre
I 807 erneut kopierte , nebst dem Paterikum, der Sybillen-Weissagung, Fragmenten
aus der Geschichte Joseph Flavius' u. a. 1 6 Aus den Schriften D i mitrij Rostovskis
wăh lt Joachim Bărbătescu die Predigt fiir Maria-Schutz - und Fiirbitte (Pokrov)
zu m I . Oktober aus, „als der hi. Andreas und der h i . Epiphanos die Heilige Mutter
Gottes in der Kirche von Vlaheme in herrl icher Pracht l iegend sahen" (B .A.R.,
rum. Hs 2786, f. 350-356). Pater Joachim befolgt also in diesem M iszellaneum die
wohlbekannte Richtung der Predigt fiir Maria Schutz - und Fiirbitte 1 7 • Wie jedoch
aus seinen spăteren Manuskripten hervorgeht, waren ihm auch die Antworten auf
Fragen iiber Blit: und Donner wichtig.
Im Jahre 1 808, in eines anderen Textsammlung, kopiert der Ordenspriester von
Bistritz em soeben m Bukarest gedrucktes „Biichlein" (ungefâhr 80
13 Siehe Bărbăteşti in Dicţionarul geografic al României, Bukarest; N. Stoicescu. Bibliografia
localităţi/or şi monumentelor feudale din România. Bd. I, Ţara Românească, die Metropolie von
Oltenien. 1 970.
1� G . Ştrempel. Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, Bukarest,
1 959; idem,
Catalogul manuscriselor româneşti (Index), vier Bănde, Bukarest, 1 978 - 1 992; Paul Cemovodeanu,
l 'ariante autonome ale .. Războiului Troadei „Revista de istorie şi teorie literară", XXV, 1 976. Nr.
I . S. 3 1 ; Mo raru , Velculescu. Bibi. cărţi populare (Index).
15 B.A.R. rum. H s. 2102,f 79-8 1 . .
1 � B.A.R. rum. H s . 2786,f. 333-335v.
1 7 Slovari Kni::nikov (supra Anm. 9). Bd. I . S. 1 3 1 - 1 32, 283, 42 1 -423; C. Morawa. Andreas
der Narr von By::.anz ( Stultus, Salus, Andrej Jurodivyi), in: Lexikon der christlichen lkonographie,
Hrsg. E. Kirschbaum u.a., Bd. 5, Rom etc . 1 973 (2. Aufl. 1 994).
",
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Handschriftenseiten), dem er dann beifii g t: verschiedene Kalender mit Voraussagen
(fi.ir die Zeitspanne 1 722- 1 946 !), einen sehr interessanten Physiologus, ărztliche
Rezepte, und dann eben Fragen und Antworten des Kaisers Leon des Weisen mit
1
seinem Lehrmeister 8 • Zu jener Zeit glaubte man fălschlicherweise, daB der hi.
Andreas Salos zu Zeiten Kaisers Leon des Weisen gelebt hătte (rumănischen Lesem
aus einer beeindruckenden Anzahl von ins Rumănische i.ibersetzten Chronographen
- Geschichtsbi.icher volkischen Niveaus - bekannt 1 9 ) . Die von Joachim kopierten
Fragen des Kaisers Leon enthalten die von uns mit 2a bezeichnete Form des Textes
i.iber Blitz - Donner (f. 83). Der Kopist von Bistritz fiigt jedoch eine Erklărung hinzu
(nicht eine Antwort, da es keine neue Frage gibt !), die jener vom Typ 4 ăhnelt und
die er folglich aus den Fragen des Epiphanos entnommen hatte (die er bis zu jener
Zeit mindestens zweimal abgeschrieben hane) . Gleichzeitig fi.igt er auch einige
Erklărungen zur Beziehung Schlange - Drachen hinzu, die jenen in dem von uns
angefi.ihrten Kapitel aus dem Meriki diagnosis von Damaskenos aus Studion
gleichen. Die ganze von Joachim eingefiigte Erklărung trăgt den Titel Ober die
Schlange sagt man 20 (dieses „sagt man" deutet sei es auf eine mi.indliche, sei es auf
eine schriftliche Quelle hin). Je ălter sie wird, wird die Schlange auch immer groBer.
„Man sagt", notiert der Kopist weiter, daB es auch groBe Schlangen gibt, „so groB
wie ein FaB". Dies „man sagt" kann wieder sowohl auf eine mi.indliche als auch auf
eine schriftliche Quelle hindeuten. „So wie zu hăren ist, daB es vor eh und je jene
Schlangen gab, die die Wăsser aufhielten". „Zu horen" deutet auf eine unmittelbar
vorausgegangene mi.indl iche Quelle hin - es kan sich aber auch um ein Zuhăren bei
einer Lekti.ire handeln. Joachim nennt als Beispiel „jene Schlange, die der hi. lpatie
erschlagen hat". (Dieser hi. lpatie soli, heiBt es, einer der 3 1 8 Bischofe sein, die
Tei lnehmer des Konzils von Nikeea waren. Die Geschichte, die beschreibt, wie er
einen Drachen erschlug, hat viele Gemeinsamkeiten mit jener vom hi. Hylarion oder
von hi. Radegonda von Poitiers)21 •
Im Kopf einer Schlange, die groB wurde wie ein FaB, „nistet sich der Teufel
ein; dann wird diese Schlange zu einem giftigen und schreckenerregenden zmeu "
Von hier an ist die Erzăhlung eine Umschreibung. vielleicht auch nur eine
Wiedergabe aus der Erinnerung, der Form 4 (jener aus den Fragen des hi. Epiphanos).
Joachim Bărbătescu beschrănkt sich jedoch nicht auf eine Ergănzung der
Form 2a des Berichtes i.iber Blitz - Donner um die Form 4 (wie auch um weitere
IR

B.A.R. rum. Hs. 3590.
Moraru, Yelculescu, Bibliografia cărţilor populare (supra Anm. 8), S. 374-406: Doru Mihăescu.
Scurtă privire asupra cronografe/or româneşti, in: Un veac de aur în Moldova. 1643- 1 743. Hrsg.
Pavel Balmuş, V irgil Cândea. Chişinău. Bucureşti. 1 996, S. 1 73- 1 93: Paul Cemovodeanu,
Introducere la Cronograf. . . , ed. Gabriel Strempel, 1 998.
Die resiimierten ader angefiihrten Fragmente stammen aus dem Hs. 3590. f, 84-84v.
Die Erzăhlung Ober die beweglichen Lichter am năchtlichen Himmel erinnert an ăhnliche
mittelalterliche Traditionen wie die von J sidor von Sevilla und Honorius Augustodunensis
verzeichneten, wie auch an andere Schriften derselben Kategorie. Diese Erzăhlung scheint aber
zugleich eine Polemik mit verschiedenen miindlich verbreiteten Glauben, auf die wir in den folgenden
Seiten zuriickkommen werden.
Graz. 1988. S. 148.
21 Gherasim Timuş, Dicţionar aghiografic. Bukarest, 1 898; H. Schopf, Fabeltiere,
19

211
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Informationen ), sondem er fiigt auch eine neue Frage ein (die ich in keinem
anderen rumănischen Manuskript mit den Fragen des Kaisers Leon gefunden
habe) : „Was sind die Steme, die wir von einem Ort zum anderen springen u nd
dann verschwinden sehen? Manche sagen (Anm. d. Autors), daB sie zmei seien."
Die Antwort ist eine kategorische: jene sich bewegenden Lichter, die
manch mal bei Nacht i n der Luft zu sehen sind, konnen keineswegs Steme sein (da
Gott Steme wie auch Mond so geschaffen hat, daB sie/est am H i mmel stehen ! ) u nd
auch n icht zmei („wie manche [wer? - Anm. d . Autors] tratschen").
Der Dampf der Erde wie auch der Rauch des Feuers steigen i n die Liifte auf
und widerspiegeln nachts das Licht der Steme („wie ein Spiegel, wenn man ihn
gegen die Sonne hăit"), und „diese beiden Materien" erscheinen einem dann als
wandernde Steme. Und Joachim Bărbătescu erklărt weiter: „Manche sagen, ' ein
Stern i st gefal len' . Sie wissen aber nicht, was sie sprechen . Die Steme sind
gleichsam auch am Tag dort, doch wegen des Sonnenlichts nicht zu sehen".
Anfang des 1 9 . Jahrhunderts alsa kombiniert ein Pfarrer und Dorfgelehrter,
der dann zum Monch geweiht wurde, verschiedene Berichte iiber Blitz und Donner
miteinander. die er nicht nur unterschiedlichen Schriften entnommen hat. sondem wahrsche in lich - auch aus mtindlich zirkul ierenden Glauben.
Seine Anmerkungen am Rande der Manuskripte, aber auch seine direkt in
den Berichten eingefiigten Kommentare geben AufschluB auch iiber die Art, i n der
Joachim Bărbătescu seine Miszel laneen zusammenstel lte 22 • Ubrigens ordnete
Joachim auch im Physiologus, den er sogar im Hs. 3590 aufgenommen hat, die
tierischen Parabe ln ( von seinen Vorgăngern selbst i m B istritzer Kloster wăhrend
des ganzen 1 8 . Jahrhunderts schon wiederholte Male kopiert) in einer logischen
Reihenfolge. Er bemtihte sich, die Tiere in drei Gruppen auseinanderzuhalten:
Tiere mit Fltige ln (Vogel, aber auch die Biene), V ierftiBler, Kriechtiere 23 .
Eine we itere Erklărung zu den Lichtern, die manchmal am năchtlichen
H i mmel gle iten, gab uns um das Jahr 1 77 7 in Bukarest Andonachi Berhecianul
Kopist und zugleich Hofpfeifenstopfer in einem Boj arenhaus 24 . Im einzigen
miszel lani schen Manuskript, das von ihm erhalten bl ieb, schloB der aus Moldau
origi năr Hofpfeifenstopfer ( neben der Ă sopica, dem Schriftsttick A rkirie und
A11ada11 , Fragmenten eines Chronographs, apokryphen Offenbarungen, dem
Physiologus u. a.) auch eine Kurzform der Fragen /azimirs und des Kaisers Leon
22

ln einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1 802 (in der Hs. 2 1 02). behauptet Joachim
Aărbătescu: „Mit gro13em Eifer habe ich mir die Miihe genommen und dieses heilige Buch
niedergeschrieben, das ich aus vielen Biichern und Geschichten zusammengestellt habe. Denn da
ich Witwer blieb nach dem Tod meiner Frau, und mir sehr elend war, da habe ich mich damit
getri..i s tet, es in aller Abgeschiedenheit niederzuschreiben, und so habe ich es auch bis zur Hălfte
geschrieben. Danach, als ich gcrufen wurdc, kam ich ins heilige Kloster Bistritz, und da ich hier
wcitcre Geschichten der heiligen Văter vorfand, habe ich auch diese geschrieben und so das Werk
zu Ende gefiihrt wie es dasteht."
2� FizioloR. Bestiar (supra, Anm. I 0), S. 8- 1 O.
G. Strempel, Copişti . . ... (supra, Anm. 1 4); idem, Catalogul (supra, Anm. I ).
24
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mit ein. i n der, mit nur geringen Variationen, die Formen 2 b und 2 a der
Darstellungen tiber Blitz und Donner nacherzăh lt werden25 ( f. 1 88 und f. 202 v ) .
Auf d i e Frage tiber

Schnee

und

Hagel

greift d i e Antwort auch auf ein anderes

Thema liber: „Und wenn Lichter gesehen werden, die am Himmel hin und her
hlipfen, so sind das Engel von denen, die gefallen sind und in der Luft geblieben". (f.

202

v) Auf solche Glauben bezog sich Joachim Bărbătescu, als er, drei Jahrzehnte

spăter, behauptete, daB es bloB „Tratsch" ist, wenn manche sagen, die Lichter seien

zmei

(daB wir nicht vergessen: die

zmei

=

Dămone, die sich in Riesensch langen

einnisteten). Andonachi Berhecianul fiigt, so wie es auch andere Kopisten taten,
gleich danach noch eine andere Erklărung hinzu, die die erste praktisch ausschlieBt:
„DaB es auch in der

Pravilă heiBt:

der Dampf der Erde und der Rauch des Feuers . . . ",

worauf er mit einem Text fortfahrt, der j enem auch von Joachim Bărbătl!scu

benutzten tiber die sich bewegenden Lichter gleicht. Der Hinweis Andonachi
Berhecianus auf d ie

Pravilă

erinnert uns an eine ăhn liche Behauptung in den

Manuskripten, in denen die Form

1 der Erklărungen liber Blitz und Donner zu finden
1 verwendeten Pravilă von

ist. B l oB daB es uns nicht gelang, in der fur die Antwort

1 652

den von Andonachi Berhecianul miteingefaBten Absats zu finden. Es ist nicht

ausgeschlossen, daB der Kopist nicht das gedruckte Exemplar, sondem eben eine

interpretierte Kopie des Fragen des Pseudo-Anastasius (Teii der Pravilă) benutzt hat.
Oder aber eine andere Fassung der Pravilă ohne daB prăzi siert werden kănnte,
welche genau.

Was jedoch feststeht i st die Tatsache, daB sowohl der Hofpfeifenstopfer

Andonachi Berhecianul - ein Stadtmensch -, als auch der Ordenspriester Joachim
Bărbătescu - lăndlicher Herkunft - jener Kategorie von Kopisten angehăren. die die

Texte nicht mechanisch abschrieben, sondem auch direkt in deren Weiterleitung
eingriffen. Ja noch mehr, sie verwendeten wahreinschlich bei ihren Einfiigungen
auBer geschriebenen Texten auch Berichte aus der mtindlichen Kultur26.
Ein solches Vorgehen mancher der Kopisten (nicht aller!), ein Vorgehen. das B .P.

Hasdeu vor mehr als hundert Jahren zu einem seiner Studiumgegenstănde machte, hatte
unerwartete Auswirkungen auf die Tătigkeit verschiedener europăischer Forscher des

Physiologus. Denn jener Physiologus, den Andonachi Berhecianul in dem von uns
erwăhnten Miszelleneum einschloB, wurde vor gut einem Jahrhundert, nebst einer
Dbersetzung, in einer bekannten Fachzeitschrift intemationaler Verbreitung abgedruckt.
Demzufolge betrachteten ihn die

Physiologus"

auslăndischen Forscher als

par excellence, und nicht als

„einen

,P,en rumănischen
Physiologus". In

rumănischen

25
26

B.A.R. rum. Hs. 1 151,f 1 88v, 202v.
J n der Hs. 1 151 schreibt Andonachi Berhecianu l. unter Ycrwendung einer sehr alten
Sprachform: „J hr mei ne lieben Brtider, in wessen Hand dieses Buch kommen werde, der soli es lieben
und auch anderen Menschen vorlesen, und sollte dich einer bitten. es ihm zu geben um es
abzuschreiben, so gebe es ihm, Bruden, von ganzem Herzen, damii er es auch vom Herzen schreibe,
denn solltest du das nicht tun, so wirst du groBe Schuld auf dich laden. Also bitte ich euch. meine
Brtiderchen , mit Trănen in den Augen und aus tiefstem Herzen, gebt es jedem zum Abschreiben der
es haben will. Und soli te dich keiner drum bitten, doch du sieht selbst jemand der die Bucher oder das
Schreiben liebt, so red ihm mit gutem Worte zu dass er es liebgewin ne und dich bitte. es ihm gUtigst
zum Abschreiben zu geben" (/. l 3v).
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Wirklichkeit steht die Variante aus dem Manuskript Berhecianus einzeln da; unter den

rumănischen Manuskripten ist sie nur noch in einer einzigen, teilweise erhaltenen Kopie

zu finden, mit Differenzen selbst in dem abgeschriebenen Textteil.
Die verbreiteteste Fonn des rumăn i schen

Physiologus

i s t eigentl ich die von

J oachim Bărbătescu kopierte, der Fortsetzer einer Tradition, die im B i stritz der
27
Kleinwalachei schon seit den Anfangsj ahren des 1 8 . Jahrhunderts wăhrte . Was

den von B erhecianul kopierten Text anbetrifft, so ist er o ffensichtlich das Ergebnis
ei ner Kombination zwischen unterschied l ichen Fonnen des
man genau feststellen konnte, in welchem MaBe

Physiologus28

ohne daB

vor und in welchem nach der

Texttibersetzung i n s Rumăni sc he interveniert wurde .
In der

Lebe1sgeschichte des hi. Andreas Salos
10.

hat der byzantinische Autor aus dem

Epiphanos,

sowie in den

Fragen des

Jahrhundert, neben anderen

sogenannten „Volksgeschichten" auch jene liber die Kombination Schlange - Teufel

eingeschlossen, aus der ein

„Drachen"

hervorgeht.

Dieses neue,

mit Intelligenz

ausgestattete Wesen mit einer „anthropomorphen" Verhaltensweise, wird manchmal

auch al s „Schlange in Teufelsgewand" beschrieben. In den rumănischen Dbersetzungen
aus dem

1 8. Jahrhundert dieser Geschichte wird das neue, aus der Symbiose Schlange Teufel hervorgegangene Wesen vneu genannt. Man verwendet fi.ir es nicht das Wort
balaur (Drachen), das sich genau mit dem griechischen drakon deckt.
Bei

einem allgemeinen Uberbl ick auf die

verschiedenartigen Glauben an

gelangt Lutz Rohrich zur SchluBfolgerung, daB die Anthropomorphisierung
29
vor al lem „im Mărchengut von Ungarn, Bulgarien und Griechenland" anzutreffen ist .

Drachen

Obwo h l das rumăn i sc he Wort
von der B edeutung her eine
ist

dennoch

„der

zmeu

zmeu aus dem A ltslawischen zmija
grafie Schlange, ein Reptilien-Monstrum

aus

den

rumăni sc hen

Mărchen

eine

stammt und
bezeichnet,

Kreatur

mit

offensichtl ich anthropomorphen physisc hen und Charaktennerkmalen, die sich
sowol termi nologisch wie auch von seinen bestimmenden Eigentlimlichkeiten her
wesentlich vom

Dragon - rumănisch balaur - unterscheidet" . Dafiir sind
drakon wie auch der l ateinische draco (Drache) etymologisch
30
rumăn i sc hen drac Teufel - verbunden •
griec hische

aber der

mit dem

-

Im

folgenden

werden

wir einige Zeugnisse der mlindlichen

Kultu r in

rumăn i sc her Sprache liber B litz - Donner - B litzschlag - Drachen 31
Stemschnuppen anfli h ren •
21
2x

zmeu

-

Fi;:,iolog. Bestiar (supra Anm. 1 0), S. 8- 1 O, 65-78.
Luiza Val marin. Studii de literatură română modernă şi comparată, Bukarest, 1 987, S. 99- 1 77.
29 Lutz Rohrich. Drac/ie, Draclienkampf. Drachentăter, i n Enzyklopădie des Mărchens, Bd. 3,
1 98 1 , S . 7 87-820.
3 0 Viorica Nişcov. ,A fost de unde n-a " fost ". Basmul popular românesc, Bukarest, 1 996,
S. 76-78 . N icht unintercssant wăre ein Vergleich mit der von Ute Dukova gezeichneten Studie Das
Bild der Drachen im bulgarischen Mărchen, „Fabula", Bd. 1 1 , 1 970, S . 209-252.
3 1 l c h werde im Folgenden bloB etliche Beispiele aus den bedeutungsvollsten gedruckten
Werken aufzăhlen, obwohl die zeitgenosischen Forscher an jedes dieser Werke reichlich Kritik tiben
konnen. GewiB wăre es notwendig dass die Fachleute auf dem Gebiet der Folklore eine summa der
Untersuchungen aller i m Archiv des Bukarester lnstituts ftir Ethnographie und Folklore
zusammengefassten M ateri alien veroffentlichen.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Blitz-Donner-Blitzschlag in Rumănischen Handschri ften

383

A. Der von Gott verfolgte Teufel versteckt sich „unter dem Menschen, unter

dem Vieh, im Haus selbst, nur um zu entkommen, doch Gott verzeiht viei eher die
Stinden derjenigen, die der B l itz erschlăgt, seien sie auch noch so stindig, doch den
3
[Teufel] vemichtet er" 2 . Der Teufel kann sich, unter anderem, auch in einen
„befliigelten Drachen verwandeln". Er fiirchtet sich vor dem h i . El ias, der den Bl itz
gegen ihn aussendet, deshalb versteckt er sich 33 . Wenn es blitzt und donnert, muB
man VorsichtsmaBnahmen treffen, damit der Teufel nicht in ihn einschleicht; der in
einem Lebewesen versteckte Teufel wird vom h i . Elias mit dem Blitz getroffen.
Der Teufel kann auch als befliigelter zmeu erscheinen3 4 .
B. Die htipfenden Steme s ind damiederfallende zmei ader Luftgeister
35
(zburători), oder zmei oder aber Teufel, die als Funken vom Hi mmel fal1en .
Die zburători konnen einem als Drachen erscheinen (Schlangen, die den
Edelstein verschlangen) , als Feuerseule ader sogar als Mensch3 6 .
C. Was die zmei anbetrifft, sind die Meinungen getei lt, ja sogar
widersprtichlich. Manche behaupten, sie seien befltigelte, groBe Teufel mit einem
Schwanz. Andere wieder, sie seien in Schlangen verwandelte Teufel . „Sie sind eine
Art von Schl angen, die im Himmel leben, und wenn eine Sternschnuppe am
Himmel erscheint, so sagt man, es sei der zmeu der herniedersaust, um sich einem
Menschen zu erwischen".
Die Wolken, wenn sie zum Meere schweben, um Wasser zu trinken,
schltirfen manchmal zufăllig auch einen zmeu mit.
Es heiBt, die zmei seien befliigelte Drachen, mit Kopfen aus Feuerstein.
Wenn sie die Kopfe gegeneinander schlagen, entstehen die Blitze. Doch manchmal
gehen sie auch mit Streitkolben aufeinander los (Anthropomorphisierung), sie
blitzen dann mit dem Schwanz und aus ihren Kopfen Funken.
Der Herrscher der zmei i st der hi. Elias ( !) ; er ist ihnen gegen die Teufel
behilfl ich. Zuerst blitzen die zmei, und danach donnert der hi. Elias 37 .
Es gibt i m H immel einige zmei, die die Kraft Gottes sind. Im Westen steht
„der dtirrebringende", i m Osten „der regenbringende". Wenn die mit den Pfeilen
aufeinander losgehen, dann kommt Sturrn 38 .
D. Drachen (balauri) gibt es von drei Arten : Wasser -, Festland - und
Luftdrachen 39 . Das erfuhr Tudor Pamfile aus verschiedenen Erzăhlungen, die er in

Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român. Bukarest, 1 998, S. 3 1 .
(Siehe auch S . 803-804, 807-8 1 2, 847.); Tudor Pamfile, Văzduhul după credinţele poporului român,
Bukarest, 1 9 1 6, S. 46-47.
ele lui B. P.
33 J on Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tiplogia folclorului din răspunsurile la chestionar
Hasdeu, Bukarest, 1 970, S. 1 65, 1 73 .
34 Pamfile, Văzduhul. S. 76-85.
35 Muşlea, Bârlea, Tipologia, S. 1 37- 1 38, 1 90- 1 9 1 .
T. Pamfile, Mitologie românească, Bukarest, 1 9 1 6. S . 244.
37 Muşlea, Bârlea, Tipologia, S. 1 37- 1 38, 1 82-1 86.
38 Pamfile, Văzduhul, S. 84 etc.
39 Pamfile, Mitologie, Bd. 1 , S. 3 1 4.
32

36
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der Mo ldau am Anfang

20.

Jahrhunderten zu hăren bekam. Vor sechs Jahren

befand ich mich im westlichen Tei i meines Landes, beim Ei sernen Tor der Donau ,
i n Gebirgsdărfen, wo die Hăuser e inzeln a n verschiedenc:n Htige l n verstreut sind,
un sagbar schăn und schmerzhaft verarmt. Ein Mann von dort warnte uns ăuBerst
freund l i c h : „PaBt nur auf, bei uns h ier gibt es drei Arten von balaur: Wasser -,
Wald - und We ide-balaur. Die letzten sind die gefăhrlichsten. lrgendwann i m
vergangenen J ahr sah ich mal e i nen neben den Festungsru i nen, und i c h rannte s o
schnell ich konnte davon , denn er war groBer als ich".
Wir persănlich haben keine Drachen gesehen (obwoh l wir es gewol l t hătten) ,
dafilr aber sahen

wir Nattem (hău fig), Skorp i one und Schl angen v o n emer

beeindruckenden Lănge .
Doch kehren w i r zu u nseren folkl oristischen Zeugni ssen zurtick.
Die Luftdrachen sind

zmei

und s ie entstehen entweder aus Menschen mit băsem
1 2 Jahren40 .

Geist, oder aber aus der Schlange, die niemanden gebissen hat wăhrend

Die Drachen s i nd bose Geister. die am H immel entstehen bei Regenze i t . S ie
bi lden sich auch aus der Schlange heraus, die den Edel stein sch luckte. Die Drachen
entstehen aus Sch langen und )eben im H i mmel . S i e werden von den Wolken aus
41
dem Wasser aufge sogen. Der Regenbogen ist der Weg der Drachen •
In den Mărchen i st des balaur zoomorph, wăhrend der zmeu anthropomorph ist.
Im Volksglauben unterscheiden wir jedoch untersc hied l iche Meinungen, die
auf versch iedene Bezugssysteme grtinden.
De r ::.meu scheint dennoch die letzte Etappe der Verwandlung Schlange 2
Drac hen - ::.meu zu sein 4 •
In den handschriftlic hen Texten sind tibereinsti mmende Aussagen mit den
aus

der mtidl ichen

Kultur aufgegriffenen

zu finden, doch findet man

auch

offen sichtliche Polemiken mit ein i gen der von uns ausgewăhl ten Glau ben : St. Elias
wtirde die

::.mei

mit dem B l itz ersch lagen; die Stemschnuppen (oder die Lichter auf

dem năchtlichen Himme l ) sollen Wolken oder

::.mei

sei n , die sich durch die Ltifte

bewegen, u . a. m. Interessant scheint mir die Ersetzung der u mstrittenen Glau ben
mit anderen, weniger umstrittenen, die jedoch gleichfal l s schăn sind.

40
41

Ibidem.

B. P. Hasdeu, Etymologicum Mag11um Roma11iae, Bukarest, 1 886-1 898, „ balaur ";
Dicţionarul limbii romane. Hrsg. Sextil Puşcariu, Bukarest, 1 9 1 3, „ balaur ''.; Niculiţă-Voronca,
Datinile. S. 29. 3 2 etc. ;, Muşlea, Bârlea, Tipologia, S. 1 86- 1 90; Pamfile, Mitologie, Bd. 1 , S. 3 1 5;
Romulus Vulcănescu. Mitologie romană, Bukarest, 1 985, S . 4 1 5-4 1 6.
42 Lazăr Şăineanu. Basmele române, Bukarest, 1 978; Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a
poveştilor romaneşti. Bukarest, 1 976, S. 458.
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AUTORI PATRISTICI ÎN SPATIUL CARPATO
DANUBIAN PÂNĂ ÎN SECOLUL AL IX-LEA
CONSTANTIN VOICU

Istoriografia românească, în general, şi cea bisericească, în spec ial, afirmă cu
certitudine pe baza izvoarelor şi descoperirilor arheologice unitatea şi continuitatea
poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi adevărul că Ortodoxia
românească urcă până la începuturi le formării poporului român, la a cărui viaţă
spirituală a participat de-a lungu l veacurilor. Deci, formarea poporului român se
împleteşte cu pătrunderea creştinismului aposto lic şi patristic în teritoriul daco
roman, fapt al cărui efect este acela că structura spirituală a daco-roman ilor şi a
urmaşi lor lor este creştină. Pe vechea evlavie a geto-dac i lor de care vorbesc
Herodot, Strabon şi ch iar şi un ii autori creştini ca, de exemplu. C lement
Alexandrinul şi Sfântu l Grigorie de Nazians, s-a grefat profund credinţa creştină, a
cărei căldură şi adâncime s-au folosit de zestrea spi rituală anterioară.
Răspând irea creşti ni smu lui pe teritoriul carpato-danubian s-a datorat
misionarilor individual i veniţi din Răsăritul profund creştinat, ori din Sudul
Dunări i, misionari în frunte cu Sfântul Apostol Andre i, ucenic i i acestuia.
ucen icii Sfântului Aposto l Pavel şi trimişii unora din marii Pări nţi ai timpu l u i .
Aceştia propagau neoficial o cred inţă şi o atitudine d e viaţă prin cuvântul şi
pilda lor proprie, printr-o experienţă redând convingeri pe care ni meni nu le
putea cl inti . Era o cred inţă liber acceptată, nei mpusă de nimen i, cum au fost
cazuri în i stori a diferitelor popoare europene. Î ncreştinarea aceasta, nu prin
metoda globală sau a forţei, ci cu blândeţe, cu dragostea nezdrunci nată a
Evangheliei ş i cu răbdare, a durat câteva secole, fi i nd un proces lent. îndelungat,
unit cu v iaţa obişnuită a poporu lui.
Astfel, creştinismul intra în însăşi plămădi rea poporului român, se făcea una
cu el, devenindu-i progresiv normă de viaţă morală, îndreptar spiritual, tărie de
susţinere, toate concretizate în atitudini şi fapte înregistrate de istorie şi de apariţia
de comun ităţi cu toată aparatura: ierarhie, administraţie, bazilici, baptisterii etc., a
căror existenţă şi funcţi une se văd sub persecuţia lui Diocleţian şi Liciniu, fapt ce
impl ică anterioritatea apariţiei lor, deci înainte de începutul sec. IV. lucru confirmat
de inscripţi i .
Inscripţiile descoperite în spaţiul carpato-danubian, adică în ţinuturile locuite
de daco-roman i, sunt argumente atât ale continuităţii strămoşi lor noştri pe aceste
me leaguri, cât şi mărturii ale purităţii credinţei ortodoxe. Un număr important de
inscripţi i au fost descoperite în Scythia Minor.
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Varietatea de ocupaţii şi de neamuri a populaţiei d in Scythia Minor, prinse în
inscnpţ1 1 : c lerici, j urişti, funcţionari, ostaşi, împăraţi, greci, latin i, geţi,
capadoch ieni, sirieni, palestinieni etc., arată caracterul creştinismului prezent la
toate nivelurile în această provincie. Conţinutul inscripţi ilor cu caracter religios,
mai ales funerar, este confirmat şi uneori completat de acela al operelor teologice
ale S fântului Ioan Cassian, Dionisie cel M ic, Ioan Maxenţiu şi ale unor episcopi
Teoti m I, Ioan, Teotim II, Patemus. Teologi, episcopi, oameni de toate categoriile
şi n ivelurile credeau în acelaşi Hristos care le era „lumina" 1 , „Mântuitor" 2 ,
„Pantocrator" 3 • Teologia inscripţiilor, aproape toate funerare, este populară dar
ortodoxă: B iserica este socotită sfântă şi catolică-universală, se cere m i la lui
Dumnezeu pentru morţi, se man i festă nădejdea în înviere şi bucurie pentru viaţa
veşn ică, se elogiază martirii, se fac rugăciuni pentru odihna celor adorm iţi sau
4
pentru ajutorarea p1etaţ11 reconstrmte .
Prezenţa foarte frecventă în inscripţii a formulei ,,Maria naşte pe Hristos",
repetă hotărârea Sinodului de la Efes (43 1 ), subliniind solidaritatea Ortodoxiei din
Schyth ia Minor cu un sinod ecumen ic, la care a participat şi Episcopul Timotei de
Tom is, menţionat şi într-o inscripţie5 . Frecvenţa mare a acestei formule (de 1 9 ori)
în inscripţia din Schythia Minor6 , după anul 43 1 , adică în perioada intensă de
formare a poporului român, şi după aceea, indică însă o împropiere categorică a
acestui adevăr dogmatic de către generaţiile de daco-romani ,,sciţi'', începând din
secolul V, inclusiv o continu itate neîntreruptă a populaţiei între aceleaşi hotare,
unde era practicat cultul Maicii Domnului.
Î n Schythia Minor, ca şi în celelalte provincii din spaţiul carpato-danubian
creştin ismul este atestat pentru secolul al IV-iea şi prin numeroase morminte, mai
ales în, sau aproape de mari le centre ale acestei provi nci i . Spre deosebire de
mormintele păgâne, mormintele creştine sunt orientate vest-est7 • Aceeaşi este
situaţia şi pentru mormintele din câmpia munteană, unde s-au descoperit de curând,
de către arheologii noştri, şi tipare de cruci aparţinând secolului aş VI-lea8 •
Î ncepând din secolul al IV-iea, dar mai ales din al V-lea, se găsesc bazilici, unele
.

•

-

. .

•

1 Em. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din sec. /V-XIII descoperite î11 România, Edit.
Academiei Române. Bucureşti, 1 976, nr. 49, l ; 50, l ; 9 1 , l ; 94b, 1 -2.
� Ibidem , inscripţia nr. 1 73.
Ibidem, nr. 1 50, I .
I . Barnea, Creştinismul în Scythia Minor după Inscripţii, în „Studii teologice", V I ( 1 954),
nr. 1 -2; Inscripţiile nr. 28, p. 1 0 1 ; nr. 42, 53, p. 1 05, 1 07; nr. 45, 1 05- 1 06; nr. 54, p. 1 07; nr. 23, 24, 25,
p. 1 00-- 1 0 1 ; nr. 40, p. 1 04.
Em. Popescu, op.cit„ nr. 25, I (dacă inscripţia se referă realmente la acest Timotei).
Ibidem, nr. 1 39, I ; 1 40, I ; 1 4 1 , I; 1 42, I ; 1 43, I ; 1 44, I ; 1 87, I ; 243, I ; 3 1 6 b, etc.
Petre Diaconu, Un cimitir creştin din secolul al /V-lea descoperit î11 Mangalia, în „Glasul
Bisericii", XXIII ( 1 964) nr. 7-8, p. 72 1 .
8 Margareta Constantiniu, Elemente romano-bizantine în cultura materială din partea centrală
a Munteniei în sec. VI-VII e.n. în „Studii şi cercetări de istorie veche", tom. XVII, nr. 4, 1 966, p. 674
ş.u.; Constantin Preda, Tipar pentru bijuterii din secolul al V/-lea e.11. descoperit la Olteni (r. Videle,
reg. Bucureşti) în „Studii şi cercetări de istorie veche", (tom. XVIII, nr. 3, 1 967, p. 5 1 5-5 1 8).
l
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din ele i mpozante în marile centre; Tomis, Tropaeum Traiani, Callatis, Histria9 .
Cele cca. 30 de bazilici descoperite în centrele amintite din Schythia Minor,
inclusiv capelele martirilor, denotă frecvenţa mari lor sinaxe cultice sau liturgice a
pregătirilor baptismale şi adunărilor l iturgice.
În jurul unora din aceste bazilici se aflau organizate epi scopii în frunte cu cea
de la Tomis, devenită autocefală destul de devreme, se pare, şi a cărui episcop
Parternus, semnează spre 520, ca mitropol it o scrisoare din Constantinopol,
adresată episcopului Romei . Cei 9 episcopi, cunoscuţi ai Tomisului, sunt ştiuţi.
primi i doi ca martiri, iar cei lalţi în general, ca mari personal ităţi, atât în interiorul
Schythiei Minor, cât şi în afară. Începând din vremea domn iei împăratului
Anastasie I (49 1 -5 1 8) care prin diverse lucrări întărise limanul dunărean, apar după
Notitia episcopatum (ed. De Boor) încă 1 4 episcopi în Schyth ia Minor, plus
M itropolia de Tomis: Tomis - mitropol ie, apoi episcopii la Axiopolis, Capidava,
B iponos, Conpros, Nicomidia, Desos, Salsovia, Halmyris, Tropaeum, Zeldipa,
Dionysopolis, Callatis, Histria, Constantiana 1 0 • Aceste I 5 episcopii erau tot atâtea
centre spirituale, care au continuat viaţa ortodoxă a cred incioşilor locului. până la
începutul sec . VII. Ele au contribuit la ocrotirea poporului, la destrămarea adusă de
desele invazi i, au ferit pe credincioşi de erezi i . În acelaşi sens au lucrat una sau mai
multe mănăstiri din Schythia Minor, care au ocrotit, pe măsura posibil ităţi lor lor,
poporul de calamităţi barbare, cum o făcea mănăstirea Albă în Egipt, sub Ava
Şenute, cum o vor face Blachernae la Constantinopol şi mănăstirile din Ţările
Române - mai târziu, sub invazi i le otomane, tătare şi ale altora, adăpostind adesea
de la voievod la boieri, până la ultimul nefericit, în faţa cataclismelor care
pârjoleau ţara.
Într-un astfel de climat favorabil, se explică apariţia unor personalităţi marcante
în Schythia M inor, care au pus în rel ief ţinuta şi rolul creştinismului din epoca lor,
prin poziţia, activitatea şi relaţiile pe care le-a avut. E vorba de un număr de episcopi
şi de monahi care s-au făcut apreciaţi în ţara lor şi în alte părţi în sânul Biserici i .
1. Episcopi din Scythia Minor

O puternică contribuţie la răspândirea şi consolidarea credinţei ortodoxe a
daco-romanilor au adus-o episcopii de Tomis, dependenţi canonic de arhiepiscopia
de Constantinopol, care probabil, îi hirotonea şi-i trimitea aici. Aceşti episcopi au
9

I, Barnea, Roman-Byzantine Basilical discovered in Dobrogea between 1 948-1 958, în
„Dacia", Serie Nouă II, 1 958, p. 33 1 -349.
I, Bamea, Din istoria Dobrogei, voi. II, Romanii la Dunărea de Jos, Perioada Dumi11ut11l11i
(Biblioteca Historia Romaniae), voi IV, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 1 968, p. 450-480.
pentru analiza pe larg a celor 1 4 episcopii plus mitropolia de Tomis, în Schythia Minor, a se vedea:
Em. Popescu, Contributions a la geographie historique de la Penninsu/e Balkanique aux V-e - V//1-e
siecles de notre ore, Dacia, N.S., 13, 1 969, p. 403-4 1 5 ; idem, Inscripţiile greceşti şi latine din
secolele /V- Vl/l, p. 1 37.
10
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pract icat sau au apărat Ortodoxia cu dârzenie şi dăruire până la martiriu, cum a fost
cazul cu Evanghel icus, Efrem şi Tit, sub persecuţia lui Diocleţian şi Licin ius. Unii
au partici pat la Sinoadele I, II, III şi IV, unde au învăţat dar au şi apărat O rtodoxia.
Nu cunoaştem numele episcopului care a participat la Sinodul I, dar Eusebiu al
Cezareei , care era în faţă, precizează: „nici scitul n-a lipsit din ceaţă" 1 1 •
Episcopii de Tomis s-au impus însă ca ortodocşi nu numai în sinoadele
ecumenice, ci şi în lucrarea din propria lor eparhie. Semn ificativă în acest sens este
atitudinea episcopului Bretanion, capadocian de origine, care în 369, primind vizita
împăratului Valens, care era arian, şi cerându-i-se de către acesta să intre în
comuni une cu arienii, a vorbit împăratului cu îndrăzneală despre hotărârea
Sinodului de la Niceea (325), pe care el nu o putea călca şi a părăsit biserica cu toţi
credincioşii lui, lăsându-l pe împărat singur. S imţindu-se înfruntat, Valens l-a
arestat cu porunca de a fi exi lat, dar ulterior, a dispus rechemarea lui, temându-se
de revolta credincioşi lor pe care îi ştia bravi şi necesari imperiului prin poziţia
locului. stând acolo ca un val de apărare împotriva barbarilor de la margine 1 2 .
Acest even i ment este confirmat şi de Teodoret al Cyru lui. Episodul lui
Valens cu Bretan ion la Tom is se va repeta aproape identic, peste câţiva ani, cu
Sfântul Vasile cel Mare, la Cezareea Capadociei, având acelaşi rezultat 1 3 .
Un alt episcop tomitan, cu un rol i mportant în disputele teologice care au
precedat şi urmat Sinodul II ecumen ic (38 1 ), de la Constantinopol, a fost Terentie
( G herontie ). El trebuie să se fi impus prin cunoştinţe teologice deosebite şi printr-o
frumoasă Ortodoxie, fapt care-l determ ină pe împăratul Teodosie I cel Mare să-l
în sărc ineze cu nobila misiune de a supraveghea dreapta credinţă în oraşele din
Schythia Minor 1 4 • Episcopul Timotei de Tomi s a luat parte la lucrări le Sinodului III
Ecumen ic de la Efes ( 43 1 ), unde s-a pronunţat contra ereziarhului Nestorie,
semnând cele 1 2 Anatematisme ale Sf. Chirii al Alexandriei şi unde a cunoscut
d i rect pe acest mare Ierarh şi teolog, cum şi pe alţi membri ai S inodului, al căror
spi rit ortodox l-a transmis Schythiei M inor. Episcopul Alexandru al Tomisului,
deşi din cauza hun i lor nu a putut participa la lucrări le Sinodului IV Ecumenic, de la
Calcedon (45 1 ) , a semnat un an mai târziu actele acestui Sinod 1 5 • Se pare că el a
fost prezent şi la un sinod din Constantinopol, la 449, dar a refuzat participarea la
S i nodul tâ lhăresc de la E fes, din acelaşi an.
La cererea împăratului Leon I ( 45 7-4 74 ) , de a se pronunţa asupra hotărâri lor
S i nod ului de la Calcedon, Episcopul Teotim II răspunde în limba latină: „noi nu
ştim ceva mai mult decât cele ce Sf Duh a Învăţat prin gura atâtor Părinţi. De
aceea, Prea Bunule Împărate, şi eu şi toată Biserica lui Dumnezeu, aşa Înţelegem
ş1. cu consimţământul nostru, confirmăm prin credinţă şi mărturisirea noastră
1 1

12
13

1�
15

Despre viaţa împăratului Constantin III, 7.
Sozomen, Istoria bisericească. VI, 2 1 , P.G., t. 67, col. 1 345 AB.
Cf. Pr. prof. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, 1 979, p. 307.
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. I, Bucureşti, 1 980, p. 1 34.
Pr. prof. Ioan G. Coman, op. cit., p. 3030.
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evlavioasă, hotărârile Sfinţilor Părinţi" 1 6 • Nu avem ştiri despre part1c1parea
vreunui episcop de Tomis la Sinodul V Ecumenic de la Constantinopol (553) dar s-a
păstrat, din această epocă o scrisoare a Papei Virgi liu către Valentin ian, episcop de
Tom is, în care acesta e lăudat „întrucât credincioşii lui nu s-au lăsat tulburaţi de
zvonurile referitoare la cele Trei capitole, ci au ascultat de sfaturile lor . . " 1 7 .
Deci e lesne de sesizat că Valentinian trecea în ochii l u i Virgiliu u n Ierarh cu
greutate în materie de ortodoxie.
Dintre cei lalţi episcopi ai Tomisului demni de menţionat sunt şi Teotim L
Ioan şi Parternus. Teotim I , „scit" de origine, „comat" sub raportul clasei sociale,
adică daco-roman de clasa a II-a, era o personal itate marcantă, învăţat, autor al
unor opere sub formă de dialog şi vestit prin evlavia şi suferinţa vieţi i sale, fiind
uneori şi taumaturg 1 8 • El este prieten cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care, în anul 399
i-a trimis misionari pentru „nomazii sciţi de la /stru", ad ică pentru huni de care am
semnat dej a. Teotim a făcut misiune ortodoxă cu puternice rezonanţe, ch iar prin
huni , care-l numeau „Zeul romani l or", ocrotindu-şi poporul în faţa acestor barhari .
El a apărat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, în faţa Sfântului Epifanie şi a predicat o
filocalie care l-a i mpresionat pe Sfântul Ioan Damaschin, determinându-l să citeze
în Sfintele Paralele, buchete frumoase de texte din opera ascetică a tom itanulu i .
Episcopul Ioan, probabil urmaş a l Episcopului Timotei (după 43 1 ) a
participat i ntens la d isputele hristologice ale ti mpului. După Mari us Mercator.
scri itor latin care a trăit un timp şi la Constantinopol, Ioan a scris tratate de
referinţă contra nestorian ismu lui şi cutih ian ismu lui, apărând cu dârzenie ortodoxia,
cum reiese din cele câteva mici fragmente păstrate şi publicate în colecţia Corpus
Christianorum, Series Latina LXXXV A 1 9 . Episcopul Partenus, care apare în
documente ca primul mitropolit al Scythiei M inor, s-a opus formulei teopashite a
călugări lor sciţi. Atitudinea lui Partern us era ortodoxă, mai ortodoxă decât a
călugărilor sciţi, care deşi sprij iniţi Justinian, n-au putut i mpune punctul lor de
vedere teologic, în gândirea trin itaro-hristologică a vremi i 20 .
A ceşti episcopi-părinţi, misionari şi în bună parte teo logi au ci mentat
convingeri le ortodoxe ale credincioşilor şi conştiinţa roman ităţii şi au constituit
piloni atunci de continuitate a cred inţei de-a lungul generaţi ilor care s-au
succedat în timpul arh ipăstoriei lor. Ei erau hiroton iţi episcopi pe viaţă, cu toată
zestrea lor de cred inţă, forţă morală şi energie misionară. Ei nu fugeau de
dinaintea invadatori lor, iar prin succesi unea aposto lică ei împleteau lanţu l
indestructibil al continuităţ i i .
.

16
17

Mansi, Sacrorum concilioru111 11ova et a amplissima collectio, vo i . V I I . col . 545 ABC .
A cta conciliorum oecumenicorum, Tomul V . voi . I . Edit. Schwartz. ed. de I . S 1 raub. 1 97 1 .

p. 1 95-1 96.

1 476, A; Socrate, Istoria
1 " Sozomen, op.cit., V I , 2 1 , P.G. t. 67. col. 1 345; V I I , 1 9 col .
bisericească, V I , 1 2, P.G. t. 67, col. 701 B.
et swdio Fr. Glorie. Tu rnho l t i , 1 9 7 8 .
1 9 foannis Tomitanae Urbis Episcopi Opuscula, Cura

p. 234-239.
Pr. prof. Ioan G. Coman, op.cit., p. 308-309.
20
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2. Sfântul Ioan Cassian, Dionisie (Exigul) cel Mic şi Ioan Maxenţiu

Documentele vorbesc, pri ntre alţi i, despre trei scriitori care ne-au lăsat pagini
originale de teologie sau traduceri din opere teologice din limba greacă în limba
latină: S fântul Ioan Cassian, Dionisie cel Mic şi Ioan Maxenţiu, acesta din urmă
aparţinând grupului „călugărilor sciţi". De subliniat faptul că toţi trei erau călugări
şi mai mult de j umătate din v iaţă şi operele lor au fost realizate în afara Sciţiei
M inor, dar totdeauna între grani ţele imperiului roman sau bizantin.
a) Sfântul Ioan Cassian
Deşi s-au purtat lungi discuţii asupra origin i i S fântu lui Ioan Cass ian de către
un ii spec ial işti, totuşi, după prezentarea celui mai vechi biograf al său, Ghenadie de
Marsil ia, este de naţiune scită. 2 1 După îndelungi ocolişuri care au situat originea lui
Cassian fie în Provence (Gali a), din cauza admirabilei sale limb i latine, fie în S i ria,
fie în palestina (Scythopolis), se revine acum la indicaţia precisă a lui Ghenadie,
care era aproape un contemporan al lui Cassian, locuind în acelaşi oraş Marsilia.
După numeroşi critici modern i, inclusiv după profesorul H. I. Marrou, aparţinea
unei fam i l i i cu dare de mână, dec i înstărită. El a prim it o formaţie clasică foarte
în grij ită, făcând stud ii de l iteratură clasică (Virgi li u, Horaţiu, Salustiu, Cicero etc . )
într-unul sau mai multe d i n mari le centre comerciale şi cu lturale d e p e ţărmul stâng
al Pontului Euxin. Cunoştinţele dobândite prin această formaţie, în domeniul
poeziei, al legendelor, al istoriei războaielor, nu se vor şterge niciodată din
memoria lui 22 .
Se pare că tânărul Cassian a cunoscut şi chiar a frecventat o comunitate
monahală în vec inătatea locului său de naştere, întrucât el declară lui Castor că se
stabi li se din copi lărie („a puerita nostra") printre căl ugări de la care asculta
îndemnuri şi vedea exemple 23 . De altfel se poate presupune că tânărul Cassi an n-ar
fi plecat la monah i i din Palestina dacă n-ar fi fost stimulat în această d irecţie de
frecventarea sau poate chiar de iniţierea în acest fel de v i aţă, încă din ţara lui. Poate
într-un asemenea mediu din ţara sa natală a întâlnit el pe compatriotul său Gherman
cu care s-a împrieten it. Ei au plecat împreună în Palestina şi s-au aşezat la Betleem,
într-o mănăstire unde au stat do i sau trei ani (3 78-380) 24 . De aici ei au mers în
Egi pt, unde au făcut interesante experienţe ascetice.
Obligaţi să părăsească această ţară, ei vin la Constantinopol, unde Cassian a
fost hiroton it diacon de S fântul Ioan Gură de Aur, pe lângă care a rămas până la al
doi lea exil al acestuia, când, însărcinat cu un mesaj de către c lerul şi poporul
21

De viris illustribus 62, ed. Richardson (Texte und Untersuchungen XIV, I ), 1 896, p. 82.
1 2, P.L. t. XLIL, col . 974 B C 979 A.
23 De lnstituits coenobiorum . . . , Prefatio, 4, p. 4:
. . . a pueritie nostra inter eosdem constituti
atque ipsorum incitanti cotidia11is adhortatio11ibus et exemplis. . . .
24 Jeane Claude Guy, S.J.
Jean Cassien - Vie et doctrine spirituelle, Paris, P. Lethielleux,
1 96 1 , p. 1 6.
22

J. Cassien, Collatio XIV,
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capitalei, el merge la Roma, la episcopu l Inocenţiu I, pentru a-l face s ă intervină în
favoarea lui Ioan, dar fără rezultat.
De la Roma a plecat la Marsilia, probabil invitat de episcopul acestui oraş,
unde a întemeiat două mănăstiri; una de călugări şi alta de căl ugăriţe. Cassian îşi va
consacra toată viaţa acestor mănăstiri, dându-le regul i scrise, care vor face din el un
părinte duhovnicesc vestit. El se va amesteca şi în teologia vremii sale, nu fără
oarecare ecou. Aici, la Marsil ia, el şi-a redactat opera sa scrisă, Aşezămintele
chinoviţilor şi remediile contra celor opt păcate capitale, în 1 2 cărţi; Colaţiunile
sau Conferinţele în 24 cărţi şi Despre întruparea Domnului contra lui Nestorie, în
7 cărţi (Conf. Ghenadie, op. cit., 62).
Î n centrul teologiei S fântu lui Ioan Cassian stă hristologia, motivând unirea lui
Hristos cu Dumnezeu, fără împărţire şi fără interval, o unire indisolubilă între
Dumnezeu şi om şi între Dumnezeu-omul, şi, implicit oamenii pământu lui Scythiei
Minor, acoperit atunci, cum e şi azi, de mii de cruci, înfăţişând pe Hristos răstignit
pe „crucea morţii şi a învierii'', cum zice o inscripţie2 5 .
Scriind la Marsilia, Sfântul Ioan Cassian transmitea Apusului o hristologie
hrisostom ică îmbibată cu elemente din hristologia Sfântului Grigorie de Nazians şi
aceea a Sfântului Vasile, elemente cunoscute în Scythia Minor prin misionarii
capadocieni şi hrisostomi şi prelucrate de autorul nostru în medii mai savante decât
litoralul pontic.
Trebuie de asemenea să sublin iem importanţa operei ascetico -monahale, a
Sfântului Ioan Cassian, operă concretizată în lucrări le în lucrări le: „Despre
aşezămintele chinoviţilor şi despre tămăduirea sau remediile celor opt păcate
capitale'', în 1 2 cărţi şi Conlaţiones sau Conferinţe, în 24 de cărţi, prin intermediul
cărora Sfântul Ioan Cassian a dus în Galia seminţele unui monah ism îmbogăţit şi
îmbunătăţit în Egipt, dar de origine daco-romană, căci el plecase di ntr-o mănăstire
„scitică", din Dobrogea, unde îşi însuşise primele elemente ale vieţii ascetice,
elemente ce veniseră aici, parte din Asia şi din Mesopotamia, prin Audius, parte
prin oameni i Sfântului Vasile cel Mare, poate şi prin alţii. Deci, autorul nostru
aducea la Constantinopol, Roma şi de-a lungul întregii Mediterane, un monahism
de origine daco-romană, adaptat evident, situaţiei locale. Prin acest fapt, Sfântul
Ioan Cassian, dimpreună cu alţii, atinseseră trei continente de-a lungul Mediteranei,
constitu ind o verigă între romanitatea orientală şi romanitatea occidentală.
Ecumen ismul său de frumos nivel poartă pecetea credinţei daco-romane, prin
abhorarea păcatului, recomandarea caldă a prieteniei, dorul nestins după
desăvârşire, învăţătura scoasă din experienţă şi puritatea Ortodoxiei, toate desigur,
viziuni comune cu întreaga Ortodoxie, care exprimate clasic de autorul nostru şi
continuate de atunci fără întrerupere în aşezăm intele monahale româneşti, în care
numele Sfântului Ioan Cassian cu Patericul sau Conferinţele sale, n-a încetata de a
fi venerat şi ţinut în actualitate.
25

Em. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine , inscripţia nr.
. . .

1 73.
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Unele din operele Sfântului Ioan Cassian fi ind traduse în limba greacă, erau
cunoscute şi în mănăstiri care foloseau numai această limbă. Caracterul practic al
ascetismului său i-a atras preţuirea din partea monah ismului românesc care l-a
adoptat fără rezervă, îndeosebi pentru trei lucruri cultivate în viaţa şi opera sa: lupta
contra păcatului, smerenia şi cultul prieteniei . Î ntreaga viaţă şi operă a Sfântu lui Ioan
Cassian este brăzdată de o serie de elemente ecumenice. Călătorind în trei continente.
cunoscând elita monahală şi bisericească a Palestinei, Egiptului şi Constantinopolului
în frunte cu Sfântu l Ioan Gură de Aur, Sfântu l Ioan Cassian a avut rezultate pozitive
pentru întreaga creştinătate europeană: în primul rând punerea în circulaţie a unei
părţi din teologie răsăriteană în Apus şi apoi, organizarea monahismului chinovial la
Marsilia, de unde el a radiat aproape peste tot în Occident. Astfel, Sfântul Ioan
Cassian este nu numai iniţiatorul relaţi ilor dintre mănăstirile Daciei Pontice şi cele
ale Gal iei. dar şi ale raporturilor seculare dintre romani şi francezi. Legătura
S fântului Ioan Cassian cu personalităţi de talia Sfântului Ioan Gură de Aur au
îmbogăţit şi stimulat ecumenismul scit, cu elemente perfect ortodoxe şi pline de un
dinamism evanghelic fără lim ite. Căci, a apăra, a iubi, şi a elogia pe Sfântul Ioan
Gură de Aur la Constantinopol. la Roma şi în Gal ia, cum a făcut-o Sfântul Ioan
Cassian. însemna a uni Răsăritul şi Apusul Europei în virtutea şi valorile spirituale
ale unuia din cei mai mari oameni ai Bisericii şi ai lumii, a unui om care nu era nici
măcar european. ci un asiatic, din Siria.
b) Dion isie cel Mic
La un secol după S fântul Cassian, un alt „scit", căl ugăr şi el, apare în
persoana l u i Dionisie cel M ic, născut spre anul 470, în aceeaşi Scythia Mi nor,
lucru confirmat şi de prietenul şi biograful său Cassiodor, care îl caracterizează
ca fi ind „de neam scit, dar de maniere Îlltru totul romane, foarte expert În ambele
26
limhi" . El mulţumeşte unui episcop Petru, pentru a-i fi dat „hrană spirituală",
în timpul copilăriei. Î ntr-una din prefeţele lucrări lor sale, el dă aproape o hartă
spirituală a Scythiei M i nor, din epoca sa, afirmând: „Poate pare lucru nou celor
neştiutori că Scythia, care se arată Îngrozitoare prin frig şi În acelaşi timp prin
barbari. a crescut bărbaţi plini de căldură şi minunaţi prin blândeţea purtării.
Că lucrul stă aşa eu ştiu nu numai printr-o cunoaştere din naştere, ci mi l-a
"?7
.
.
ara/al ş1 experienţa - .
În opoziţie cu frigul şi barbarii din Dobrogea, Dionisie sublin iază şi blândeţea
oamen i lor. care erau strămoşii noştri . Dacă pământul ţării, era iarna îngheţat de frig
şi cotropit de barbari, mai tot timpul, sufletul băştinaş ilor daco-romani era cald,
fapt care a legat pe autor de pământul natal pentru totdeauna. Î n aceeaşi Prefaţă,
Dionisie notează că ,,sciţii săi'', deşi erau simpli în cuvânt, erau pricepuţi în şti inţă,
detal iu important, care se referă probabil, nu numai la şti inţa spirituală, ci şi la
,

�6

�7

De /11sri1111io11e divinarum liuerarum, XXIII, P.L., t. LXX, col. 1 1 37 B.
Cf. Scriptores „lllyrici minores", Corp us Christianorum, Series Latine,

1 972, p. 55. De aici înainte C.C.L.
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med icină, la cunoaşterea l imbi lor şi la astronom ie, în care el însuşi strălucea în
mod deosebit. Pentru şti inţă şi educaţia căpătată de la episcopu l Petru - despre care
am amintit -, autorul nostru mulţumeşte prin cuvinte care denotă o rară del icateţe
sufletească: „mi-aduc aminte de binefacerile Voastre. Venerabile Părinte şi
podoabă a învăţăturilor lui Hristos, şi am mereu Înaintea ochilor min�1i, râvna
5fântă pentru hrana duhovnicească pe care o cheltuiaţi cu mine, când eram copil,
râvna pe care nici spaţiul şi nici timpul nu o pot uita. Vil rog să primiţi o
mulţumire pe care o ştiu că nu pot să V-o dau la Înălţimea cuvenită" 28 . Iată ce
înaltă lecţie de recunoştinţă delicată faţă de învăţători i noştri!
Probabi l prin reţeaua raporturilor care existau atunci între această provincie şi
Constantinopol, Dionisie a ven it în capitală şi de aici a fost chemat la Roma, de
Papa Ghel asie, pentru a-i pune ord ine în colecţiile canon ice ale Bisericii romane şi
încheagă tot aici o frumoasă prietenie cu Cassiodor. în tovărăşia căruia a predat
d ialectica la aşezământul acestuia de la Vivari um.
La Roma a lucrat enorm sub zece papi, editând Decretele Pontificale, a
tradus Canoanele primelor patru Sinoade ecumenice pentru B i serica romană, apo i
un număr de scri sori ale Sfântu lui Chirii al Alexandriei. pentru nevoile
„călugărilor sciţi", pe urmă opere din Grigorie de N i ssa şi Proc lu al
Constanti nopolului, un număr de lucrări de edificare şi alcătu irea unui important
Florilegiu de texte patristice, în care, ca şi S fântul Ioan Cassian, citează scri itori din
Apus şi Răsărit. Pe lângă acestea, a scris şi opere originale şi anume l ucrări de
cronologie Cartea despre Paşti, Argumente pasquale şi două scrisori „Despre
calculul pascal" .

Traducând canoane şi opere patri stice orientale pentru Apus. luând poziţie
critică de fond în unele din prefeţele sale la operele traduse, in iţiind şi cultivând
legături strânse cu oameni de cu ltură, ca prieten ul său Cassiodor, ori cu papi şi
clerici ca Horm isdas, Iul ian, Felician, Pastor şi Gaudenţiu, autoru l nostru a adus
mari servicii ecumen ismul şi un ităţii cu lturale d intre Răsărit şi Apus.
Participând activ la controversele spirituale ale vremi i , mai ales coordonând
diversele documente traduse din greacă în latină şi intuind de la Roma, cu
pătrunzătoare viziune cursul istoriei contemporane, nu fără o influenţă din partea
even imentelor ce aveau loc în Scyth ia M i nor, Dionisie cel Mic întemeiază era
creştină propunând anume ca an i i erei în care trăia lumea atunci în cadrul
Imperiului Roman, să nu mai fie socotiţi de la Diocleţian, ci de la întruparea lui
Iisus Hristos, care era „începutul speranţd' şi „cauza reparării noastre" prin
patima sa29 • Această propunere a fost adoptată întâi în Ital ia, în 525, apoi în Franţa,
Angl ia şi, progresiv, în toată lumea. Este era noastră de astăzi, având curs pe
întreaga planetă. O asemenea achiziţie de valoare un iversală, datorită unui smerit
călugăr plecat din Dacia Pontică, îmbracă l iteratura daco-romană, care a produs-o,
2K

29

C.C.L. , LXXXV, 1 972, p. 59, 1 .
Cf. P.L. , t. 67, col . 487 A.
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cu o lumină şi o preţuire pe care nu o are nici o altă literatură europeană
contemporană pentru o problemă aproximativ simi lară.
Limba lui Dionisie e o limbă cu ltă, şti inţifică, dăltuită cu grijă în traduceri le
sale, dar e mai degaj ată şi mai uşoară în operele originale şi în prefeţe. Ea continuă
roman izarea începută de ceilalţi: Auxenţiu de Durostorum, N iceta de Remesiana,
Ioan Cassian, Ioan de Tom is, contribu ind nu numai la procesul de roman izare ci şi
la conştiinţa romanităţii, la unitatea spirituală a Europei şi la întărirea forţei morale
împotriva năvăl irilor. El, ca şi Cassian, a îmbogăţit cu elemente de vechi civil izaţi i,
cele două romanităţi, orientală şi occidentală, şi deşi au scris la distanţă mare de
Dac ia Pontică (unul la Roma, şi celălalt în sudul Galiei), ei au menţinut totuşi
contactul cu patria lor, fie prin circulaţia scrierilor lor în tot Imperiul, fie prin
corespondenţă, fie prin persoane care aj ungeau până în părţi le noastre.
Ei au rămas tot timpul „sciţi", adică daco-romani din Scythia M inor, fie
dec larându-se ca atare în faţa apusen ilor, fie acceptând denumirea de „sciţi" . Ei au
rămas daco-roman i, unul în sudul Gal iei, şi celălalt la Roma, aşa cum Prudenţium
şi Orosiu au rămas ibero-romani, deşi trăiau la Roma, în Palestina sau în Africa.
Aşa cum literatura acestor autori aparţine în primul rând ţărilor lor de baştină şi
apoi celor de adopţie, tot aşa şi literatura şi personalităţi le lui Ioan Cassian şi
Dionisie cel Mic aparţin întâi Dac iei Pontice şi apoi Gal iei şi Italiei.
c) Iaan lvfaxenţ iu
El face parte din grupu l aşa-zişi lor „călugări sciţi'', care au avut un rol
remarcabil în controversa teopash ită, călătorind de la Constantinopol la Roma şi
înapo i . Ioan Maxenţiu apare în manuscrise ca „Maxenţiu Ioan" şi semnează uneori
şi „/l.laxenţiu cel Mic", sau smeritul, ca Dionisie, fi ind cel mai învăţat dintre
,.călugării sciţi". El era, se pare, „Primus inter pares", între aceşti călugări. El n-a
îacut parte din delegaţia ,.,.sciţilor" care, în anul 5 I 9 30 s-a deplasat la Roma şi e
foarte probabil „monahul" contra căru ia scrie Trifolius. Maxenţi u a scris diverse
opuscule. ca Libellus fidei, adresată la început, delegaţiei papale la Constantinopol
şi apoi Papei, Horm izda însuşi, care a expri mat-o cu episcopii săi şi a aprobat-o. A
mai scri s câteva Capitole doctrinare, sub formă de anatematisme către fraţi, apoi o
foarte scurtă Profesiune de credinţă ortodoxă şi o scurtă argumentare a Unirii
Cuvântului lui Dumnezeu cu propriul Lui trup. Ră!ipuns contra achefalilor, care
după (unirea celor două firi), mărturisesc greşit o singură fire În Hristos ",· un
dialog Contra nestorienilor, în două cărţi, Răspuns la epistola Papei Hormizda3 1 .
La aceste opere ale lui Maxenţiu, adăugăm Epistola călugărilor sciţi Petru,
Ioan. Leonţiu şi Ioan, adresată episcopilor african i, în frunte cu Datian, Fortunat şi
ceilalţi cu răspunsul acestora32 . Aceste opere (ale sciţi lor) sunt sau luări de poziţie
„

30

p.

Prolegomena la Maxentii aliorumque scytharum monachorum,

XL-XLI.
31

32

Ibidem, p. 3- 1 53 .
Ibidem, p. 1 55- 1 77.
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

în C.C.L., LXXXV A,

1 978,

Autori patristici în spaţiul carpato-danubian

395

oficială faţă de Biserica Romei , ca Libellus jidei, sau declaraţii de ortodoxie, ca
mesajul către ep iscopi i african i, dar mai ales lucrări misionare împotriva
manevrelor nestoriene şi monofizite, apărute în ultima jumătate de veac împotriva
hotărârilor de la Calcedon . Sciţii sunt necalcedonien i, care apără cu îndârj ire
Ortodoxia Calcedonului. Pagin i le zise „teophasite", mai ales în opera : u i Ioan
Maxenţiu, cu osebire în Libellus fidei şi Contra Nestorianus II, cât şi fragmentele
păstrate din cei lalţi „sciţi", denotă o atitudine şi o doctrină în fond ortodoxă, şi
credem că au avut efect, cum reiese din ecouri le unor autori ca Mari us Mercator,
împăratul Justi nian şi chiar la adversari ca Hormizda. Doctrina acestor oameni şi a
operelor lor din perioada daco-romană, de formare a poporu lui român, a fost şi a
rămas ortodoxă, ea nefiind decât o luptă îndârj ită pentru Ortodoxie.
*

Î n concluzie, putem spune că patrimoniul geto-dac ic, daco-roman şi creştin
aşa de bogat, arătat de documente, îndeosebi de săpături le arheologice şi păstrat
firesc în propria noastră viaţă şi spiritual itate atestă din plin continuitatea poporului
român pe pământul vechii Dacii. Spiritualitatea e strâns legată şi din pământu l din
care ieşim şi în care intrăm. Inscripţii le, moaştele martirilor, cultul morţilor, o
întreagă aparatură de viaţă materială, texte ale autorilor, cu ltul morţi lor, o întreagă
aparatură de viaţă materială, texte ale autorilor patri st ici, de la Dunărea de Jos şi
dinspre Marea Neagră, sunt pentru perioada secolelor III-IX, tot atâtea certificate
de unitate şi continu itate a vieţi i daco-romane şi a urmaş ilor acestora pe
meleagurile de azi ale ţării noastre.
Misionarii, episcopii şi Biserica în general au devenit elemente de rezistenţă şi de
stabilitate. Limba latină şi credinţa ortodoxă au constituit şi constituie cei mai puternici
factori ai conştiinţei romanităţii noastre, ciment de unitate şi vehicol de continuitate.
Patrimoniul spiritual geto-dacic şi patristic în spaţiul carpato-danubian e unul
din cele mai bogate şi originale din istorie. El a generat, a susţinut şi susţine o
insulă a roman ităţi i în mij locul atâtor furtun i şi neamuri neromanice. El a dat
Apusului, prin opere personale sau traduceri, o spiritual itate variată de la dogmă
până la principii şi practici ascetice, preţuirea experienţei şi era creştină, adoptată
azi de tot globul, a pus în legătură Răsăritul şi Apusul.
Consider că trebuie să sublin iem o caracteristică foarte importantă a autori lor
patristici din spaţi ul carpato-danubian şi anume că deşi lor le-a fost drag pământul
Daciei Pontice, unde s-au născut, totuşi ei au preţuit apoi Europa cu faptele şi
oamen ii ei mari, cu care se contopesc în Ital ia şi Galia. Ei sunt sol idari cu Europa,
căreia i-au adus atâtea servicii la începutul erei celei noi, ţi nând strâns unite
romanitatea orientală şi romanitatea occidentală şi creând, încă de acum 1 5 secole,
tradiţia prieten iei dintre Dacia - România de o parte şi Galia - Franţa, Spania şi
Italia, de alta.
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN PROMOTING
GLOBAL SOLIDARITY
IOAN VOICU
(Bangkok)
Motto:

Better to light a candle than to curse the darkness. (Chinese proverb)

1 . A TOP PRIORITY
My first participation in a world meeting dealing with education goes
back to 1970, when I attended with professor Virgil Cândea the regular
session of the UNESCO General Conference in Paris. We supported the
adoption of resolution 9.134 by which UNESCO recommended inter alia to
Member States to promote the awareness of the concrete problems of
development and the sense of international solidarity . 1
Nearly thirty years later, on 18 February 2000, I attended in the capital
city of the Kingdom of Thailand the adoption by UNCTAD X of the document
entitled "The Bangkok Peclaration: Global Dialogue and Dynamic
Engagement". The Declaration emphasized that "solidarity and a strong sense
of moral responsibility must be the gu iding light of national and intemational
pol icy. They are not only

ethical

imperatives, but also prerequ isites

for a

prosperous, peaceful and secure world based on true partnership. Such partnership
requires more inclusive , transparent and partici patory i nsti tutional arrangements for
intemational economic dec i s i on-maki ng so as to ensure that the benefits of
globalization are accessible to all on an equitable basis. In addition, the success of
international

devel opment

efforts

depends

on

account

being

taken

of

al t

stakeholders, including the private sector, non-govemmental organ isations (NGOs )

2

and academia". (emphasis added)

Between the two events in Paris and Bangkok there is a long chapter of

diplomatic

efforts

demonstrating

both

the

achievements

of

academia

and

uni versities and their unfulfil led aspiration in promoting solidarity as an imperative
prerequisite of globali sation.
1

Ali resolutions adopted by UNESCO are available on the Internet at www.unesco.org.
Doc. TD/387 of 1 8 February 2000, par. 9. For a general prcscntation of UNCTAD see Unitcd
Nations Handbook 200 1 , PrintLink, Wellington, 200 1 , pp. 1 88- 1 92.
2
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From the intel lectual point of view the most notable i ntemational document
of the 20th century deal ing with interrelationship between higher education and
sol idarity is the World Declaration on Higher Education for the Twenty-First
Century : Vision and Action, adopted by UNESCO World Conference on H igher
Education on 9 October 1 998.
We will first summarise the context in which the document was adopted
before reproducing its relevant provisions dedicated to education and promotion of
sol idarity . In convening the World Conference on H igher Education, UNESCO' s
objecti ve was to lay down the fundamental principles for the i n-depth reform of
higher education systems throughout the world and thus contribute to transforming
higher education, in its material and virtual manifestations, into an environment for
lifelong leaming, for cultural debate, for the affirmation and safeguarding of
diversity, and for forging and confi rming the values and principles laid down in the
Constitution of UNESCO for "the intellectual and moral solidarity of
mankind" . In our complex and rapidly changing global society, h igher education
must contribute to the building of peace founded on a process of development and
predicated on equity, justice, sol idarity and l iberty .
The statements made by ministers and heads of delegations during the
conference and the actions taken all over the world by governments to i nc lude the
principles of the Declaration in their national policy conceming h i gher education
show that the Conference gave the intemational community a powerful i nstrument
to faci l itate the reform of higher education . What was the specific contribution of
the Conference to promoting the recognition of education as a maj or i nstrument in
global izing solidarity?
The World Conference proclaimed that educati bn was a fundamental p i llar of
human rights, democracy sustainable development an d peace, and shall therefore
'
become accessible to all throughout life and that measures are required to ensure
co-ordination and co-operation across and between the various sectors, particularly
between general , technical and professional secondary and post-secondary
educati on, as wel l as between universities, colleges and technical institutions. In
this context, the solution of the problems will be determined by the vision of the
future society and by the role that îs assigned to education in general and to higher
education in particular. It îs the duty of h igher education to ensure that the values
and îdeals of a culture of peace prevail and that the intellectual communîty should
be mobilîsed to that end .
In the vîsion of the World Conference, a substantial chan ge and development
of h îgher education, the enhancement of its quality and rel evance, and the solution
to the maj or chal lenges ît faces, requi re the strong involvement not only of
govemments and of h igher educatîon instîtutions, but also of all stakeholders,
including students and their fam i lies, teachers, busi ness and i ndustry, the public
and pri vate sectors of the economy, parliaments, the media, the community,
professional associations and society as well as a greater responsibility of h i gher
educatîon instîtutions towards socîety and accountabîlity în the use of public and
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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private, national or international resources. Higher education systems should
enhance their capacity to live with uncertainty, to change and bring about change,
and to address social needs and to promote solidarity and equity.
While re-affinning the belief that international co-operation and exchange are
maj or avenues for advancing higher education throughout the world, the
Conference acknowledged that the principie of solidarity and true partnership
amongst higher education institutions world-wide is crucial for education and
training in all fields that encourage an understanding of global issues, the role of
democratic governance and skilled human resources in their resolution, and the
need for l iving together with different cultures and values . The practice of
multilingualism, faculty and student exchange programmes and institutional
linkages to promote intellectual and scientific co-operation should be an integral
part of all higher education systems.
At the same time, the principles of international co-operation based on
solidarity, recognition and mutual support, true partnership that equitably serves
the interests of the partners and the value of sharing knowledge and know-how
across borders should govern rel ationships among higher education institutions in
both developed and developing countries and should benefit the least developed
countries in particular. Consideration should be given to the need for safeguarding
higher education institutional capacities in regions suffering from conflict or
natural disasters. Consequently, an international dimension should penneate the
curriculum, and the teaching and learning processes.
The Conference considered that co-operation should he conceived of as an
integral part of the institutional missions of higher education institutions and
systems. Intergovernmental organizations, donor agencies and non-governmental

organizations should extend their action in order to develop inter-university co
operation projects in particular through twinning institutions, based on solidarity
and partnership, as a means of bridging the gap between rich and poor countries in
the vital areas of knowledge production and application . Each institution of higher
education should envisage the creation of an appropriate structure and/or
mechanism for promoting and managing international co-operation .
UNESCO, and other intergovernmental organizations and non-governmental
organizations active in higher education, the states through their bilateral and
multilateral co-operation programmes, the academic community and al l concerned
partners in society were called upon to further promote international academic
mobility as a means to advance knowledge and knowledge-sharing in order to
bring about and promote solidarity as a main element of the global knowledge
.
�
soc1ety o f tomorrow. ·
UNESCO was nat alone in developin g such topica) ideas. There was a
consensus at the levei of the United Nations system that a new world can be built,
3

The Declaration is quoted on the basis of the Internet version available at www.unesco.org
visited on December 4 200 1 . For a short presentation of UNESCO see Raluca Miga-Beşteliu,
Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Ali Beck, Bucureşti, 2000, pp. 266-270.
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in which economic development, soc ial development and environmental protection
as interdependent and mutual ly reinforcing components of sustainable development
can be realised through solidarity and co-operation within and between countries
and through effective partnerships at alt levels .The S econd UN Conference on
Human Settlements ( 1 996) adopted the Habitat Agenda whose first paragraph
states: "International co-operation and universal solidarity, guided by the purposes
and principles of the Charter of the United Nations, and in a spirit of partnership,
are crucial in order to improve the quality of life of the peoples of the world".4
What was the reaction of academics to these generous expectations?
Some philosophers, law-makers, social thinkers have been streamlining a new
and-improved ethics of co-existence to replace the older morality based on
repression, absolute power and authority. Societies are changing - fast and for the
better. We are on the fast track toward liberty and hypercomplexity. Our mode of
human solidarity is shifting from matters of likeness to matters of interdependence.
Whi te recal ling Durkheim' s distinction between mechanical and organic solidarity, it
was emphasized that the latter, based on interdependence, allows sympathy across
human variety, force for persuasion, communication and democracy.
Suggestions have been formulated to make the present century the century of
solidarity. lf the powerful countries are extending their power through globali zed
markets and communications, the response from those who hope to advance the
cause of humanity can only be to globali ze solidarity . lf the initiatives of the
developing countries are not to be crushed by the macro-obstacles they face, that
will depend, decisively, on a criticai mass of people in the rich North capable of
assuming the cause of the poor as their own, and, indeed, as the cause of humani ty,
and responding effectively. However it i s recogni zed that although i mportant
strides have been made in thi s direction, we are stil l a long way from the solidarity
movement we need to do battle for life în the 2 1 st century .
Therefore. universities are cal led upon to play a s ignificant role in the
formation of a new generation of international sol idarity - not just people for
others. but specifical ly people for the crucified maj orities in the poor countries of
the world. Objections may be expressed that there are plenty of poor and suffering
people in developed countries themsel ves and that charity begins at home. But a
good principie should not be exaggerated. Suffering should be treated w ith utmost
seriousness. The rich countries need to become reconci l ed with the poor maj orities
of the world. There is a special responsibility toward those poor maj orities. The
developed world is expected to help remove the crucified peoples from their
crosses . Certainly, there is a politica) dimension to this responsibil ity .
These days more people recognize the i mportance o f pro moting solidarity in
the university. Afghanistan, Kosovo, East Timor and the misery of Africa are
�

The World Co11fere11ces, United Nalions, New York, 1 997, pp. 65-68. A general analysis of world
conferences under the auspices of the Uniled Nations may be consulled in A LeRoy Bennelt, J111ernatio11al
Orga11iwtio11s. Principles and lssues. sixth edition, Prenlice Hali, New Jersey, 1 995, pp. 432-44 3 .
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topics for study in the c l assroom. Debates over affinnative solidarity action may
take place in the student cafeteri a and the faculty lounge. The agenda of fonning
enlightened and c ommitted students

is not an easy task, because of limited

experience, the requirements of the j ob market, personal prejudice and institutional
i nertia. But it is not utopian to expect more. A truly human istic education demands
more. S tudents should be helped to understand the real world , and not just the
l iterature of their maj or fields. lf they are convinced of the value of human
solidarity. they may be morally prepared to contribute to changing the world when
they leave the uni versity . This requires more than bare intel lectual training. It also
requires ethical c onversion, the development of moral sensitivity to and awareness
of human sufferi ng and its causes .5

Rev. Mr. Keith Fournier, American theologian and lawyer asserts that

the

foundation of our freedom is our understanding of a concept called the "Common

Good". Perhaps one of the oldest references to this concept is found in the "Epistle of

B arnabus", an early Christian Church document dating back to

1 30

A.D. Enshrined

in Christian social teaching, the concept of "the Common Good" is also one of the

foundation stones of the politica) philosophy and heritage of Western civilization.

The Catechism of the Catholic Church defines "Common Good" as "the sum total of
social conditions which allow people, either as groups or as individuals, to reach their
ful fillment more ful l y and more easily." In the Christian tradition the concept usually

embraces severa) aspects of "fulfillment" as it relates to the human persan and his/her
rights to ful l partic ipation in the social order; a respect for the human persan, the
social wel l-being and development of the entire society, and "peace" which is more
than the absence of war, it is the stability and security of a just order. Contrary to the

individualism of the age, the individual is not the measure of all things . Freedom is

not found in solitude. Nor is it found in retreating into our little enclaves and fighting
to protect "us" against them. We cannot be fully human without l i ving together in

fami ly and community. We are social by nature and design. We are also bound to
one another by an obligation of solidarity (we simply are our "brothers' keeper")

and we have a duty to one another, and most especially to the poor. We have a duty

to participate in the social order and find a way to build a just society with all men
and women, even those who are different from us or with whom we do not agree.

The values we proclaim, including solidarity, are good for all men and women. They

are not "religious" in the sense that they are to be held only by those who hold to a
distinct religious tradition. They are a part of our common human vocation . They are
the glue of civilization. However, we have to be real istic. The American author asks

the legiti mate question: Whatever happened to the "Common Good?" The answer is
not encouraging. Though still discussed in academia and referred to in some politica!

discourse, it has become all too uncommon, being replaced with a model of isolated
selfishness which pits group against group. Therefore, the author believes that what
is needed today is a new public philosophy that re-discovers and re-presents the
5

Dean Brackley S. J., High Standards for Higher Education: The Christian University and
Solidarity, consulted at www.creighton.edu
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Common Good as the hinge and the hope of our future freedom and our experience
of authentic peace. This philosophy must inform a movement committed to true
social justice, human rights, authentic human freedom and solidarity.6
A closer look to the h istory of the concept of solidarity may help us to
understand better what specific contribution may be expected from h igher
education in the process of globalizing solidarity in harmony with the new
requirements of the current century .
2. ORIGINS
The dialectic relation ship between education and solidarity has been
recognized in a convincing way in the 1 9th century . The word solidarite/solidarity
was used for the first time with the present multiple meanings by French professor
Pierre Leroux in his famous book De l 'humanite pub l ished in 1 839. Education was
successfu l in the c rystall ization of the doctrine of solidarisme which had an
important role in the politica!, social. educational and diplomatic life of Europe
until the Fi rst World War.
The most representative author of the school of solidarisme was the famous
French statesman Leon Bourgeoi s, one of the architects of the League of Nations.
His book La Solidarite, publ ished in 1 897, i s considered by solidaristes as the most
important and influential. Leon Bourgeois, who was also a l awyer and philosopher,
received the Nobel Prize for Peace in 1 920. In Leon B ou rgeois' opinion the link of
solidarity "unit l ' homme au reste du monde a chaque moment de son existence. Ce
l ien ne reunit pas seu lement toutes Ies parties de ce qui est aujurd ' hu i et ce qui etait
hier. mai s tout le present et tout le passe, comme i i reunira tout le present et tout
I' avenir. . . . Ainsi Ies hommes sont, entre eux, places et retenus dans des l i ens de
dependance reciproque, comme le sont tous Ies etres et tous Ies corps, sur tous Ies
points de I ' espace et du temps. La loi de la solidarite est universelle ." (emphasi s
added ) . 7 The aspiration to uni versality and permanence i s highly visible.
This is in brief the essence of the dialectics of solidarity, as seen by the founder
of solidarism which represented one of the most interesting attempts to organize
more efficiently cooperation at national and world levels. Reflecting on the l ong
experience of promoting solidarity in the 20th century, French professor Philippe
Moreau Defarges stated that: "Une societe mondiale ne peut exister sans solidarite . . .
Le developpement d' une solidarite mondiale requiert d' abord l ' integration de
l ' ensemble des hommes dans le systeme planetaire d' echanges . . . la solidarite ne
resuite pas d ' un decret descendu du ciel, elle est le produi t de donnees materie ll es". 8
It should be stressed from the outset that after a period of ambivalence
educators treated solidarity as a humanistic value, without any i deological umbrella

" Rev.Mr.Keith Fournier, Solidarity or Decline: Higher Education Faces the New Millennium,
accessible at www.ilar.corn
Leon Bourgeois, la solidarite, troisieme edition, Annand Colin, Paris, 1 902, pp. 49-50.
Philippe Moreau Desfarges, la communaute internationale, PUF, Paris, 2000, pp. 1 1 8.
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attached to it. Charles Gide asserted in this regard: "La solidarite n' est pas comme
la liberte, l 'egalite ou meme la fraternite, un MOT sonore ou, si I ' on veut. un pur
ideal; elle est un fait; un des faits Ies mieux etablis par la science et par l ' histoire.
La demonstration de la solidarite par la division du travail . . .. est la decouverte la
plus considerable de notre temps". (Ali ital ics belong to the original text.)9 It was a
novei and, in the long run , a highly moralizing concept .
In a simi lar spirit, A. Croiset in a preface to the c lassical work of Leon
Bourgeois, La Solidarite, found it necessary to specify that "la sol idarite n ' a rien de
metaphysique, n i de confessionnel . Elle part de ce fait positif que Ies hommes, sur
cette terre, sont obli ges par la nature de vivre dans une etroite association, et elle se
preoccupe de rendre cette association aussi heureuse que possible par tous Ies
moyens que l ' intelligence et le creur peuvent foumir. Toutes Ies croyances, toutes
Ies opinions philosophiques peuvent s' accomoder de l ' idee de solidarite". 10 Yet, it
should not lead to any utopia, as emphasized by French professor and phi losopher
Raymond Aron for whom ")' ideal d' une humanite, consciente de sa sol idarite, ne
contredit pas le fait d' une humanite, divisee en nations conscientes de leur
particularites et de la valeur de ces particularites". 1 1
3. TOPICALITY
The reason for reproducing these long old quotations is of a pragmatic nature.
These quotations are clear evidence that solidarity has been considered from
i mmemorial times as a universal value. But this simple truth was not understood by
the decision - making factors at national and intemational levels and by way of
consequence it was frequently ignored. No sophisticated explanation could justify it.
The tragedies of two world wars and the fai lure of the League of Nations in
its attempts to lead humanity to lasting uni versal peace contributed in a
considerable manner to a strange neglect of solidarity. In vain a strong promoter of
solidarity, Romanian diplomat Nicolae Titulescu, twice president of the League' s
General Assembly, addressed these prophetic words to al t member States: "It is
necessary to take i mmediate action in order that the League may cease to be a
moral academy, a brotherhood of technicians, and may become capable of
fulfi l l ing its chief mission as a politica] institution: the prevention of war". 1 2
History teaches us that nobody could prevent war. Time is a great story teller.
No intemational institution managed to save humanity from the scourge of war,
which twice in one century had brought untold sorrow to all nations. However, the
Iessons of World War II were instructive enough for real intemational ists, to such
9 Apud
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an extent that they decided to inc lude expressis verbis solidarity in the main
documents meant to institutionali ze intemational co-operation in various fields
after 1 945. Regrettably, solidarity was not stipulated in the United Nations Charter.
This was a big lacuna which was gradually solved by numerous speci fi c references
to solidarity in the i mmense corpus of resolutions adopted, often by consensus,
under the auspices of the UN General Assembly.
As to the field of education, the founding fathers of UNESCO had the merit
of summarizing the general feel ings about solidarity after World War II in the
constitutive act of the organi zation. The preamble of the UNESCO Constitution
adopted on November 1 6, 1 945 emphasi zes "that a peace based exclusively upon
the politica! and economic arrangements of govemments would not be a peace
which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the
world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fai l , upon the
13
intellectual and moral solidarity of manki nd ." ( emphasi s added)
Among the purposes and functions of UNESCO it i s easy t o identify concrete
elements giving tangibility to the close relationship between higher education and
the promotion of solidarity. We can enumerate:
- promoting collaboration among the nations through education;
- advancing the mutual knowledge and understanding of peoples;
- giving fresh impu lse to popular education and to the spread of culture.
All UNESCO General Conferences and other meetings offered an impressive
number of examples showing the total commitment of this special i zed agency to
promoting sol idarity through the instrument of education, including in al l instances
higher education.
UNESCO World Congress of Youth (Barcelona. 8- 1 5 July, 1 985) made an
appeal for "developing activities ai med at promoting the education of youn g peopl e
for peace. mutual respect. sol idarity, tolerance and understanding. "The last
sentence of the Barcelona Statement says: " . . .The Barcelona Congress calls on the
young of al t countries to join forces in a movement of sol idarity . " 14
Dakar Y outh Empowerment Strategy. a declaration adopted by the World
Y outh Forum of the United Nations System on I O August 200 I , in Dakar, contains
cogent developments for the understanding of relationship of education and
solidarity, as seen by the representati yes of the younger generation. Thi s is a very
significant fact, as the Forum was dedicated to identifying and advocating for
initiatives that may empower young people to have greater control over their
individual and col lective destinies, and their abi lity to effecti vely contribute to the
advancement of the global community.
In a spirit of global sol idarity, the Dakar Youth Empowerment S trategy
requested access to quality education, fostering responsible c itizenship and access
1 3 Frederic L. Kirgis, Jr., lntemational Organizations in Tlzeir legal Setting, West Publishing
Co. , St. Pau l . 1 993, p. 1 64.
1 � William D . Angel, The illtemational law of Youth Rights, Martinus N ijhoff Publishers,
Boston, 1 995, p .630.
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to human rights education . It should be recalled that there is a recognition of the
third "generation "of human rights. namely the rights of solidarity, including first
of all the right to peace and development.
In that respect, the Declaration reminds that peace is nat just an absence of
war, but alsa a state of mind, individual or collective. a social, cultural, political
and economic harmony. Peace is alsa described as a way of being, a way of l i ving.
Hence, to bui ld a true culture of peace we need to develop justice, respect of
human rights, to combat poverty . Intercultural dialogue should be favored ; it
5
should be among civilizations and help fight marginal ization and exclusion. 1
There is a remarkable affinity of ideas between World Youth Forum in Dakar
and the United Nations World Conference against Racism, Racial Discrimination,
Xenophobia and related Intolerance (Durban, 3 1 August-8 September 200 1 ) . In its
Final Declaration, the Durban Conference re-affirmed the great importance and
attention which should be paid to the values of solidarity, respect. tolerance and
multiculturalism, "which constitute the moral ground and inspiration for aur
worldwide struggle„." 1 6
The Conference recognized that quality education, the elimination of
i l literacy and access to free primary education for all can contribute to more
inclusive societies, equity, stable and harmonious relations and friendship among
nations, peoples, groups and individuals, and a culture of peace fostering mutual
understanding, solidarity, social justice and respect for all human rights for all . By
its very nature, the Declaration contains an articulate body of guidelines for
promoting global solidarity through specific modal ities offered by quality higher
education . This should be envisaged as a continuous process.
The practice in the area of Asia and the Pacific is quite instructive in this
regard. Emphasis is normally put on the necessity to combat dangerous nationalism
which spreads and provokes conflicts and violence all over the world as a
counteraction to globalization . Asian countries share the view that they need to
examine history in an objective way, to bring education back to people and to
promote education for peace. The aim is to work together towards creating an Asia
of peace and human rights for all on the basis of trust and reconcil iation. This
objective is more topical than ever now, during a period of crisis and war. It should
be mentioned that the Chinese tenn for crisis is appropriately designated by two
Chinese characters meaning danger and opportunity. The existence of a real danger
i s obvious. The opportunity is to forge a strong commitment based on global
solidarity to eradicate the scourge of terrorism.
Fol lowing the initiative of the present author, the Seminar on Capacity
Building for Asian NGOs on Implementing the Dakar Framework for Action
(Bangkok, 9- 1 1 July 2001 ) recorded in its final report the fol lowing: "The Jomtien
World Declaration on Education for Ali ( 1 990) stipulates in article 10 that
"meeting Jearning needs constitutes a common and uni versal human reponsibility.
15
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It requ i res international solidarity and equitable and fair economic relations in
order to redress the existing economic disparities." Ten years l ater the UN
Millenn ium Summit included solidarity among fundamental values considered to
be essential to international relations in 2 1 st century. Indeed, "global challenges
must be managed in a way that distributes the costs and burdens fairly in
accordance with basic princ iples of equity and social justice. Those who suffer or
benefit least deserve help from those who benefit most."
The B angkok Seminar on Capacity Building concluded that the key
challenges facing NGOs were identified as fol lows :
- strengthening col laboration with the governments;
- forgi ng solidarity and sustainable partnership with other civil society
.
.
17
orga11 1zat1ons:
- there i s a general feel ing that the key to success can be found in the citizens'
awareness and human solidarity. Partnership by defi n ition implies solidarity:
stand ing shoulder to shoulder and helping those less equipped to cope with a more
compditi ve reality in the economic, political, social and institutional fields.
Asian countries had an important contribution to the formul ation and
adoption by consensus of such topica) conc lusions. In a broader context. it is
general ly recogni zed that a topical objective on the Asian continent is
strengthening solidarity by deeds. Asian countries continue to play a constructive
role at the United Nations and actively participate in APEC and ASEM and take
part in other multilateral diplomatic activities of a global, intemational, inter
regional and regional nature. ASEAN constitutive act (Bangkok Declaration of 8
August 1 967) stipulates that its members are "mindful of the existence of mutual
interests and common problems among countries of South-East Asia and convinced
of the need to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and
cooperati on." (emphasis added) .
lt i s useful to mention that the Treaty o f Amity and Cooperation in South
East Asia (Bali, 24 February 1 976) stipulates in Article I that "the purpose of this
Treaty i s to promote perpetuai peace, everlasting amity and cooperation among
peoples which would contribute to thei r strength, solidarity and closer
re lationsh ip." 1 8 We should note that perpetuai has a ring of eternity about it. The
above ideas and commitments shou ld be seriously considered whi le analyzing the
challenges and strategies for improving quality higher education for all in the Asia
Pacific area. Education can contribute to forging a culture of global solidarity . It
should be recognized that forging global solidarity and sustainable partnerships
with civil society organi zations is one of the most pressing chal lenges for
uni versities and academia. Education and fonnation are key arenas for teaching
global solidarity, in particular nowadays when we witness a strong phenomenon of
1 7 UNESCO Princi pal Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, Thai land, Seminar
on Capacity Building for Asian NGOs on lmplementing The Dakar Framework for Action. Draft
Final Report. B angkok, 1 1 July 200 1 , p. 1 4.
IK
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massification of higher education . Communication is the nervous system of human
solidarity. Its role is increasing at the age of globalization. Competent regional
structures have important responsibilities in that regard.
4. PERSPECTIVES
At the age of global politics there is a dramat ic risk for the community of
nations to be fractured between those included and those excluded from the fruits
of globalization. A multilateral approach to the vast problematique of solidarity
will be very useful and would help its eventual codification and progressive
development. Negotiating a culture of global solidarity is an endeavor of great
significance during the United Nations Year of Volunteers ( 200 I ) . Some
i nternational years have a fascinating history. We will mention one example.
During the process of the preparation and celebration of the UN International
Youth Year, Participation, Development, Peace ( I 985), initiated by Romani a and
fully supported by European and Asian countries, the author of the present paper
managed to convince governmental representatives to include solidarity in all
major resolutions dedicated to that event. In Geneva in I 977, during the session of
the Commission for Social Development, under this author' s presidency, a relevant
resolution was adopted by consensus entitled "Youth in the Contemporary
World" . The relationship between higher education and the promotion of human
solidarity was seriously considered during the elaboration of the resolution, as well
as in the official and informal proceedings. It culminated with the adequate
reflection of that c lose relationship i n all UN and UNESCO documents dedicated
to youth and education during 1 985-2000 period.
Permanent efforts/negotiations are needed in order to give more substance
and vitality to universal values requested by the emerging global order. Solidarity
is, without doubt, such a value and the UN Mi llennium Summit of September 2000
was right to proclaim expressis verbis solidarity as a fundamental value essential to
intemational relations i n the twenty-first century. This year, the devastating
earthquakes in India and El Salvador, and the reactions to those tragic events,
i ncluding those coming from Europe and Asia, as well as the world wide reactions
to the tragic events of 1 1 September 200 1 in the USA are pathetic reminders of the
duty of solidarity as an imperative prerequisite of globalization .
An Asian head of state said that in �ernat � ona ! soli ? aritt has become an
.
imperative; i n its absence we m1ght not surv1ve th1s mtllennmm. 9 In Davos World
Forum in 200 I , Jean Francois Risc hard, vice-president for Europe of the World
Bank, asserted inter alia: "(. „ ) the solidarity concept that is at the heart of
European identity is precisely the concept that can inspire new approaches in
global problem-solving." 20 The minister of Foreign Affairs of Poland stated in
2000 at the United Nations: "Si vis pacem, para solidaritatem".
19
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The 56th session of the UN General Assembly has managed to bring a great
contribution to the strengthening of the value of global solidarity in fighting
intemational terrorism. That expectation was real istic and legitimate. Indeed, the
whole world was galvanised and requested resolute action under the auspices of the
United Nations, because the barbarie acts of S eptember 1 1 200 1 against the United
States of America were by their nature heinous crimes against universall y accepted
principles and norms that value human l i fe, being contrary to the very rai son d' etre
of the United Nations itself.
It should be recalled that under the auspices of the United Nations, 1 89 Member
States strongly condemned on 1 2 September 200 1 , by a consensus resolution, the
terrorist acts of 1 1 September. It should be stressed that the UN General Assembly
expressed not only its condolences, but also its "solidarity with the people and
government of the United States in these sad and tragic circumstances."2 1
5 . ASSESSMENT
That UN resolution of solidarity with the United States has a high educational
significance. The reference to universal solidarity was formulated by the most
legitimate and representative organization of the contemporary world "in the auturnn of
our times". In this context, during the irreversible process of globalization, solidarity,
as a uni versal value should be considered and treated as an imperative prerequisite for
ensuring the success of collective efforts of all nations to eradicate terrorism in all its
forrns of manifestation. Irreversible means unavoidable. "What you cannot avoid,
welcome", says a wise Chinese proverb. Higher education has a crucial role in making
this prerequisite welcome, understood and comprehensible for all. It is expected to
further elaborate on its content. In fact, learning to know, learning to do, learning to be,
and learning to live together as proposed by UNESCO is a pathetic appeal for global
solidarity. Leaming to live together epitomizes a cardinal objective and a formidable
challenge. This is a real pillar absolutely necessary for building cohesion thresholds
meant to give viability to human communities and faci l itate multilateral development.
Educators are requested to develop prototype curricula and relevant interesting
educational materials focusing on:
- creating an adequate approach of training and education for peace and solidarity;
- fundamental values as identified in the UN Millennium Declaration of 8
September 2000.
In this context, it is cogent to mention that the US Permanent Representative to
the United Nations, Ambassador John D. Negroponte, in his address to the UN General
Assembly' s Plenary Session on October I , 2001 said: "This General Assembly, as you
alt know, was meant to implement the Millennium Declaration, issued one year ago
this month. In it we declared certain fundamental values to be essential to intemational
relations in the twenty-first century - freedom, equality, solidarity, tolerance, respect
for nature and shared responsibility. Martin Belinga-Eboutu, President of ECOSOC,
21
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found it necessary to emphasize that the intemational community had to assume a
responsible approach based on solidarity, rather than simply falling back and
withdrawing from development activities. It is vital to give priority to the objectives set
in the Millennium Declaration. Among specific things which can be envisaged to give
tangibil ity to education for global solidarity we can enumerate:
- joint signature campaigns ;
- l inkages between sister cities and friendship cities;
- simultaneous cyber-campaigns targeting ministries of education, culture,
sports, science, technology ;
- creation of thematic web pages dedicated to various concrete components
of solidarity:
- strengthening communications via e-mai l ;
- cu ltivating a systematic dialogue with UN, UNESCO, ILO;
- improving commun ications with global NGOs network.
In this respect The Bangkok 200 1 International Conference of University
Presidents brought a valuable contribution. It is a positive fact that within the
Eurasian Dialogue (July 29-August 1 , 200 1 ) an interesting project was announced,
namely Highergate, The gateway to higher education and research world
wide. lt consists in a specialized Internet portal . Its author is Swiss professor Luc
E. Weber, Vice-president, Intemational Association of Uni versities, Member of the
Board, European Universities Association. Without entering into details of a
project sti l l under consideration, we may anticipate that once fi nalized and
operational it will certainly become an efficient instrument of gl obal sol idarity in
the field of education. At thi s stage the project offers a unique opportunity to all
potential sponsors to demonstrate their commitment to developing a society based
on solidarity and capable to take advantage of improved learning faci lities at global
levei . Sol idarity will offer a vision of hope whose availability is crucial today when
humankind i s faci ng unprecedented challenges and confl icts.
Schools/universities may be dynamic and catalytic factors in promoting
solidarity as a uni versal value, as demonstrated during the International Year of
Dialogue among Civi lizations . For the future, a broad campaign could be
envisaged involving educators, rel igious leaders, prominent members of civi l
society, aimed at rooting out the incitement to hatred and violence and promoting
the promising value of sol idarity. Conditions are favourable. In October 200 1 ,
many countries made &n appeal i n the UN General Assembly to pool wisdom
together and strengthen intemational co-operation against terrorism. The
Phi lippines stated: "We must take this opportunity to forge religious undersranding,
ecumenism and solidarity." 22 The existing functioning cases are encouraging.
The World Health Organization presented in September 200 1 a co-sponsored
UNESCO-WHO project called "UNI-SOL", an acronym for "Universities in
Solidarity for Health of the Disadvantaged". It comprises 1 2 field projects addressing
22
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issues such as : Mobilisation of higher education for social justice; Universities and
social transformations; Social accountability and transparency; Partnerships for
sustainable development; Co-ordinated action for justice, peace and development. The
aim is to better understand and promote multidisciplinary and inter-faculty approaches
in favor of disadvantaged groups. The very origin of this project is instructive.
On July 1 1 - 1 4, 1 999, WHO, UNESCO and the University of Arizona co
convened a global conference in Tucson, Arizona, specifically to address the topi c
o f the Universities and the Health of the Disadvantaged . Pursuant t o the
Dec laration and Framework for Priority Action set by the World Conference on
higher Education at UNESCO in October 1 998, the Agenda for Social
Development adopted by the World Summit on Social Development i n
Copenhagen in March 1 995, and the resolution adopted b y the World Health
Assembly in May 1 984, urging member states to mobilize universities in favor of
strategies promoting Health for Ali, the partic ipants in the Global Conference on
Universities and the Health of the Disadvantaged asserted their intention to
harmon ize and implement the results produced by the aforementioned three
documents and proposed a Charter on Universities and the Health of the
Di sadvantaged. The main ideas of the Charter are:
Universities have a unique potential to stimulate progress and construct better
and more equitable societies. Their long-standing tradition of advocating
humanism, social justice, peace and development bestow upon universities an
obligation to commit themselves to maximize this potential, especially on behalf of
the most disadvantaged populations. In the Charter, d isadvantaged populations
were defined as those groups with diminished capacity to take advantage of
opportunities for better health and who are often denied those opportunities,
whether due to internai or externai factors.
Universities should take the initiative in developing and medi ating
mu ltidimensional action plans for improving the health of the disadvantaged by
playing a catalytic role in mobilizing the various resources needed. Properly
motivated and supported, they can faci litate the convergence of disparate interests
and create coalitions among key players in governments, health professions, and
communities. Uni versities have a wide spectrum of responsibilities in education,
research, and service delivery ; a capacity to engage in multidisciplinary
intervention; and an abi lity to develop alliances with other constituencies.
Uni versities must base their long-term orientation on societal aims and needs,
reinforc ing their role of service to society, especially with regard to activities aimed
at eliminating poverty, intolerance, violence, illiteracy, hunger, environmental
degradation, and disease, and other factors responsible for the existence of
di sadvantaged populations. Thi s will prepare c i ti zens who are able to think
c learly, analyse problems, make appropriate c hoices, act ethically, and assume
social responsibilities.
To achieve these ends, the Charter affirms that collaboration based on
solidarity, partnership and advocacy should al so be an integral part of the mission
of universities. Successful, productive, and responsible education, service and
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro
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research require col laboration within and among academic institutions and
1
communities. governments and other key stakeholders.2 ·
Intellectually, the concept of global solidarity demands specific responses and
imaginative initiatives. The pioneer role of universities in that endeavor would be
highly appreciated on all continents and the example set by the above initiative could
be followed in the Asian and Pacific areas, as well as in Europe. Some specific
recommendations adopted by consensus by various intemational organizations in the
field of higher education may offer the starting point, on both procedure and
substance, for new projects meant to strengthen global solidarity during the most
difficult and dramatic period of the history of 2 1 st century. India was right in stating
that "the welcome transformation that has come after September 1 1 is the sudden
emergence of an intemational solidarity to meet an intemational threat."24
6. NEW CHALLENGES
The existing and future recommendations and their adequate implementation
should be founded on the World Declaration on Higher Education for the Twenty
first Century : Vision and Action, adopted by the World Conference on Higher
Education on 9 October I 998. The Declaration specified that higher education
institutions and thei r personnel and students should exercise their intellectual
capacity and thei r moral prestige to defend and actively disseminate universally
accepted values, including peace, justice, freedom, equality and solidarity.
Higher education has the permanent duty in the relevant fields to actively
contribute to the creation of a new society - non-violent and non-exploitative consisting of highly cultivated. moti vated and integrated individual s, inspired by
Iove for humanity and guided by wisdom. That wisdom cannot be separated from
the duty of solidarity.
French professor Marcel Ruby asserted with vigour that ''l 'exigence de
solidarite s ' impose de plus en plus dans nos societes contemporaines ... Elle constitue
une preoccupation permanente, incontoumable. Elle conditionne largement I' ordre
social et politique. national et intemational . Elle s'impose plus que jamais a l' heure
ou la mondialisation modifie toutes Ies structures et toutes Ies perspectives,
engendrant beaucoup d'espoirs mais aussi beaucoup d' inquietudes dans le monde." 25
It is a fact that the substance, the method and the reach of intemational relations have
radically changed. We face a maze of new complexities.
At this writing and in permanence, quality education is vital in preparing national
societies to achieve such a noble and challenging objective, as the Iove for humanity. It
has the capacity of shaping events. As estimated by French professor Raymond
23
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Cappuis, "quelle que soit I ' option, le probleme de la fonnation a la pratique de la
solidarite reste le probleme fondamental auquel doivent se confronter tous Ies citoyens
du monde . . . la solidarite peut devenir une fa;on d'etre coutumiere." 26
In accordance with UNESCO' s phi losophy the high education systems
should enhance their capacity to promote solidarity and equity, to preserve and
exercise scientific rigor and original ity in a spirit of impartiality for attaining and
su staining an indispensable leve) of quality. Students should enjoy the centrality of
these concems within a lifelong perspective, so as to allow their ful l integration
into the global knowledge society . A United Nations Decade for Youth and
Solidarity may be envisaged as a maj or initiative to be promoted under the motto
O pus Solidaritatis Pax (Peace is the fruit of solidarity). The proclamation of
such a decade is supposed to develop an organic linkage between the younger
generation and the uni versal value of solidarity through specific national, regional
and intemational/global programmes of action . That would constitute a strong
contribution to the development of a cu lture of solidarity, functional in its
man ifestations and uni versal by its capacity of attraction. An initiative of this
nature would be in perfect harmony with the letter and spirit of the United Nations
Mil lennium Dec laration.
The objectives stipulated in the Millennium Declaration and in other relevant
documents relating to education and solidarity are well understood by professors.
Summarizing some collective conclusions formulated earlier on the matter, Raymond
Cappuis asserted: "C ' est en familie et a l ' ecole que peut se developper
harmonieusement l ' apprentisage de la solidarite. Hors de ces deux univers,
l ' environnement economique ne favorise pas la mise en reuvre des conditions
psychologiques generatrices de progres social et humain". The same author believes
that la solidari te reste I' incomparable statement de la conscience humaine. 27
To what extent solidarity is already a statement of human conscience should
be evaluated and demonstrated by real facts . The tragic events of 1 1 September
200 I open ed a new decisive chapter in the history of solidarity. The success of the
coalition for the elimination of terrorism in all its fonns of manifestation depends
on the existence of an authentic global solidarity. That may be a gradual process,
but its tangibi lity should be situated beyond any doubt. That would be the practicai
test of solidarity at global level. From the l egal point of view that would mean that
"la solidarite intemationale requiert sa superiorite hierarchique du droit qui la
concreti se sur le droit inteme." 28
However, the law of solidarity is as far from its codification as the
global ization with a human face is far from its actual implementation .
Consequently, we may share the real istic assessment and legitimate interrogation
of Rachid Sfar of Tunisia who wrote: "Le monde, globalise economiquement et
26

Raymond Chappuis, La solidarite. L 'ithique des relations lwmaines, PUF, Paris, 1 999, p. 1 25 .
Raymond Chappuis, op. cit., p.8.
2 M Rene-Jean Duouis, Le droit intemational, PUF, Paris, 200 1 , p. 20.
17
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fragmente politiquement, n e dispose pas encore d ' institutions et de regles de
procedure de gouvernance et de controle universellement admises et mises en
pratique: ce qui existe dans ce do mai ne est en fait au stade d' embryon ! L ' Humanite
saura-t-el le gerer ces contradictions en erigeant, notamment, la solidarite
intemationale en vertu cardinale?" 29
Thi s is a challenging question to be considered and answered at all levels. At
national levei the year 2002 will provide the organizational framework for testing
the strength of human solidarity in a different context, but closely related to
education. The S econd World Assembly on Ageing (April 2002, Madrid) is
expected to offer an excel lent opportunity to raise international awareness of
various goals conceming the role of permanent education in promoting global
solidarity, but also to define ways and means for forging a greater intergenerational
solidarity . "Age is honorable and youth is noble", says an Irish proverb. Is it
generally accepted? According to a Chinese proverb. "One generation plants the
trees; another gets the shade". Solidarity is needed between old and young, the
healthy and the sick, between rich and poor and above all between richer and
poorer nations. New educational managers have to be trained. adequate curricular
content and instructional materials wil l have to be redesigned in an innovative way .
New pol icies will have to be formu lated to support the implementation of measures
to put into effect radical changes requested by a re-newed system of education
commensurate with the exigencies of the 2 I st century in the capital fie Id of
leaming. 'To teach i s to leam". says a relevant Japanese proverb. Good
education/learning will be instrumental in advancing those goals. Poor education
would make those objectives difficult to achieve.
The United Nations system. including UNESCO. will continue to play a
fundamental role in formulating the guidelines for promoting global sol idarity in an
intemational environment totally different by its nature and modified in its very
substance, if compared with the prevailing situation during the 20th century. It is
generally recognized that the United Nations system remains the mast appropriate
multilateral forum for revitalising and consolidating the co-ordinated efforts of the
world community of nations to salve global problems. The first signs invite to
moderate optimism. The debates i n the UN General Assembly about the measures to
eliminate terrorism ( 1 -5 October 200 l ) have been encouraging. The outcome of
those debates will facilitate a better understanding of the urgency of col lective
endeavors to promote global solidarity. Expressions used by various delegations
during that debates are mast significant as verbal testimony of the existence of a
visible trend to strengthening the value of global solidarity in fighting intemational
terrorism. Instinctive solidarity, unlimited solidarity, solidarite sans fai lle, dans un
elan de solidarite remarquable, the mast heart-felt sense of solidarity are nat only
politica} and diplomatic evidences of a new developing terminology, but alsa a proof
that Member States really care about a universal value whose topicality is dramatized
by current events and by the anguishing dilemmas of security on the whole planet.
29

Rachid Sfar, Mondialisatio11, regulation et solidarite, L' Harmattan. Paris-Montreal. 1 999. p. 27 1 .
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Under the present difficult circumstances, the UN Secretary General Kofi A.
Annan formulated in a convincing way the emerging trend by stating: "The task
now is to build on that wave of human solidarity - to ensure that the momentum is
nat lost, to develop a broad, comprehensive and above al l sustained strategy to
combat terrorism and eradicate it from aur world."30
The United Nations should be in the avant-garde of that combat. It is the
embodiment of institutionalized solidarity. It is the highest situated school of global
solidarity. It is the mast legitimate and representative forum of multilateralism. And
as Thailand stated before the UN General Assembly. "In this globalized world, there
is simply no better alternative than multilateralism."3 1 Indeed, "la diplomatie
multilaterale institutionalisee est une reponse aux besoins de cooperation tout en
etant un instrument potentiel de changement de la societe intemationale."32
Teaching multilateralism is nat only a great diplomatic endeavor. It is alsa an
educational objective. It is generally acknowledged that education is pivotai to
so·: ial . cultural and economic welfare of all societies. It is contributing to the
development and modem ization of national institutions, including those involved
in promoting multilateral diplomacy .. The increasing interdependence of all nations
in a global izing world brings new dimensions and gives a maj or significance to the
process of cooperation in tertiary education. The topica] and urgent challenge is to
harmonize the considerable global heterogeneity with the i mperative of qual ity
higher education. On the global agenda exchanges of views and permanent
dialogue about the substance of authentic global solidarity will crystallize in a
creative way a new modus vivendi in the current century. Its success means Jasting
peace. Its failure would lead to catastrophy. As pointed aut by Dr. Kim Hak-su,
Executive Secretary of ESCAP, we must address contemporary problems "gui ded
by the duty of solidarity as an imperative prerequisite of globalization, with all its
good and bad components. We must consider it with all seriousness, from fresh
.
„ll
angI es and perspect1ves. · ·
Consequentl y. we should profoundly meditate on the thoughts of Martin Luther
King, J r. as quoted in the UN General Assembly: "We must leam to l ive together
as brothers or perish together as fools."34 This is a vital Jesson that quality higher
education can teach us al l for the benefit of present and future generations. We
have no choice but to interpret the others by aur own l ights . 35

311
li

Internet edition visited on 9 October 200 1 .
- www.un.org/terrons mlstatements
3 2 Phili ppe Braillard et Mohammad-Reze Djalili. Les relations intemationales, PUF, Paris, 1 997.
33 Statement made on 1 9 September 200 I at Almaty at the second session of the Regional
Advi sory Committee ( RAC) of the United Nations S pecial programme for the Economies of Central
Asia ( SPECA).
34 www.un.org/terrorism/statements. The quotation is present in the statement made by Singapore.
35 William Naster, lnternational Relations, Wadsworth, Toronto, 200 1 , p. 526.
.
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ŞI CELE MAI VECHI REDACTII CARE AU CIRCULAT
ÎN SPATIUL DACOROMANIC
'

'

FLORENTINA ZGRAON

I. INTRODUCERE
1 . Constitu ită prin alăturarea unor povestiri recoltate din cărţi şi din tradiţii
populare, cu menţiunea că înseşi ştirile istorice erau dej a contaminate de fantezia
stimulată de personal itatea eroului macedonean, A lexandria a influenţat, în
culturile care au adoptat-o, atât literatura cultă. cât şi pe cea populară. Această
ambivalenţă j ustifică larga circulaţie şi uimitoarea receptare a A lexandriei, ea
favorizând unul dintre cele mai interesante contacte cu lturale între Orientul şi
Occidentul Europei. Prin mij locirea cărturarilor, care o traduc, o copiază, mai
târziu ch iar o tipăresc, coboară în masele populare, se contopeşte cu fi lonul cu ltural
propriu acestora, transm iţând şi primind noi elemente, devine ea însăşi sursă pentru
alte creaţi i populare, prin intermed iul cărora are o posibil itate nouă de a veni în
contact cu literatura cu ltă, care nu o poate ignora, ch iar dacă infl uenţele directe nu
sunt numeroase. Deseori prelucrată, prin amplificări, prescurtări, intervertiri ale
episoadelor, adaptări la zonă şi epocă, de la faptul istoric până la aspectul limbii,
penetrând câmpul cultural la toate nivelurile sociale, s-a menţinut secole de-a
rândul în literaturile naţionale, depăşind cu mult statutul unei lucrări traduse.
Circulaţia şi receptarea Alexandriei în cultura română sunt aspecte frecvent
semnalate în l iteratura şti inţifică, ch iar în lucrări care nu îi sunt consacrate în mod
expres. În bibl iografia acestei cărţi populare apar, ca un laitmotiv, aprecieri de
tipul „cea mai răspândită", „cea mai citită", „cea mai celebră". Sursele acestor
calificări sunt prea numeroase pentru a le cita, dar reţinem totuşi formularea lui 8. P.
Hasdeu, care are un iz de limbă veche: „au ajuns a fi cea mai lăţită din toate cărţile
poporane" 1 • Cu şapte an i mai înainte, în 1 879, 8 . P. Hasdeu arăta că „în secolul
. , ,2
XVII ea se încuibase într-atâta la romani , meat mam cromcan a1 epoc11, aparaton
a1 adevărului istoric, stigmatizând-o, mărturisesc indirect, credem, cu autoritatea
A

1

A

A

0 0

o

0

0

o o

-

'-'

o

B. P. Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a
Bucureşti, 1 886. p. 600.
Idem, Cuvente den bătrâni. Tomul li. Cărţile poporane ale românilor in secolul XVI in

românilor,
2

legătură cu literatura poporană cea nescrisă. Studiu de filologie comparată.
G. Mihăilă.. Bucureşti, 1 984, p. 25.
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lor incontestabilă, despre popu laritatea Alexandriei. Ea este de timpuriu cunoscută
în spaţiul literar dacoroman ic, căci, limitându-ne la cărţile popu lare laice, şi anume
la cele mai vechi copii în limba română ce au ajuns până în zilele noastre, este
precedată numai de Floarea darurilor. Este una din acele „cărţi tipice", ,.simple ca
formă, adânc omeneşti", de o „nemăsurată însemnătate", pe care N. Iorga a
îndrăzn it să o aprecieze, entuziast. ,.egală cu a cărţilor sfinte, superioară acestora
. ,,�
uneon
2. Romanul lui Alexandru Macedon a fost alcătu it în Egipt, foarte probabil în

oraşul întemeiat de el însuşi. Alexandria, de un anonim, în limba greacă. Acesta a
dat o pri mă formă scrisă am intirilor despre Alexandru cel Mare, recoltate din cărţi
şi din trad iţie. realizând o anume structură compoziţională din relatări până atunci
independente .
Perinada cea mai probabilă în care a fost redactat romanul este secolul al I I I-iea
î. e. n . 4 ori , mai prudent, secolul al III-iea sau secolul al II-iea î.e.n. 5 . Acceptând
aceste propuneri, renunţăm să înregistrăm aici datările prea vagi şi pe cele care au
în vedere doar secolele de după Cristos (e. n.), acestea fi ind accidentale. (Se pare că
un secoL maxim un secol şi jumătate faptul transmis oral poate fi păstrat fără
deformări grave, or. este normal să ne lim ităm la o epocă în care am intirile despre
persoana lui Alexandru Macedon puteau fi încă v i i . ) Varietatea lor nu reflectă
rezultate diferite ale unor cercetări consacrate prob lemei, ci, mai degrabă, preluarea
unor date. cu o atenţie mai mare sau mai mică. Faptul se regăseşte şi în lucrările lui
N. Cartoj an. deşi el a consacrat o atenţie spec ială acestei cărţi , ca nimeni altul. în
cu ltura noastră. Reţinem, şi în cazul său, numai acele locuri care sunt în acord cu
ceea ce am socotit a fi o încadrare mai largă şi. prin aceasta, mai rezonabilă a
alcătu iri i roman ului, dec i secolele al II I- iea şi al I I-iea î. e. n . 6 . Numai Al . Cizek
invocă în mod coerent secolele precedente şi posterioare epocii lui Cristos, făcând
�

N.

Iorga. Fa::e sufleteşti şi cărţi repre::entative la români c11 specială privire la legăturile
Vi1eawl. în „Analele Academiei Române", seria l i , tomul XXXVII, 1 9 1 4- 1 9 1 5.
Mem. Sect. ist.. Bucureşti, 1 9 1 5. p. 545-546.
� Al. Piru. Li 1era t11 ra română veche. Ediţia a I I -a. [Bucureşti], 1 962, p. 2 1 9: Cărţile populare
în literatura românească. Ed iţie îngrij ită şi studiu introductiv de Ion C. Chiţimia şi Dan S imonescu,
voi. I. [ Bucureşti], 1 963. p. X II, p. 6: N. Georgescu-Tistu, Perioada folclorică a culturii şi a
bibliotecilor din România, în ,.Studia bibliologica'·. III. Bucureşti, 1 969, p. 1 94: Cătăl ina Velcu lescu.
în Crestomaţie de literatură română veche. I, Cluj-Napoca, 1 984, p. 1 66.
5 Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1 9()(), Bucureşti. 1 979, p. 30; G. Mihăi lă.
în 8. P. Hasdeu. C11vente den bătrâni. Tom11I li. Ed iţie îngrij ită şi note de G. Mihăi lă, B ucureşti.
1 984. p. 25. nota marcată prin ,... .
6 N. Cartojan. Alexandria în li te ra tu ra românească. Noui contribuţii (studiu şi text). Bucureşti.
1 922. p. 2 ( În continuare: CA 1 922); idem, Fiare di virtu în literatura româneasc• , în „Academia
Română", Mem. Sec\. lit., seria J l l , tomul I V . mem. 2, 1 928, p. 85; idem, Istoria literaturii române
vechi. Postfaţă şi bibl iografi i finale de Dan Simonescu. Prefată de Dan Zamfirescu, Bucureşti. 1 980,
p. 1 32.
„ A lexandrie i " cu Mihai
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distincţie între „perioada de gestaţie a romanului" (secolele al 111-lea-al Ii-lea î. e . n.)
şi „cea de cristalizare a arhetipului" (secolele al 11-lea-al Iii-lea e. n.)7 •
Redacţia primitivă nu s-a păstrat. Unele manuscrise bizantine târzii propun o
patern itate cu motivaţii subiective, aşa încât în l iteratura universală romanul este
deseori asociat unui nume, fără ca prin aceasta să înceteze de a fi anonim: (Pseudo-)
Callisthenes. Cartea a fost atribuită lui Cal listhenes pentru a sugera un mai mare
grad de veridicitate, întrucât acesta, nepot al filosofului Aristotel, l-a însoţit pe
Alexandru Macedon ca istoric în campan i i le sale mil itare. Este ştiut însă faptul că
nu i-a supravieţu it (l-a pedepsit cu moartea însuşi Alexandru, pentru faptu l de a-l fi
criticat cu privire la fastul oriental adoptat).
II. DIFUZAREA REDACŢIEI PRIMITIVE
1 . Romanul a trecut din Egipt în Bizanţ, unde s-a răspândit atât de mult încât

a avut forţa să ocupe un spaţiu extrem de larg şi variat sub aspect cultural, iradiind
în trei direcţii principale:
a) Direct din limba greacă a pătruns în literaturile popoarelor din Orient,
persană, arabă, siriană, cucerind teritorii care au aparţinut eroului său. Zona
prielnică acestei penetrări se pare că a fost Siria, care în plan cultural şi spiritual
avea legături cu Armenia, iar din secolul al V-lea şi cu Persia, care a cucerit-o şi a
anexat-o. Astfel a fost posibil să se traducă în armeană şi în persană, cu menţiunea
că în versiunea persană adaptarea ( local izarea, naturalizarea) romanului a fost aşa
de accentuată, încât Alexandru a deven it un adevărat erou naţional. Din literatura
persană legenda se reîntoarce în Siria, unde a fost tradusă prin secolele al VII-iea
sau al VIII-Jea, urmând să pătrundă şi în lumea arabă. Aceste versiuni orientale
sunt mai apropiate de redacţia primitivă a romanului, in care preocuparea pentru
faptul istoric este pe primul loc, chiar dacă tradiţia orală a favorizat pătrunderea
unor elemente folclorice.
b) Din l iteratura bizantină romanul s-a îndreptat şi spre nord, pătrunzând în
l iteraturile slave, mai întâi în cea bu lgară, printr-o traducere realizată, probabil, în
secolu l al IX-iea sau în secolul al X-lea. Aceasta a fost incl usă în prima redacţie a
codicelui istoric rus şi, în general, îşi păstrează specificul în raport cu alte texte,
fiind întâlnită numai în structura codexurilor istorice8 .
c) Occidentul a receptat Alexandria, ca şi alte opere ale literaturii bizantine,
prin intermed iul limbii latine, l imba de cu ltură a Evu lui med iu european .
Traducerea realizată de I u l ius Valerius înainte de anul 340, care se menţine
aproape de redacţia primitivă, a pătruns în vestul continentului şi a fost, cu timpul,
7 Al. Cizek, Metamorfozele unui erou şi ale unei cărţi populare: Viaţa lui Alexandru Macedon,
în „Studii de literatură universală", XVIII, Bucureşti. 1 974, p. 1 07.
H M . lonova, în Starobălgarska literatura. Enciclopedicen recnik, sastavitel D. Petkanova.
Sofia, 1 992, p. 22. Accesul la această sursă îl datorăm colegei Pavlina Boi�eva. căreia îi multumim
din nou .
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în locu ită de o redacţie abreviată, realizată în timpul lui Carol cel Mare, cunoscută
sub numele Epitome, având o circulaţie largă. Prin veacul al X-lea se răspândeşte
în Apus Historia A lexandri Magni regis Macedoniae de proeliis, o altă traducere în
l imba latină, realizată în Italia de către arhipresbiterul Leo, care a folosit ca sursă o
versi une greacă mai bogată în elemente m itologice, găsi tă de el însuşi la
Constantinopol, cu prilej u l unei călătorii diplomatice. Această versiune latină,
tradusă în franceza veche, stă la baza prelucrărilor din Occident. Se pare că
A lexandria a fost cea dintâi carte care a fost transpusă din latină în l imba
accesibilă laici lor, şi aceasta chiar prin intermediul c lerului. Alberic de Besan�on,
în secolul al Xi-lea, a transpus materialul despre Alexandru în versuri. Ulterior, la
sfârşitul secolului al Xii-lea sau la începutu l celui următor, trei poeţi au transformat
acest material într-o epopee amplă, de 20.000 de versuri, care a impus versul
alexandrin. (Dar nu numai în Franţa, ci şi la nemţi şi la cehi această operă a fost
vers ificată.> 9 Prin toate aceste prelucrări legenda a căpătat un accentuat colorit
feudal . Din Franţa, versiun i le A lexandriei s-au răspândit în tot Occidentul, în
Angl ia, Spania, Germania, aj ungând până în Ital ia, unde, contaminându-se cu
traducerea arhi presbiterului Leo, va crea germenele aşa-numitei versiuni sârbeşti,
care merită o atenţie specială. Mai recent s-a afirmat că ram ificaţia latină a trad iţiei
s-a ext ins spre răsărit până în Ungaria şi Polonia 1 0 •
2. Schiţând istoricul romanului şi mai ales aceste trasee principale prin care s-a

d i fuzat pe două continente, ne-am întemeiat în special pe lucrări le lui N . Cartoj an 1 1 ,
singurul care a fost preocupat să lumineze aceste aspecte în bibl iografia
românească a cărţi i. De altfel, a fost precedat numai de M. Gaster 1 2 , care urmează,
succint, pe Julius Zacher, şi de O. Densusianu, care face câteva referiri într-un curs
din 1 898 1 � . Lucrările ulterioare 14 reiau sumar informaţiile oferite de N . Cartoj an,
9

I . C . Chitimia. Probleme de ba:::ă ale literaturii române vechi, Bucureşti. 1 972, p. 427.
I lea n a B i tay, Figura lui Alexandru Macedon în cultura ţării noastre în secolele XVI-XVII, în
Stud i a l l n i versitat i s Babeş-Bolyai", Series Hi storia, Fasciculus I , 1 965, Cluj, p. 1 9.
1 1 N. Cartoj a n , Alexandria în literatura românească, B ucureşti, 1 9 1 0, p. 1 - 1 1 (în continuare:
CA 1 9 1 0 ): CA 1 922, p. 2-5 : N. Cartojan, Elemente occidentale în literatura veche românească. Curs
t i n u t în anul 1 92 6- 1 927. [Bucureşti] , p. 54-63 : idem, Cărţile populare în literatura românească. I.
Epoca injluenţei sud-slave. Bucureşti. 1 974, p. 267-273 ; N . Cartoj an, Istoria literaturii, p. 1 3 2- 1 33 .
I c M . Gaster. Literatura populară română. Ediţie, prefaţă şi note de Mircea Anghelescu,
Bucureşti. 1 983. p. 1 3- 1 6.
1 3 O. Densusianu, Istoria literaturei române. Curs ( . . . ) redactat de Fi lip Drugescu,
[dacti lografi at] , 1 898, p. 1 46- 1 48.
1 4 G h. Adamescu, Istoria literaturii române, Bucureşti. 1 920, p. 66-67; G. Pascu, Istoria
literaturii române din secolul XVII, I aşi, 1 922, p. 33-34; N. Iorga, Livres populaires dans le sud-est
de I 'Europe et s11rtout chez Ies roumains, în „Bulletin de la Section Hi storique", X I V , Bucureşti,
1 928. p. 1 2- 1 3 ; S. Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche. Ediţie îngrij ită de M agdalena
V u l pe, Bucureşti, 1 987, p. 70; Şt. C iobanu, Istoria literaturii române vechi, I, B u cu reşti. 1 94 7,
p. 226-228: I. D. Lăudat, Istoria literaturii române vechi. Partea l-a [sic ! ] , [volum litografiat] ,
Bucureşti. 1 962, p. 1 1 7; Al. Piru, Literatura română veche, p. 2 1 9-220; I leana Bitay, op. cit„ p. 1 9-22;
I. C. Chitimia, Probleme, p. 3 87-388; Dicţionaru/ literaturii române de la origini până la 1900.
Bucureşti. 1 979, p. 30.
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socotite c a definitiv stabilite, exceptând prima contribuţie a lui N. lorga 1 5 , î n care
acesta se referă în special la influenţa cărţii asupra unor personalităţi cu rol istoric
în sud-estul Europei.
III. CONSTITU IREA REDACŢIEI S Â RBEŞTI ŞI SPECIFICUL EI
1. Aşa-numita Alexandrie sârbească nu poate fi raportată direct şi exclusiv la
nici una din cele trei direcţi i de răspândire a romanului: prima, în ordinea în care
le-am am intit, spre Orient, este, în mod evident, exclusă; versiunile migrate spre
nord, la slavii sud-dunăren i şi prin ei la ruşi, nu au nimic din influenţa prelucrărilor
occidentale, care, s-a spus, constituie o caracteristică majoră a acesteia; cele aj unse
în Occident prin traduceri latine şi prelucrate aici în cond iţii specifice refac drumul
spre Orient, dar nu sunt preluate ca atare: pe de o parte se produce o nouă altoire pe
vechiul trunchi bizantin, pe de altă parte are loc un proces intens şi foarte evident
de asumare integrală a acestui material şi refacere a lui conform spiritului propriu
zonei, cu elemente noi, mai ales afective, emoţionale, sentimentale, şi cu sporirea
celor creştine. Astfel , ea ne apare ca un tip aparte în raport cu alte versiuni ale
romanului lui Alexandru, cea mai elaborată, o versiune compozită, care îşi trage
seva din linia nordică şi mai ales din li nia apuseană, adăugând o culoare locală
inconfundabi lă şi perenă. Ea nu intră în componenţa codexuri lor istorice şi a
compilaţi i lor, ci constituie o operă beletristică aparte, al cărei caracter distractiv se
îmbină cu elemente de morală creştină. Î ntrucât N. Cartojan a dovedit fără putinţă
de tăgadă că traducerea A lexandriei în limba română s-a făcut pe baza unei versiuni
sârbeşti, socotim potrivit să-i acordăm acesteia o atenţie specială în prezentarea
noastră.
2. Î n prima sa contribuţie, N. Cartojan a făcut referiri la redacţia sârbească

incluzând-o în l inia de difuzare nordică: „spre nord la popoarele slave şi la noi";
„prin veacul al Xiii-lea, porneşte din Serbia o nouă traducere a romanului, după o
versiune înrudită cu fami lia C. Cercetările special iştilor - în special ale lui
sârbească a suferit înrâurirea
Veselovski - au stabil it că această redactiune
'
redacţiuni lor apusene într-o versiune a su s amintitei Historia de proeliis" 1 6 •
Observăm însă că vechea traducere realizată în Bulgaria cu patru-cinci secole
înainte este raportată la grupa A, nu la aceeaşi grupă C 1 7 • Comun cu l inia vechii
15

N. Iorga, Faze sufleteşti, p. 558-562.
CA 1 9 1 O, p. 4, respectiv p. 9.
1 7 Ibidem, p. 9. Cu privi re la grupele indicate prin A, B, C, c f. CA 1 9 1 0. p. 3-4 şi CA
1 9 22, p. 2-3 : autorul uzează de clasificarea propusă de C. MUiier pe baza manuscriselor bizantine
editate de el, anume grupa A pentru cele ce reflectă în mai mare măsură redactia primitiva
mentinând, pe cât posibil, principiul istoric, grupa B pentru cele în care dispar localizările evidente
privind oraşul Alexandria şi apare deja miraculosu l, grupa C pentru cele care dezvoltă insistent mitul
şi introduc elementul creştin (în legătură cu grupa C, a se vedea şi CA 1 9 1 0, p. 7 1 -73). Cele trei
versiuni arhetipale desemnate prin A, B. C descrise sumar şi la Al. Cizek, loc. cit.
16
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traduceri făcute pe teritoriul Bulgariei este faptul că şi aceasta, ca şi aceea, s-a
răspândit la bulgari şi la ruşi, deci s-a extins în acelaşi spaţiu geografic 1 8 (în plus, la
nord de Dunăre, la noi). Î n lucrarea din 1 922 N . Cartoj an tratează independent
„redacţiunea bulgărească" şi „redacţiunea sârbească", arătând că ele se revendică
de la familii diferite de manuscri se bizantine (B, respectiv C; cf. supra: A,
respectiv C) 1 9 . Despre redacţia bulgărească precizează: „această primă traducere
slavă a Alexandriei nu a pătruns în l iteratura noastră"20 • Î n contribuţia precedentă,
considerând împreună redacţiile bulgară şi sârbă, ca urmare a încadrării ambelor în
l inia nordică de difuzare, menţionează în finalul paragrafului destinat lor
manuscrisul realizat la Neamţ, în 1 5 62, care se raportează însă numai la cea
sârbească2 1 • Î n ultimele lucrări referirile sale la redacţia sârbească sunt succinte şi
independente de schema difuzării romanului : materialul epic pernit din Italia ca
traducere în latină a arh ipresbiterului Leo şi prelucrat în Occident s-a răspândit
până a revenit în Italia, unde s-a contaminat cu traducerea aceluiaşi arhipresbiter
Leo; o versiune în proză, apropiată de Historia A lexandri Magni regis Macedoniae
de proeliis, dar amplificată în partea finală sub influenţa poemelor franceze, „s-a
repercutat în redacţiuni le bizantine care circulau între coloniştii greci din
Veneţia"22 , pentru ca apoi să fie tradusă în l imba sârbă, în secolul al XIII-lea2 3 ,
undeva pe ţărmul Croaţiei, urmând să se răspândească în special în t e ritorii le cu
re ligie ortodoxă.
3. N. Cartojan, datând prototipul redacţiei sârbeşti în secolul al XIII-iea

(datare pe care, de altfel, o reţin şi N. Iorga, Dan Simonescu, Mario Ruffini 24), se
întemeiază în primul rând pe propunerea conjecturală a lui Novakovic, care,
I�

CA 1 9 1 0. p. 9- 1 0.
CA 1 922, p. 3 . Urmând pe N. Cartoj an, Mario Ruffini se referă la aceste aspecte mai
aproape de zilele noastre, într-o prezentare consacrată redacţiei româneşti a Alexa11driei: Mario Ruffini,
La fo nun a popa/are de / Roman d 'Afexandre in Romania, în „Societas Academica Dacoromana. Acta
Philologica", tomus I I I , Roma, 1 964, p. 3 1 5 .
2 11
C A 1 922, p. 3; Mario Ruffini, La fortuna popolare, p. 3 1 5. C f. I . Bărbulescu, Curentele
literare la români în perioada slavonismului cultural, [Bucureşti], 1 928, p. 252, care consideră, pe
baza referiri lor cron icari lor moldoveni la izvoare autentice ale istoriei lui Alexandru, că „circula l a
români nu nu mai Alexandria cea sârbo-slavă « c u basne ş i scornituri», ci şi c e a bulgărească (plsl. sau
mediobulgară) care era cea adevărată, iar nu roman ca cea dintâi". Î n prezentarea noastră avem în
vedere numai versi unile cărţii populare. Pentru reprezentări le istoriei reale a lui Alexandru în cultura
română a se vedea. eventual, Ileana Bitay, op. cir„ p. 26-30.
21
CA 1 9 1 0, p. 1 0-1 1 . Cf. afirmaţia lui B. P. Hasdeu din 1 879: „cel mai vechi exemplar
bulgăresc cunoscut al Alexandriei s-a scris în Moldova la 1 562" (Cuvente den bătrâni, B ucureşti,
1 984, p. 25); prin bulgăresc trebuie să înţelegem scris în redacţia bulgaro-valahă, folosită în
România, cum a arătat Radmila Marinkovic. în lucrarea sa Srpska A leksandrida. lstorija osnovnog
teksta. L 'Alexandride serbe. L 'Hiscoire du texte initial, Belgrad, I 969, p. 339, 343.
22 N . Cartojan, Istoria literaturii, p. 1 33 .
2 3 N. Cartoj an , Cărţile populare, I , p. 272.
24 N . Iorga, Livres populaires, p. 1 3 ; Dan Simonescu, în voi. Cărţile populare
ediţie ( „ . ) de
Ion C. Chiţimia şi Dan S imonescu, I, p. 6; Mario Ruffini, La fortuna popolare, p. 3 1 5.
19
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urmărind transformarea numelor de popoare, observă că redacţiile sârbă şi
neogreacă introduc termenul cumani acolo unde cele bizantine prezentau cuvintele
methoni şi sciţi2 5 . Mai târziu se va referi şi la faptul că în secolul următor, pe la
1 3 89, era deja menţionat într-un testament26 • Cercetări mai recente nu coboară
însă, în mod expres, mai înainte de secolul al XIV-iea. Cel mai vechi manuscris
cunoscut al redacţiei sârbe datează din a doua jumătate a secolului al XIV-iea,
urmat de patru manuscrise din secolul al XV-iea şi de alte cinci din secolul al XVI-iea.
(„Alexandria i lustrată de Belgrad", cum a fost numit manuscrisul din secolul al
XIV-iea, a ars în 1 94 1 , împreună cu Biblioteca Naţională, în timpul unui
bombardament.) Referindu-se la istoria textului iniţial al Alexandriei sârbeşti,
cercetătoarea Radm ila Marinkovic observă desprinderi ale unor redacţi i ch iar în
prima jumătate a secolului al XIV-iea, apoi la mij locul şi la sfârşitul acestui veac
ori la începutul celui următor. Vechiul text sârb, solemn, cu largi descrieri şi fraze
lungi, nu a fost o lectură foarte agreată. Dar în secolul al XV-iea acest roman
feudal pierde caracterul solemn, iar limba sa primeşte din ce în ce mai multe
elemente populare şi, prin ele, tipare ale stilului epic popular27 . Ţinând cont de
acest proces de elaborare a A lexandriei sârbeşti până la forma ei populară în care s-a
răspândit ulterior, ne explicăm datarea mai largă în secolele al XIV-lea-al XV-iea,
pe care o propune, mai recent, cercetătoarea M. Ionova din Bulgaria28 .
4. Dependenţa redacţiei româneşti de prelucrări le occidentale, prin medierea

celei sârbe, a fost deseori invocată de N. Cartojan în lucrările sale, dintre care unele
au fost proiectate chiar spre a ilustra această idee29 . Exprimarea sa este lipsită de
orice echivoc : „cel dintâi roman al l iteraturii noastre, Alexandria, deşi este prin
originea sa o plăsmuire bizantină, totuşi ne-a venit din Occident"3 0 . Dintre cei care
au reluat ideea, sau chiar informaţia, ne l imităm să am intim pe N . Iorga3 1 şi, mai
aproape de zilele noastre, pe I. C. Chiţimia32 .
5. Vom menţiona, în cele ce urmează, unele caracteristici ale redacţiei
sârbeşti în raport cu versiunile occidentale, spre a accentua coloritul specific al
acesteia, care se va transmite, ulterior, celei române. Pentru aceasta ne vom raporta
25 CA 1 9 1 O, p. 73-74. Cf. şi N. Cartoj an, Cărţile populare, I, p. 275-276, unde se referă la
„cumanii veacului al X-lea".
26 N. Cartojan, Cărţile populare, I , p. 272.
27 Am urmat, în aceste aprecieri generale despre romanul sârbesc, concluziile Radmilei
Marinkovi� la cartea sa Srpska Aleksandrida. /storija osnovnog teksta, Beograd, 1 969, p. 337-346.
2x M. Ionova, loc. cit.
29 CA 1 9 1 O, p. 70-73; Elemente occidentale, în care autorul introduce capitolul Texte literare
din Occident în literatura română prin intermediul sârbilor, cu referire la Alexandria şi la Floarea
darurilor (pentru prima: p. 54-76); Cărţile populare, l , p. 268-273 ; o privire mai largă asupra
problemei în l ucrarea Les premiers eliments occidentau.x dans la litterature roumaine, în „Revue de
litterature comparee", Pari s, 1 934, p. 3-20.
Jo N. Cartojan, Cărţile populare, I, p. 268.
J I N. Iorga, Livres populaires, p. 1 3 .
.n I. C . Chitimia, Probleme, p. 4 1 7, 422, 427.
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la un material recent, anume studiul introductiv al ediţiei publicate de Dagmar
Christians în 1 99 1 33 . Proiectând o amplă ediţie a textelor de redacţie sârbă, editorul
a fost nevoit să restrângă considerabil cadrul iniţial, surprins de apariţia unei ediţii
critice la Belgrad în 1 985 (în 1 983 apăruse dej a volumul I, cuprinzând studiul
introductiv) 34 . A găsit totuşi suficiente argumente pentru a publica numai
manuscrisul i lustrat de la Sofia, catalogat 77 1 , însoţit de un aparat ştiinţific
impresionant şi de o traducere în l imba germană, care favorizează, pentru prima
dată, accesul celor aflaţi în afara graniţelor speciale ale filologiei slave la valorile
literaturii medievale sârbe.
6. Dagmar Chri stians adm ite că redacţia sârbească a luat naştere probabil în a

doua j u mătate a secolului al XIV-iea în Dalmaţia de sud şi se deosebeşte
fundamental de vechea redacţie bulgară, inclusă în cronografele ruseşti . Pentru a
determ ina elemente specifice în structura ei în raport cu prelucrările occidentale, se
raportează la man uscrisul editat de Jtirgen Trumpf în 1 97435 . Locuri comune care
j ustifică această alegere: plasarea episodului despre gymnosofişti în structura
ansamb l u lui, n umele Evanthes purtat de conducătorul lor, am intirea schimbu lui de
scrisori di ntre Alexandru şi regina amazoanelor înaintea episodului consacrat
Candachiei, numele proprii Amastris (reşedinţa acesteia), Dorif (fiul ei mai mic),
unele elemente de recunoaştere a credi nţei monoteiste etc. 36 • A lexandria a fost
adaptată de-a lungul timpului, prin extinderea conţinutului şi mod i ficări de
concepţie: acţiunea fi ind transpusă în mij l ocul v ieţi i de curte, soldaţi i au devenit
cavaleri medieval i , întrecându-se în turn ire la ocazii festive, după cum însuşi
Alexandru luptă cu Por, sub privirile celor două armate; distincţia între calul robust
de luptă şi cel suplu pentru călărie se reflectă în perechea KOHb (.306bHb) <j>A-pH>K;
-

descrieri amănunţite privind ritualurile de primire, palatele, numeroase daruri
exotice - toate acestea pot fi socotite locuri comune, preluate mecanic 37 . Mult mai
numeroase sunt însă elementele proprii redacţiei sârbeşti. Ea prezintă din
abundenţă proverbe şi sentinţe moral-didactice care avertizează despre caracterul
efemer al celor pământene, despre pericolul de a se socoti pe sine mai puternic
decât Dumnezeu şi despre stricăciunea neamului femeiesc. Asemenea extrase din
texte biblice, l iturgice ori din colecţii de aforisme apar în text drept comentarii ale
prelucrătoru lui. Acţi unea este îmbogăţită cu informaţii supl imentare despre v i aţa
33 Die serbische A lexandreis nach der Sofioter illustrierte11 Handschrift Nr. 771. Text u11d
Uberset::.1111g mit wisse11scltaftlichem Apparat, Stellenkommentar, G/ossar und einer Ei11fuhru11g von
Dagmar Chris1ia11s, mit ei11em Beitrag zu griechischen Texten vo11 Ericlt Trapp. 1 99 1 , Bohlau Verlag.
Koln-Wei mar-Wien. p. 8-30.
·1 � Srpska Aleksandrida. Sveska druga, priredile Radmila Marinkovic i Vera Jerkovic, I I ,
Beograd, 1 985; cf. Vorwort von Hans Rothe, în Die serbische Alexandreis. . , p. 7-9.
35 A11011ymi byza11ti11i vita Alexa11dri regis Macedonum, primum edidit Jiirgen Trumpf,
Stuttgart, 1 974.
36 Die serbisclte Alexandreis . . , p. 1 8- 1 9.
37 ibidem, p. 1 9-20.
.
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lui Alexandru din alte surse şi chiar împodobită cu adaosuri din opere medievale
îndrăgite: lter ad Paradisum. Melissa, Istoria Troiei. Apar şi urme din Vita
leremiae, Vita Macarii Romani, Cartea ('Zapisul) lui Adam, Lucidarius, din
transm iteri speci fice seriei întrebări şi răspunsuri, din texte liturgice (Triodion,
Trebnic) şi din Hexaemeron-ul exarhului Ioan . Redacţia sârbă modifică structura şi
chiar intenţia materialului. Alăturarea tipic haotică a unor relatări izolate despre
cuceririle eroului şi a descrieri lor fantastice este astfel restructurată în redacţia
sârbă încât se ajunge la un roman închis. Cadrul social al personajului principal
este redus la minimum aici şi rămâne foarte stab i l : Ol i mpia - mamă; Aristotel mai mult decât dascăl i lustru, primeşte o aură aproape paternală, încât prel ucrătorul
sârb face posibil chiar ca cei doi să-şi ia rămas-bun înaintea morţii lui Alexandru;
Olimpia are ocazia de a-şi saluta nora, binecuvântând astfel legătura lor; persoana
Roxanei, abia amintită în textu l pri mitiv, capătă un rol extrem de important în
finalul romanului, când, soţie iubitoare, alege moartea, nu înainte de a rosti cuvinte
de j ale i mpresionante; în timpul campan ii lor mil itare Alexandru este însoţit de
macedonenii săi credincioşi, dintre care sunt menţionaţi numai patru generali şi
medicul personal . Această restrângere excesivă a cadru lui social al cuceritorului
lum i i atrage după · sine prezentarea sentimentelor personajelor, ale căror surse
trebuie căutate, cel mai adesea, în literatura populară slavă. A lexandria sârbească se
individualizează şi prin variaţia asasinării prin otrăvire a eroului: din lumea
basmelor provine motivul celor doi fraţi sluj ind acelu iaşi stăpân, dintre care cel bun
este preţuit mai puţin, iar cel viclean se bucură de încredere; dar adevărata
motivaţie a acestei opţiuni constă în relevarea răutăţi i femei i, conform gustu lui
literar medieval, căci vina este atribuită Minervei, mama celor doi fraţi, care le
furnizează şi sfatul, şi otrava, încât Alexandru este situat în rândul unor victime
celebre ale răutăţi i femeieşti, precum Adam, Solomon, Samson, Iosif. Dar marca
inconfundabilă a redacţiei sârbe este creştinarea materialului păgân, abia anticipată
în izvoarele mai vechi . Aceasta nu se lim itează la menţionarea unor citate sau nume
bibl ice, ci presupune ch iar intervenţii în acţiunea romanului. Ol impia nu cere
împăratului Egiptului, retras la curtea Macedoniei, sub o identitate falsă, să-i
prezică vi itorul, ci chiar să o aj ute pentru a avea un moştenitor. Faptul acesta
reprezintă baza pe care prelucrarea sârbească va face din eroul său descendentul
unui zeu, păgân la începutul acţiunii şi creştin în partea ei finală. Dispar indicaţiile
suplimentare despre adulter, iar Olimpia este gratificată cu cuvintele adresate
Mariei în lumea creştină („Binecuvântată eşti tu între femei „ . "). Dacă în toate
sursele anterioare Alexandru e ste împăratul mândru pornit să cucerească întreaga
lume pentru propriul său interes, în redacţia sârbă el primeşte sarcina de a elibera
poporul lui Dumnezeu din robie şi de a scăpa lumea de conducători idolatri . Dar
această misiune divină o primeşte la Ierusalim, prin profetul Ierem ia, care pe
parcursul vieţii eroului va fi permanent un mentor spiritual creştin. De aceea
episodul vizitei în Palestina, neînsemnat până acum, primeşte o asemenea greutate
încât este plasat înaintea pornirii marii campanii împotriva lui Darius. Astfel, din
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nemăsuratul cuceritor revelat în Pseudo-Callisthenes, Alexandru devine
exemplarul, dar totuşi păgânul împărat din prelucrările occidentale, pentru ca în
redacţia sârbă el să apară ca un creştin care acţionează în sluj ba lui Dumnezeu.
Evident, se poate spune că bogăţia de întâmplări a romanului pierde în importanţă
în faţa constru irii caracteru lui exemplar al sorţii lui Alexandru . Modificarea
fundamentală a concepţiei romanului nu poate fi pusă pe seama unui singur
prelucrător sârb, ci s-a realizat treptat, în faze succesive ale transmiterii sale3 8 •
7. Î n lanţul transm iteri i nu s-au găsit până acum ram uri intermediare. După

prezentarea succintă a unor opinii privind un pos ibil model al redacţiei sârbe,
Dagmar Christians se întreabă dacă nu cumva prelucrătorul slav a compilat un text
grec şi unul latin. Î n legătură cu această ipoteză c itează contribuţia lui Lâszl6
Hadrovics, publicată în 1 960, în l imba magh iară, despre A lexandria sârbească.
Acest autor susţine că o asemenea compi laţie s-a întemeiat pe izvoare greceşti şi
latine. Mai mu lt, susţine că ar fi fost redactată în primul decen iu al domniei lui
Ludovic cel Mare, aşadar pe la 1 3 50, la curtea regelui magh iar, în limba maghiară
(numai printr-o med iere ungurească s-ar putea explica unele inadvertenţe de limbă
din redacţia sârbă). Unul dintre curteni ar fi tradus în croată acest text înainte de
I 389 w . Observăm că anul 1 3 89 a fost invocat şi de N. Cartojan cu privire la datarea
redacţiei sârbeşti (sursă menţionată supra).
IV.

REDACŢII ALE A LEXANDRIEI PE TERITORIUL DACOROMANIC

1. Deşi redacţia românească a A lexandriei, cum am anticipat, se raportează
nemij locit la cea sârbească, socotim oportună o prezentare succintă a ştirilor cu
pri vire la cele mai vech i redacţii prin care această carte a putut fi cunoscută pe
teritori ul dacoromanic, încercând să le raportăm la direcţiile de difuzare a textului
in iţial, menţionate mai sus.
Î n afara unor referinţe sumare, numai Ileana B i tay a studiat cum se reflectă
istoria lui Alexandru Macedon în cultura română, pe de o parte prin opere cu
caracter ştiinţific, preocupate de adevărul i storic, pe de altă parte prin cartea
popu lară rezultată din vechea legendă egipteană40 • Coexistenţa istoriei romanţate a
lui Alexandru şi a prel ucrărilor istorice pe aceeaşi temă reflectă prelungirea
concepţiei med ievale în epoca renascentistă, caracterizată prin spirit critic. O
asemenea abordare a problemei permite încadrarea atitudinii critice a c ronicarilor
moldoven i şi munten i faţă de această „mare grămadă de minciuni" în curentul
u manist european4 1 . Autoarea constată că nici traduceri le unor opere recunoscute
prin valoarea lor ştiinţifică, nici prelucrări le autentice apărute ca o reacţie la
Ibidem, p. 20-26.
Ibidem, p. 26-30.
40 Ileana Bitay, op. cit. , p. 1 9-32.
4 1 Ibidem, p. 20 (notele 5 şi 6), 27.
-1 "
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răspândirea versiuni lor romanţate nu au putut face să scadă interesul lectorilor
pentru acestea din urmă42 . Ne limităm aici la menţionarea celor mai vechi redacţii
ale romanului popular care au circulat pe teritoriul ţări i noastre.
2. Alexandria a fost cunoscută pe teritoriul transilvan încă din secolul al XV-iea,
de vreme ce s-a păstrat un manuscris de redacţie latină, realizat lângă Oradea, în
intervalul de timp 1 458- 1 462. Copie pe suport de hârtie, Historia Magni Alexandri
se află astăzi la Budapesta, în depozitele Bibl iotecii Academ iei Magh iare'0 . Pe baza
aceleiaşi surse, probabil printr-o eroare tipografică, Florian Dudaş indică perioada
1 458- 1 48244 . Presupunem că la acelaşi manuscris se referea Mircea Tomescu, cu
trei ani înainte de S. Jak6 şi Radu Manolescu, într-o relatare confuză, fără indicarea
izvorului: vorbind despre tineri orăşeni români care încă din secolul al XV-iea
studiau la universităţi din Cracovia, Praga, Viena, arată că această nouă clasă de
intelectuali prefera cartea laică, pe care uneori ch iar o copia, „ca acel preot din
Suatu, ce şi-a transcris pentru uz propriu , în 1 462, romanul popular Alexandria"45 •
3. Ileana Bitay aduce în discuţie pentru secolul al XVI-iea şi pentru cel
următor două versiuni în limba magh iară ale A lexandriei, pe care le compară, în
Az Nagy Sandornak macedonok gyăzhetetlen
linii mari, cu cea românească46 :
kiralyanak Historiaja (Istoria lui Alexandru cel Mare, regele invincibil al
„-

macedonenilor) apărută la Cluj de asemenea în secolul al XVI-iea. - Prima parte a
Istoriei Tripartite (Harmas Historia) a lui Haller, tratând istoria lui Alexandru cel
Mare, apărută la sfârşitul secolului al XVII-lea"47 . În continuare, raportând redacţia
maghiară la cea românească, autoarea nu face delim itări riguroase cu privire la una
sau la alta dintre cele două versiuni în limba maghiară amintite, dar presupunem că
se bazeaz.ă în special pe cea veche, datată, ca şi cea românească, în secolul al XVI-iea.
Această redacţie cuprinde istoria romanţată a lui Alexandru, deşi pe foaia de titlu,
probabil pentru credibil itate, apare o referire la Plutarh . Ileana Bitay precizează că
este prima şi singura traducere integrală a romanului lui Alexandru în limba
magh iară. Numai în această versiune maghiară apărută la Cluj este prezent motivul
originii egiptene a lui Alexandru (loc comun cu redacţia românească). Structura
42

Ibidem, p. 20-2 1 , 29-30.
Sigismund Jak6 şi Radu Manolescu, Scrierea latină în evul mediu, Bucureşti. 1 97 1 , p. 2 1 -22.
sub nr. 25.a ( În Album ).
44 Florian Duda.ş, Manuscrisele româneşti medievale din Crişana, Timişoara. 1 986. p. 1 33.
Aceeaşi sursă este mentionată mai recent, fără indicarea locului, şi de Ioan Godea. în Biserici de lemn
din România (nord-vestul Transilvaniei), Editura Meridiane, 1 996, p. 1 62. în sectiunea Manuscrise cu
43

autori neidentificaţi.

45 M i rcea Tomescu, Ist oria cărţii româneşti de la începuturi până la 1 918. Bucureşti, 1 968.
p. 40. Autorul nu precizează l imba acestei copii, iar datarea ei este redusă la termenul ad quem în
raport cu informatia riguroasă din lucrarea apărută în 1 97 1 ; în schimb, nu se îndoieşte de cal itatea de
preot a copistului.
4 6 Ileana Bitay, op. cit., p. 2 1 -26.
47 Ibidem, p. 2 1 .
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vers iunii magh iare corespunde în linii mari cu cea a redacţiei româneşti, diferenţele
fi ind mai evidente în succesiunea episoadelor. Cu privire la impresia artistică, la
atmosfera generală pe care o transmite, autoarea apreciază că versiunea maghiară
este „mai pal idă, cu contururi mai estompate": Ducipal moare de bătrâneţe în
ambele versiuni magh iare, nu devine calul năzdrăvan care plânge pentru stăpânul
său şi chiar îl răzbună; jalea Roxanei este moderată, nu numai că rămâne în viaţă,
dar ch iar îi sugerează soţului să nu neglij eze alcătuirea unui testament; „povestirea
întâlniri i cu amazoanele este mai seacă", nu are nimic din hazul celei din versiunea
românească48 . Elementul creştin este mai dezvoltat în redacţia română, în timp ce
,,variantele apusene şi cele corespunzătoare în limba maghiară nu merg atât de
departe în «Încreştinarea» Alexandriei "49 • Deşi nu se referă în mod explicit la
sursele versiunii magh iare, deducem din fraza redată supra că autoarea le pune în
re laţie cu prelucrările occidentale. De altfel, a precizat dej a că versiunile maghiare
şi cea românească „au la origine o sursă comună, una din variantele operei lui
Pseudo-Kal listhenes", şi a admis părerea deven ită loc comun în l iteratura de
specialitate după care cea în limba română „este legată prin intermediu slav de
pre lucrarea pseudocallistenică bizantină, şi anume prin intermed iul unei redactări
sârbe răspândite în numeroase variante şi la bulgari şi ruşi şi care poartă influenţa
prelucrări lor apusene"50 • Aşadar, versiunile magh iare sunt raportate la cele
apusene, fără nici o referire la modal itatea transmiterii acestora. Sumara comparaţie
cu redacţia română, rezumată de noi mai sus, ni se pare un argument suficient
pentru a exc lude contaminarea cu prelucrarea sârbească. Sunt ele traduceri făcute
pe teritoriul transilvan din limba latină? Nu este exclus, tocmai am arătat că încă
din secolul al XV-iea se copia aici Alexandria în limba latină. Î n plus, am
menţionat mai sus, urmând acest studiu, că ramificaţia latină a trad iţiei s-a
răspândit până în Ungaria şi Polonia.
4. Bineînţeles, nu lipsesc manuscrisele în care Alexandria este redată în limba

slavonă, dar cele păstrate provin numai din Moldova. De altfel, P. P. Panaitescu a
arătat că manuscrisele slavo-române (de redacţie slavonă, real izate pe teritoriul
românesc ) care conţin cărţi populare datează mai ales din secolele al XV-iea şi al
XVI-iea şi provin din Moldova. numai câteva din Ţara Românească, nici unul din
Transilvania5 1 • O Alexandrie în limba slavă apare în manuscrisul real izat la
Mănăstirea Neamţul din Moldova în 1 562, din porunca lui Grigorie, mitropolitul de
Suceava, păstrat astăzi sub cota Q XV. 45 . la Biblioteca „Saltikov- S cedrin" din
Leningrad . Semnalat mai întâi în filologia slavă (Jagic- 1 87 1 , Jirecek- 1 876,
Novakovic- 1 878), a fost menţionat, prin intermediul acesteia, de către B.P. Hasdeu
4H

Ibidem, p. 22-23.
Ibidem, p. 25.
5 0 Ibidem, p . 2 1
49

51

.

P. P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, 1 965, p. 1 07.
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( 1 879, 1 886), M. Gaster ( 1 883) şi I. Bianu ( 1 883), deci încă din primii ani în care
au apărut stud ii în limba noastră despre cărţi le populare5 2 • Aceste puţine ştiri despre
manuscrisul de la Neamţ au fost reluate în numeroase rânduri în bibl iografia
românească a Alexandriei5 3 • Uneori menţionarea acestui manuscris a fost urmată de
afirmaţii oarecum ech ivoce, cum că după o asemenea versiune s-a realizat
traducerea Alexandriei în limba română, fără să se precizeze dacă este vorba de o
versiune asemănătoare de redacţie slavonă sau în mod direct de manuscrisul de la
Neamţ: ,, Î ncă de la 1 5 62 este semnalată forma slavă a roman ului la Mănăstirea
Neamţu lui, după care s-a şi făcut traducerea"54 ; „Una din cele mai vechi versiuni
slavoneşti ( . . . ) s-a găsit la mănăstirea Neamţu şi a fost copiată în 1 562 ( . . . ). O
copie de pe această versiune a fost tradusă pe la j umătatea veacului al XVI-iea în
Ardea1"55 . Precizările pe care le datorăm Radmilei Marinkovic56 cu privire la acest
manuscris exclud orice echivoc : nici copia de la Neamţ şi nici o alta ulterioară
executată pe baza acesteia nu pot avea nici o relaţie cu traducerea în limba română
a cărţii . Manuscrisul slavon de la Neamţ, împreună cu cel catalogat 3 1 9 la
B iblioteca Naţională din Sofia, datând tot din secolul al XVI-iea, constituie o
fami l ie specială a redacţiei sârbe, anume aceea în care romanu l feudal este adaptat
vieţii monahale. Sch imbări le care apar în aceste manuscrise trebuie puse pe seama
tendinţei prelucrătoru lui de a da romanului o formă mai arhaică şi mai erudită, care
face să dispară coloritul feudal şi stilul epic. Concepţia monastică devine evidentă
şi este garanţia accesului acestei cărţi laice la origine între zidurile mănăstirilor.
Autoarea numeşte seria acestor două manuscrise redacţia valahă, întrucât ambele
sunt de redacţie bulgaro-valahă şi, la începutu l secolului al XVI-iea, când
presupune că a apărut această redacţie, teritoriul românesc era singura regiune în
care se putea realiza o lucrare organizată de adaptare a roman ului de curte la
52 B . P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Bucureşti. 1 984, p. 25; M. Gaster. Literatura populară
română, Bucureşti, 1 983, p. 1 6; I . B ianu. Codex Neagoianus. Cărţi poporane ro111âne scrise de Popa
Ion din Sân-Petru la 1620, în „Columna lui Traian", noua serie, IV. Bucureşti. 1 883, nr. 7- 1 O, p. 327;

B. P. H asdeu, Etymologicum, p. 60 1 .
53 I . G. Sbiera, Mişcări culturale şi literare la românii din stânga Dunării în răsti111pul de la
1504-1 714. Cernăuţi. 1 897, p. 277; I. Nădejde. apud M. Moraru. Cătălina Velculescu. Bibliografia
analitică a literaturii române vechi. Volumul I. Cărţile populare laice, partea a I I-a. p. 504; CA 1 9 1 O.
p. 1 1 ; G. Pascu, Istoria literaturii, p. 36; I. Şiadbei. Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, 1 975.
p. 52; I. Bărbulescu, op. cit., p. 252; N. Cartojan, Cărţile populare. I, p. 272-273; N. Cartojan, lsroria
literaturii. p. 1 33 ; V. Ciobanu, Relaţii literare româno-ruse în epoca feudală. în „Studii şi cercetări de
istorie literară şi folclor", IX. 1 960, nr. 2, p . 306. nota I ; Dan Simonescu, Romanul popular în
literatura română medievală. Bucureşti, 1 965, p. 1 5 ; I. D. Bălan. La reeditarea Alexa11driei, în
„Gazeta literară". III, 1 956, nr. 38, p. 2 şi în voi. Valori literare, Bucureşti, 1 966, p. 249; cf. şi N . Iorga,
Livres populaires, p. 1 7, unde acest manuscris este menţionat („copie due a un clerc, aux gages du
Metropolite"), fără preocuparea de a-l localiza şi data cu exactitate: Moldova. a doua jumătate a
secolului al XVI-iea. în loc de Mănăstirea Neamţ, 1 562.
54 I. Şiadbei, loc. cit.
55 N. Cartojan, lstoria literaturii, p. 1 33.
56 Radmila Marinkovic, op. cit., p. 343.
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nevoile vieţi i din mănăstire, căci adaptări le teologice au apărut în regiuni mai
îndepărtate, nu în cele sârbe57 • Aşadar, manuscrisul real izat la M ănăstirea Neamţ
reprezintă o serie aparte a redacţiei sârbe, adaptată la mediul călugăresc, slab
reprezentată (cel puţin după numărul copiilor păstrate până astăzi 5 8 ), care nu poate
fi pusă în relaţie cu traducerea A lexandriei în l i mba română.
5. Un alt manuscris de redacţie slavonă care conţine A lexandria a fost

menţionat de P. P. Panaitescu5 9 şi face parte din colecţia de manuscrise slavo
române (realizate în limbă slavă, pe teritoriul românesc) a B ibliotecii Academiei
Române. Semnalat în 1 959 şi în 1 965, el este descris sub cota 3 5 7 în al doi lea
volum al catalogului realizat de P. P. Panaitescu60, netipărit, păstrat, ca manuscris,
la ,.Cabinetul de manuscrise şi carte rară" de la Biblioteca Academiei. Este un
cod ice din a doua jumătate a secolului al XVI-iea, scris pe hârtie cu filigran
„mistreţ", în Moldova, în limba slavă bisericească de redacţie medio-bulgară. Din
cele 20 1 file primele 1 40 sunt ocupate de textul A lexandriei, care nu are nici
început. nici sfârşit. Menţionat de l aţimirski şi aflat cândva în proprietatea
Mănăstiri i Bisericani, a aj uns în depozitele B ibl iotecii Academiei de la Muzeul de
Antich ităţi . Î n 1 959, când îl menţiona în Introducerea primului volum al
catalogului, P. P. Panaitescu aprecia că este un „text slav deosebit întrucâtva de cel
ce a servit la traducerea românească a Alexandriei"6 1 •
V . CONCLUZII
Aşadar, revenind asupra celor trei direcţii principale de difuzare a romanului
din Bizanţ - a) spre orient, la popoarele Asiei; b) spre nord, la bulgari, şi, prin ei, la
ruş i; c) spre occidentul european, prin intermediul traduceri lor în li mba latină -,
sublin iem că A lexandria care a circulat pe teritoriul dacoroman ic trebuie pusă în
relaţie numai cu ultima dintre ele, neavând nici o influenţă din partea primelor
două. Mai mu lt, difuzarea spre apusul Europei nu a inclus teritoriul ţării noastre, c i
prelucrări le occidentale s-au reflectat asupra lui, î n noua l o r proiecţie spre est.
.
Re luând drumul Orientului, acestea s-au difuzat la un mo ment dat în două direcţii :
una spre nord-est, cuprinzând ş i teritoriul transi lvan, care conservă în mare parte
specificul prelucrări lor apusene, mai ales în ce priveşte structura şi concepţia, şi se
57
SN

Ibidem, p. 343, 346.
Ibidem, p. 3 3 8-339. Pentru cotele actuale ale celor două manuscrise din această serie, a se
vedea Rad mila Marinkovic. Vera Jerkovic, op. cit., voi. II, p. IX şi Die serbische Alexandreis. . . , p. 1 7
(în toate aceste trei lucrări manuscrisele l a care ne referim apar sub siglele F, respectiv S B ).
59 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca A cademiei R.P.R„ voi. I, [Bucureşti] ,
1 959, p. X V I ; idem. Începuturile ş i biruinţa scrisului în limba română, p. ! 07, nota 2 9 ( aici i ndicat c a
având cota 337, probabil printr-o eroare tipografică).
60
Idem, Catalogul mss. slave, voi . II. [numerele] 3 0 1 -oOO, p. 720-723 ( volum în curs de
apariţie la Editura Academiei).
61
Idem, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., voi. I, [Bucureşti], 1 959, p. XVI.
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reflectă în cele două versiuni maghiare şi, probabil, în redacţia lati nă din veacul al
XV-iea; alta spre sud-est, suferind o putern ică transformare creatoare în mediul
sârbo-croat, de unde s-a răspândit, cu acest nou specific, la români, bulgari, ruşi,
ucraineni. Ramura îndreptată spre sud-est, fi ind recreată printr-o prelucrare
fundamentală ce amplifică mai ales elementul creştin şi pe cel afectiv, se
îndepărtează de prelucrări le vestice. Am insistat asupra constituirii şi specificului ei
întrucât, în lanţul transmiteri i A lexandriei, aceasta este veriga din care descinde
direct redacţia în l imba română62 .

62 Materialul prezentat ai'ci a fost proiectat ca un studiu preliminar abordării problemelor
redacţiei româneşti a Alexandriei. Pentru a nu trece cu vederea sfera largă a titlului propus. ne limităm
,;ă menţionăm faptul că în prima jumătate a secolului al X IX- iea redaqia românească a coborât la sud
de Dunăre, fiind sursa a nu mai puţin de patru traduceri în limba bulgară, studiate relativ recent la noi
de Dan Horia Mazi lu (Post-scriptum la istoria „ Alexandriei " româneşti, în „Analele Universităţii
Bucureşti„. Limbi şi literaturi străine. XXIX. 1 / 1 980, p. 79-83 ; Traduceri în limba bulgară ale
„ A lexandriei " româneşti, în cartea sa Vocaţia europeană a literaturii române vechi, Bucureşti. 1 99 1 .
p. 258-288; Alexandria sau modelul „popular" al eroului civilizator, în .. Comunicări Hyperion„.
1 992, Editura Hyperion, p. 9). Autorul arată că astfel se încheie „circuitul ei balcanic" şi face referiri
la lucrările filologilor bulgari cărora le revine meritul de a fi identificat aceste traduceri (L. Miletici.
K. Mircev, G. Dancev).
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