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NOTIŢĂ BIOGRAFICĂ
întocmită de Ion Lebi

Născut miercuri, 8 septembrie 1926, în comuna Pomi, judeţul Satu Mare, din
părinţii greco-catolici Ioan şi Maria.
Şcoala primară între anii 1 933- 1 937.
Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare, cu întreruperi: 1937- 1 940, 1 945 - 1 947
(clasele 1-111, VII-VIII).
Liceul l.C. Brătianu din Piteşti: 1 942- 1 945 (clasele IV-VI) în refugiu, fără părinţi.
Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti: 1 947- 1 95 1 .
Doctor în istorie al Universităţii din Cluj, 1967.
Bibliotecar ajutor la Secţia de manuscrise-documente istorice a Bibliotecii
Academiei Române la 25 octombrie 1 950.
Bibliotecar la 1 iunie 1 95 1 .
Delegat cu conducerea serviciilor unite de manuscrise şi documente la 1 februarie
1953.
Bibliotecar principal la 1 aprilie 1 953.
Paleograf principal la 7 septembrie 1 953.
Şef de serviciu la 25 mai 1 954.
Cercetător principal la 1 mai 1 955.
Şef de sector la 1 august 1 957.
Şef de secţie cercetare ştiinţifică la 16 decembrie 1 964.
Director adjunct la 14 ianuarie 1 975.
Director la 1 februarie 1 994.
Director general al Bibliotecii Academiei Române la 1 ianuarie 2004.
Căsătorit la 5 aprilie 1 95 1 cu Gabriela Anghel, profesoară de istorie, colegă de
an, decedată la 2 iunie 1 994. Din căsătorie a rezultat Costin, medic primar cardiolog,
doctor în ştiinţe medicale.
Activitatea ştiinţifică se rezumă la următoarele cărţi:
- Copişti de manuscrise româneşti până la 1800. Teză de doc
torat, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 959.
- Trei ediţii critice din opera lui Antim Ivireanul ( 1 962, 1 972,
1 997).
- Monografia Antim Ivireanul, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 997.
- Catalogul manuscriselor româneşti, volumul IV (ediţia Bianu),
11
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Bucureşti, Editura Academiei Române, 1967, în colaborare.
- Ediţia critică a operei lui Ioan Neculce, cu un substanţial
studiu introductiv, Bucureşti, Editura Minerva, 1 982.
- Ioan Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte
(seria Patrimoniu), Bucureşti, Editura Minerva, 1 986.
- Nicolae Costin, Ceasornicul domnilor, ediţie critică şi studiu
introductiv, Bucureşti, Editura Minerva, 1 976.
- Catalogul manuscriselor româneşti, voi. I-IV, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 978- 1992.
- Bibliografia românească modernă, 1 83 1 - 1 9 1 8, voi. I-IV,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică (voi.I-III) şi
Editura Academiei Române (voi. IV), 1984- 1 996, coordonare
generală şi prefeţe.
- Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a
Moldovei, voi. 1-11, ediţie critică şi studiu introductiv, Bucureşti,
Editura Minerva, 1 993 -1 994.
- Cronograf tradus din greceşte de Pătraşco Danovici, voi. 1-11,
ediţie şi cuvânt înainte, Bucureşti, Editura Minerva, 1998- 1 999.
- Ianache Văcărescu, Istoria othomanicească, ediţie critică şi
studiu introductiv, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor,
200 1 .
- Marii cronicari ai Moldovei (Grigore Ureche, Miron Costin,
Nicolae Costin, Ioan Neculce), ediţie critică şi studiu introduc
tiv, Bucureşti, Editura Academiei Române şi Editura Univers
Enciclopedic, 2003 .
Se adaugă la acestea un număr neprecizat de studii şi articole.
A obţinut următoarele aprecieri şi diplome:
- Membru de onoare al Academiei Române
- Membru titular al Uniunii Scriitorilor
- Membru de onoare al Societăţii Numismatice Române
- Cetăţean de onoare al comunei Pomi, judeţul Satu Mare
- Cetăţean de onoare al oraşului Râmnicu Vâlcea
- Membru la American Biographical Institute
- Premiul Manuscriptum pentru ediţia de opere Antim Ivireanul, 1972
- Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române pentru ediţia
Ceasornicul domnilor de Nicolae Costin, 1 976
- Premiul prieteniei România-Israel acordat de Asociaţia
Culturală Mondială a Evreilor originari din România, pe anul 1 997
12
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- Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1 999 pentru Cronografal
lui Pătraşco Danovici
- Premiul cultural al oraşului Satu Mare pe anul 2000
- Premiul special al Institutului Naţional de Informare şi
Documentare pe anul 2000
- Premiul Naţional al Ministerului Culturii pe anul 2001 pentru
Istoria othomanicească a lui Ianache Văcărescu
- Diploma de Excelenţă a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional, Satu Mare, 2002
- Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Române pentru Patrimoniu
pe anul 2005
- Diploma de Excelenţă a Bibliotecii Militare Naţionale pe anul
2005
Decoraţii:
- Ordinul Steaua României în grad de ofiţer
- Ordinul Meritul Cultural, clasa a II-a
- Medalia Muncii
- Medalia Mihai Eminescu
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BIBLIOG RAFIA LUCRĂ RIL OR
întocmită de Ion Lebi
1 . Lupta lui N. Bălcescu pentru dezrobirea şi emanciparea ţărănimii, în "Viaţa
Capitalei", VI, nr. 1 146, 1 953
2. Sprijinul acordat de Rusia tiparului românesc în secolul al XVII-iea, în "Studii
şi cercetări de bibliologie", I, 1 955, p . 1 5-42
3 . Relaţii româno-ruse în lumina tiparului, Bucureşti, 1 956, 49 p.,cu facs.
4. Ion Bianu (1856-1935), în volumul "Biblioteca Academiei Române. Prima
sesiune de bibliologie şi documentare", Bucureşti, Editura Academiei Române, 1957, 1 1 p.
5 . I. E. Kaţprijac: Istoria scrisului şi a cărţii, recenzie, în "Studii şi cercetări de
bibliologie", II, 1 957, p. 326-330
6. Din trecutul câtorva instituţii culturale româneşti, în "Calendarul ţărănimii
muncitoare pe anul 1 959", Bucureşti, 1 958, p. 89-92
7. 1ipamiţe ruseşti în Ţările Române, în "Luceaf"arul", Bucureşti, 15 octombrie, 1958
8. Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, volumul I, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1 959, XLIII+350 p., cu facs.
9. Sectorul de manuscrise şi documente din Biblioteca Academiei R. P. R. , partea I,
în "Călăuza bibliotecarului", XII, nr. 10 , 1 959, p. 43-45
10. Sectorul de manuscrise şi documente din Biblioteca Academiei R. P. R. , partea
II, în "Călăuza bibliotecarului", XII, nr. 1 1 , 1 959, p. 43-46
1 1 . Antim Ivireanul: Predici, ediţie critică, studiu introductiv şi glosar . . . , Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1 962, 322 p., cu facs.
12 . Manuscrisele lui Ion Creangă, în "Călăuza bibliotecarului", XVII, nr. 1 2, 1 964,
p. 73 1 -734
1 3 . Antim Ivireanul ( ? -1 716) , în "Revista bibliotecilor", XIX, nr.9, 1966, p. 560-561
14. Antim Ivireanul la 250 ani de la moartea sa, în "Analele Academiei R.S .R." ,
seria a IV-a, vol. XVI, 1 966, p. 677-688
1 5 . Dezvoltarea ştiinţei în România, expoziţie prilejuită de sărbătorirea centenaru
lui Academiei Române, în "Revista bibliotecilor", XIX, nr. 1 O, 1 966, p. 620-622
1 6 . Un cronograf ilustrat atribuit mitropolitului Antim Ivireanul, în
"Romanoslavica", XIII, 1 966, p. 309-355 + 9 f. facs.
1 7 . Biblioteca Academiei Române. Catalogul manuscriselor româneşti, volumul IV
(numerele 1062- 1380), Bucureşti, 1 967 (în colaborare).
1 8 . Fondul de manuscrise româneşti al Bibliotecii Academiei, în "Studii şi cercetări
de documentare şi bibliologie", vol. II-III, 1 967, p.25 1 -263+ 1 5 f. facs.
19. Gheorghe Vlăsceanu (medalion), în "Studii şi cercetări de documentare şi
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bibliologie", vol. II-III, 1967, 1 f.
20. Cabinetul de manuscrise, documente, cărţi rare al Bibliotecii Academiei, scurt
istoric, în volumul "Biblioteca Academiei R.S .R., Cartea Centenarului", Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1968, p. 123-164, cu facs.
21. Remus Caracaş (medalion), în volumul "Biblioteca Academiei R.S .R„ Cartea
Centenarului", Bucureşti, Editura Academiei Române, 1968, p . 316-318
22. Din activitatea lui Ioan Rusu-Şirianul la Tribuna, în volumul "Centenarul
revistei Transilvania", Sibiu, 1969, p. 151-161
23. Romanul popular în colecţiile de manuscrise ale Bibliotecii Academiei,
achiziţiile din anii 1950-1967, în "Studii şi cercetări de bibliologie", XI, 1969,
p. 113-118
24. Miniaturi şi ornamente în manuscrise greceşti ale Bibliotecii Academiei
R.S.România, în "Buletinul monumentelor istorice", XL, nr.3, 1971, p. 32-47
25. Antim Ivireanul: Opere, ediţie critică şi studiu introductiv. . . , Bucureşti, Editura
Minerva, 1972, LXIII + 473 p.
26. Manuscrise româneşti aflate la Leningrad şi Kiev, în "Studii şi cercetări de
bibliologie", XII, 1972, p. 21-40.
27. Hatmanul Alexandru Buhuş şi mazilirea lui Antonie Vodă Ruset, în volumul
"Sub semnul lui Clio, omagiu acad. prof. Ştefan Pascu", Cluj , 1974, p. 326-334
28. Simion Florea Marian şi vechea slovă românească, în "Studii şi cercetări de
bibliologie", XIII, 1974, p. 1 1 3-131
29. Mitropolitul Dosoftei. 350 de ani de la naştere. Documente, în
"Manuscriptum", nr. 4, 1 974, p.86-92
30. Contribuţiuni la cunoaşterea Legendei Blajinilor, în "Revista de istorie şi teorie
literară", tomul 24, nr. 2, 1975, 11 p.
31. Neobositul cărturar Antim Ivireanul, în "Magazin istoric", IX, nr. 1 1 , 1975,
p . 17-19
32. Antonio de Guevara: Ceasornicul domnilor, ediţie critică şi studiu introductiv.. . ,
Bucureşti, Editura Minerva, 1976, LIV+687 p.
33. Ovid Densuşianu şi poeţii de la Vieaţa Nouă, în "Manuscriptum", nr.3, 1976,
p. 126-130
34. Valoarea documentară a Didahiilor mitropolitului Antim Ivireanul, în
"Memoriile secţiei de Ştiinţe istorice a Academiei R.S.România", seria IV, tomul
I, 1975-1976, p. 129-144
35. Dinicu Golescu, autor al primului jurnal de voiaj din literatura românească, în
"Revista Comisiei Naţionale a R. S . România pentru UNESCO", XIX, nr.1-2,
1977, p. 97-100
36. Fabulosul Alexăndriei în cheie moldavă, în "Secolul XX" , nr.11-12, 1977,
p. 95-97
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37. Paul Mihail: Manuscrisele bibliotecii Mitropoliei din Iaşi, recenzie, în
"Biserica Ortodoxă Română", nr. 1, 1977, p. 1 98-199
38. Catalogul manuscriselor româneşti (B.A . R. 1 -5920), volumul I ( B . A . R . ,
1-1600), Bucureşti, Editura Ştiinţifică ş i Enciclopedică, 1978, 432 p.
39. Două manuscrise necunoscute ale Didahiilor lui Antim Ivireanul, în "Revista
de istorie şi teorie literară", tomul 29, nr. 1, 1980, 10 p., cu facs.
40. Începuturile tiparului râmnicean, în volumul "Valori bibliofile din patrimoniul
cultural naţional", volumul I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 27-33
41. Valori biblia.file din patrimoniul cultural naţional, cercetare şi valorificare, vol.
I-II, colegiul de redacţie . . . , Râmnicu Vâlcea, Bucureşti, 1980-1983, 445 p., il. ;
568 p., il. (în colaborare)
42. L'Academie, în "Revue Roumaine", XXXV, nr. 6-7, 198 1 , p.153- 1 59
43. Le dialogue des grandes personalites, în "Roumanie d' aujourd' hui", nr.3,
1 981, p. 25-28
44. Biblia lui Şerban Cantacuzino, un pisc în literatura română, în "Almanahul
Parohiei Ortodoxe Române din Viena pe anii 1982-1983'', p. 96-98
45. Ion Neculce: Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie
critică şi studiu introductiv. . . , Bucureşti, Editura Minerva, 1 982, 935 p.
46. Catalogul manuscriselor româneşti (B.A.R. 1 -5920), volumul II (B .A.R. 1 60 1 3100), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 504 p .
47. L 'art de ! 'imprimerie en Valachie sous le prince Constantin Brancovan ( 16881 714), în "Schema et schematisation'', Paris, nr. 18, 1 983, p. 15-19
48. Les debuts de ! 'imprimerie chez Les Roumains, în "Roumanie d' aujourd' hui'',
nr. 5, 1983, p. 40-42
49. Resultats et voies d 'avenir dans la bibliographie roumaine retrospective, (sub
presă la Sofia)
50. Les manuscrits de l 'ceuvre du copiste a la creation originale, în "Revue
Roumaine'', nr.8-9, 1 983, p. 16-26
5 1 . Biblioteca Academiei Române, Bibliografia românească modernă ( 183 1 1918), coordonare generală ş i prefaţă„ „ vol. I-IV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică şi Editura Academiei Române, 1984- 1 996
52. Viaţa meteorică a unui mare savant (Vasile Pârvan), în "Luceafărul'', XXVII,
16 iunie 1 984, p. 4
53. Perspective bibliografice în activitatea Bibliotecii Academiei Române, în
"Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice", 1 984, p. 12- 1 5
54. Biblioteca Academiei Române în viaţa lui Ion Bianu, în "Memoriile Secţiei de
Ştiinte filologice a Academiei R. S. România", tomul VII, 1 985, p. 27-35
5 5. Bibliothek der Akademie der Sozialitischen Republik Rumănien, National
Bibliothek, Sonderdruck aus "Jahrbuch der Deutschen Bilcherei", 2 1 , 1985, p. 39-50
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56. Din viaţa academică a lui Ion Bianu, în "Buletinul Societăţii de Ştiinţe
Filologice", 1985, p. 104- 1 14
57. Impresii din Armenia, în "Nor Ghiank (Viata Nouă)", XXXIV, 15 martie 1 985,
p. 2, 7
58. Îndemnatu-s-au şi Ion Neculce... , în "Magazin istoric", XIX, nr.5, 1 985, p. 38-42
59. Biblioteci de manuscrise medievale româneşti, în "Magazin istoric", XX, nr.
5, 1986, p. 30-32
60. Ion Neculce: Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită, glosar şi repere istori
co-literare . . . , Bucureşti, Editura Minerva, 1 986, 526 p.
6 1 . Catalogul manuscriselor româneşti (B.A.R. 1 -5920), volumul III (B .A.R. 3 10 1 44 1 3), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, 495 p.
62. Nicolae Costin - un cronicar la răspântie de veacuri, în "Magazin istoric",
XXI, nr.5, 1 987, p. 19-23
63. Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), Bibliografie, volumul
III, postfaţă . . . , Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987, p. 1091- 1093
64. Amintiri dintr-un început de drum şi realizări ale Societăţii de Ştiinţe
Filologice, în "Buletinul S.S.F.", 1988, p. 20-22
65. Întemeierea şi începuturile Bibliotecii Academiei, în "Memoriile Secţiei de
Ştiinţe istorice a Academiei R. S. România", seria IV, tomul XIII, 1988, p. 25-32
66. Lumina tiparului românesc, în "Magazin istoric", XXII, nr. 11, 1 988, p. 1 8-2 1
67. Comoara manuscriselor româneşti, în "Magazin istoric", XXIII, nr. 4, 1989, p. 27-31
68. Tezaurul manuscriselor eminesciene în "Magazin istoric", XXIII, nr.6, 1989, p. 22-23
69. Revoluţia din decembrie 1989 salvează de la dispariţie Biblioteca Academiei,
în "Magazin istoric", XXIV, nr. 7, 1990, p. 6-7
70. Cronica paralelă moldo-munteană a lui Axinte Uricariul, în "Magazin
istoric'', XXIV, nr. 10, 1 990, p. 12- 1 5
7 1 . Restitutio (Expoziţie de cărţi greceşti tipărite în România, organizată de
Biblioteca Academiei Române la Atena, 18 dec. 1 990), în "Academica", I, nr. 4,
1991, p. 1 5 ,29
72. Vechi mărturii de artă şi cultură la Biblioteca Academiei Române, partea I, în
"Magazin istoric", XXV, nr. 8, 199 1 , p. 59-62
73. Vechi mărturii de artă şi cultură la Biblioteca Academiei Române, partea II, în
"Magazin istoric", XXV, nr. 9, 1 99 1 , p. 10- 14
74. Miron Costin, românii toţi de un neam, în "Magazin istoric", XXV, nr.1 1 , 1 99 1 ,
p. 3-7, 1 3
7 5 . Catalogul manuscriselor româneşti (B.A.R. 1-5920), volumul IV (B .A.R. 44 1 45920), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 992, 544 p.
76. Cercetarea ştiinţifică în Biblioteca Academiei Române, în "Academica", II, nr.
1 2(24), 1992, p. 1 8-19
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77. Dimitrie A. Sturdza: Academia - cel dintâi institut de cultură naţională, partea
I, în "Magazin istoric", XXVI, nr. 1 2, 1992, p. 2 1 -23
78. Lumina Lumii, Revista Fundaţiei Culturale "Sfântul Antim Ivireanul", colectiv
redacţional . . . . , Râmnicu Vâlcea, 1992-2002 (în colaborare).
79. Mănăstirea Antim, în "Lumina Lumii'', I, nr.1, 1992, p. 15-18
80. Axinte Uricariul: Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei",
ediţie critică şi studiu introductiv„ ., volumul I, Bucureşti, Editura Minerva, 1993,
XLVIII+ 379 p
8 1 . Dimitrie A. Sturdza: Academia - cel dintâi institut de cultură naţională, partea
II, în "Magazin istoric", XXVII, nr.1, 1 993, p. 13-17
82. Icoana celor patru sfinţi, de la Mănăstirea Antim, în "Lumina Lumii", II, nr.
2, 1993, p. 1 8-20
83. Axinte Uricariul: Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, ediţie
critică şi studiu introductiv„., volumul II, Bucureşti, Editura Minerva, 1994, 371 p.
84. Tradiţii academice româneşti. Ioan Bianu - un om al ordinei, în "Magazin
istoric", XXVIII, nr. 1, 1994, p. 21-26
85 . Alexandru Papiu-Ilarian. Legătura logică între trecut, prezent şi viitor, în
"Magazin istoric", XXIX, nr. 6, 1995, p .42-47
86. Meşterul tiparelor - Mitro/an (Episcop de Huşi şi de Buzău), partea I, în
"Magazin istoric'', XXIX, nr. 3, 1995, p. 33-36
87. Meşterul tiparelor - Mitro/an (Episcop de Huşi şi de Buzău), partea II, în
"Magazin istoric", XXIX, nr. 4, 1995, p. 12-15
88. O rară tipăritură a lui Antim Ivireanul, în "Lumina Lumii", IV, nr. 3/4, 1995,
p. 8-10
89. Al. Odobescu şi suvenirile strămoşeşti, partea I, în "Magazin istoric", XXX, nr.
4, 1996, p. 3-6, 28
90. Al. Odobescu şi suvenirile strămoşeşti, partea II, în "Magazin istoric", XXX,
nr. 5, 1996, p. 65-68
91. Antim Ivireanul - 280 de ani de la moarte, în "Lumina Lumii", V, nr. 5, 1996,
p. 4-5
9 2 . O instituţie sacră: Biblioteca, în "Academica'', VI, 6/8 (6 6/6 8 ) , 199 6 ,
p . 18-19,22.
93. Preocupările bibliologice ale lui Al. Odobescu, partea I, în "Academica", VI,
nr. 3 (63), 1996, p. 5
94. Preocupările bibliologice ale lui Al. Odobescu, partea II, în "Academica", VI,
nr. 4 (64), 1996, p. 19-20
95. Antim Ivireanul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, 416 p .
9 6 . Antim Ivireanul: Opere. Didahii, ediţie îngrijită.„, Bucureşti, Editura Minerva,
1997, XIX +466 p.
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97. Biblioteca Academiei, venerabilă instituţie naţională, în "Academica",VIII, nr.
1(85), 1997, p. 18-20.
98. Biblioteca Academiei Române după 130 ani, în "Magazin istoric'', XXXI, nr. 9,
1997, p. 21-26.
99. În jurul editării Cronografului Pătraşco Danovici", în "Limba română",
XLVI, nr. 1-3, 1997, 7 p .
100. Mitropolitul Vasile Mangra - pasiunea vechilor manuscrise, în "Magazin
istoric", XXXI, nr. 1 , 1997, p. 17-21.
10 1 . Prelatul ardelean Augustin Bunea - luptător pentru limbă şi credinţă, în
"Magazin istoric", XXXI, nr. 7, 1 997, p. 59-63 .
102. Cronograf, tradus din greceşte de Pătraşco Danovici, ediţie îngrijită, cuvânt
înainte şi glosar. . . , volumul I, Bucureşti, Editura Minerva, 1998, LXXVI+275 p.
103 . Din istoricul Bibliotecii Academiei Române, în "Informarea documentară în
teorie şi practică", seria A, XXI, nr. 4, 1998, 9 p.
104. Vincenza Kornaros: Erotokritos, ena spanio ikonografimeno xirografo, 10012
stihoi, 154 ikones, prologos ipo . . . , Athina, Adam, 1998, 489 p.
105 . Activitatea editorială a Academiei Române între anii 1 868- 1948, în
"Academica", IX, nr. 4(100), 1999, p. 10-11
106. Cronograf, tradus din greceşte de Pătraşco Danovici, ediţie îngrijită, cuvânt
înainte şi glosar. . volumul II, Bucureşti, Editura Minerva, 1999, 398 p.
107. Ioan Slavici şi Academia Română, în "Magazin istoric", XXXIII, nr. 3, 1999,
p. 5-8
108 . Jan Urban Jarnik şi limba română, în "Magazin istoric", XXXIII, nr. 8, 1 999,
p. 33-37
109. Doi martiri ai neamului: Sfinţii Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanul,
în volumul "La cumpăna dintre milenii", Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos,
2000, p. 120-129
110. Episcopul Melchisedec, biograf al lui Antim Ivireanul, în volumul "La cumpăna
dintre milenii", Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2000, p. 162-168
111. Însemnări de veche literatură românească, în "Poesis'', XI, nr. 1 29-130, 2000,
p. 22-24
1 1 2. Manuscrisele lui Mihai Eminescu, în "Academica'', X, nr. 3 (111), 2000,
p . 8-9
113 . lenăchiţă Văcărescu: Istoria othomanicească, ediţie critică, studiu introductiv,
note şi glosar. . B ucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2001, LXXV+216 p.
1 14. Inaugurarea Panteonului cărţii româneşti [noul sediu al Bibliotecii Academiei
Române]'', în "Academica", XII, nr.112 ( 1 331134), 2001, p. 1 8-19
115 . Marilena Donea: George Bacovia, biobibliografie (1971 -2001 ), prefaţă . .
B acău, Editura Corgal, 2001, 480 p.
„

„

„
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1 1 6. Ianache Văcărescu, istoric al Puterii Otomane, în "Magazin istoric", XXXVI,
nr.3, 2002, p. 47-49
1 1 7 . Notes en marge de l 'Obituaire de Câmpulung, în volumul "Omagiu, Virgil
Cândea la 75 de ani", B ucureşti, Editura Academiei Române, 2002, p. 32 1-330
1 1 8 . Şerban Cioculescu la Biblioteca Academiei Române, în "Academica", XIII,
nr. 8( 145), 2002, p. 52-53
1 1 9. Biblioteca Academiei Române în mileniul trei, în "Magazin istoric", XXXVII,
nr. 3, 2003, p. 1 6- 1 9
1 20. Între Mironeşti ş i Neculce. Însemnări de cronică, în volumul "Identitate
naţională şi spirit european. Academician Dan Berindei la 80 de ani", B ucureşti,
Editura Enciclopedică, 2003, p.569-575
1 2 1 . Marii cronicari ai Moldovei: Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin,
Ion Neculce, ediţie, studiu introductiv, glosare şi repere istorico-literare„„
B ucureşti, Editura Academiei Române, 2003, XXXV+ 1 596 p. (Academia
Română. Opere fundamentale).
1 22. Însemnări despre un mare stareţ, în volumul omagial "Prea Sfinţitul Gherasim
Cristea, Episcopul Râmnicului, la 90 de ani", Râmnicu Vâlcea, 2004, p. 6 1 -65
1 23. Ion Hangiu, un om adevărat, în "Academica", XIV, nr. 26( 163), 2004, p. 64-65
1 24. Manuscrisele lui Mihai Eminescu, în volumul "Manuscrisele Mihai
Eminescu", ediţie coordonată de Eugen Simion, volumul I, B ucureşti, Editura
Enciclopedică, 2004, p. 2-4
125 . Mărturii ale culturii şi artei brâncoveneşti, în volumul "Constantin B asarab
Brâncoveanu", Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 368-379
126. Cronicari greci despre români: Mitro/an Grigoras, în "Magazin istoric",
XXXIX, nr.4, 2005, p. 5 1 -55
127. Din activitatea lui Antim la Episcopia Râmnicului, în volumul "Episcopia
Râmnicului, 500 de ani de la înfiinţare ( 1 503-2003)'', cu o "Întâmpinare în prag"
de P .S. Gherasim Cristea şi P. S. Irineu Slătineanul, arhiereu vicar. Volum îngrijit
de Prof. dr. Ioan St. Lazăr şi Pr. Constantin Cârstea, Râmnicu Vâlcea, Editura
Adrianso, 2005, p. 3 1 4-32 1
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DIAL OG A NIVERSA R
Consemnat de Maria Rafailă

Domnule Director General,
V-am cunoscut cu mulţi ani în urmă, în 1972, când, vrând să candidez pentru
ocuparea unui post vacant de paleograf în cadrul Serviciului de manuscrise al
Bibliotecii Academiei al cărui şef eraţi, am avut ideea să mă prezint Profesorului
Şerban Cioculescu, Directorul General de atunci. Ţinând seama de autoritatea de
care vă bucuraţi, Profesorul Cioculescu mi-a sugerat să vă cer o audienţă, ca să
mă lămuresc dacă, bazându-mă pe cunoştinţele pe care le dobândisem ca absol
ventă a Facultăţii de Limbi Clasice, puteam ocupa postul de paleograf scos la con
curs. Nu pot să nu vă mărturisesc că, pe cât de călduroasă şi destinsă fusese întâl
nirea cu Profesorul Cioculescu (dat fiind faptul că Domnul Cioculescu avea plă
cute amintiri legate de oraşul meu natal, Găeşti, unde fusese dascăl o vreme, iar
regretatul meu profesor de limba şi literatura română, Aurel Iordache, fostul său
discipol, mă recomandase în termeni foarte elogioşi), pe atât de stresantă mi s-a
părut întrevederea cu Dumneavoastră. Căci, după ce m-aţi lăsat să mă prezint, să
vă spun ce cunoştinţe posed şi care dintre profesorii mei m-ar putea recomanda şi
pe ce temei, aţi început să-mi explicaţi ce vaste cunoştinţe, din ce varii domenii ar
trebui să posede un paleograf Vă ascultam cu respiraţia tăiată de emoţia celui ce-şi
dorea din tot sufletul o slujbă în Bucureşti; îmi răspundeam în minte ce ştiu şi ce
nu ştiu, ce aş putea învăţa, care dintre distinşii mei profesori ar şti tot ceea ce dum
neavoastră "pretindeaţi " că ar trebui ştiut. Cum avusesem profesori al căror nume
avea mare rezananţă în cultura românească (Alexandru Graur, NI.Barbu, Toma
Vasilescu, Cicerone Poghirc, Petru Creţia, Iancu Fischer, Mihai Nasta, Maria
Marinescu-Himu ş.a.), iar numele dumneavostră mie îmi era necunoscut la acea
dată, mi-am zis că exageraţi, vrând să daţi o importanţă sporită domeniului de
care vă ocupaţi. Abia mai târziu aveam să recunosc câtă dreptate aveaţi.
Maliţioasă, m-am întrebat atunci în gând: "Oare, când s-a angajat, dânsul ştia
toate astea ? " Am avut privilegiul să lucrez la manuscrise un număr apreciabil de
ani sub îndrumarea dumneavoastră, ştiu multe lucruri despre strădaniile pe care
le-aţi depus pentru bunul mers al acestui serviciu atât de specializat din Biblioteca
Academiei, dar nu am indrăznit până acum să vă întreb cum aţi debutat, cum v-aţi
format ca specialist într-un domeniu atât de aparte. Cred că acum pot profita de
această ocazie ca să vă rog să-mi relataţi câte ceva despre începuturile activităţii
dumneavoastră în acest departament.
- Cu multă plăcere ! Este şi pentru mine un prilej să rememorez o serie de întâm21
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plări petrecute în acei ani, să deapăn atâtea amintiri.
Când în vara lui 1 950 m-am adresat Directorului Bibliotecii Academiei Române
de atunci, Mircea Maliţa, acesta mi-a promis că mă va angaja în toamnă. S-a ţinut
de cuvânt şi la 25 octombrie 1950 am devenit salariatul B ibliotecii Academiei.
Cel care fusese sfătuitorul meu, Gh. Georgescu-Buzău, era Şeful Serviciului de
Documente Istorice şi Conferenţiar la Catedra de Istorie a României. Acesta mi-a
fost primul îndrumător; el mi-a sugerat să mă specializez în paleografie chirilică.
Lucrasem şi mai înainte pe documente originale, căci lucrarea mea de licenţă, pe
care o susţinusem tot cu el, se baza pe documente referitoare la drepturile la
păşunat şi la tăierea pădurilor. Căutasem mult să depistez material pe această temă
şi eram destul de familiarizat cu paleografia chirilică. Am lucrat cam un an şi jumă
tate în acest serviciu de documente istorice. Cei mai mulţi slujbaşi din acest depar
tament lucrau la documente istorice, căci era o mare rămânere în urmă în rezu
marea documentelor istorice şi elaborarea catalogului cronologic al acestora.
- Dar cum aţi ajuns să vă ocupaţi de manuscrise ?
Într-o bună zi, profesorul Alexandru Elian, care era Şeful Serviciului de manus
crise, s-a plâns Conducerii Bibliotecii că sunt prea puţine persoane în subordinea
sa (numai trei salariaţi) şi că, de aceea, nu poate progresa. Se lucra la elaborarea
unui indice tematic al manuscriselor româneşti; lucrau două persoane. Indicele pre
supunea o muncă fastidioasă şi de lungă durată de catalogare pe fişe a întregului
fond de manuscrise. Cele două persoane care lucrau la elaborarea acestui indice
erau: regretatul Gheorghe Vlăsceanu şi doamna Aurora Ilieş, doi specialişti extrem
de bine pregătiţi şi de mare ţinută ştiinţifică şi morală. Cu acest prilej profesorul
Alexandru Elian a cerut să fie transferat în serviciul său relativ proaspătul angajat
pe care-l "dibuise" că avea unele cunoştinţe care îl făceau apt să poată lucra împre
ună cu ceilalţi doi slujbaşi existenţi. Aflând vestea, nu m-am bucurat prea mult,
căci trecerea era mai mult scriptică decât teritorială: de fapt, din lipsă de spaţiu,
indiferent în ce colectiv erau, toţi lucrătorii celor două servicii erau înghesuiţi în
aceleaşi două birouri existente. Dar, treptat, nu numai că m-am deprins cu noua
îndeletnicire, ci ea a devenit chiar "pasiunea" mea; de altfel, era cu mult mai intere
santă şi însutit mai diversificată decât simpla parcurgere a anaforalelor şi
hrisoavelor, de obicei stereotipe, unde trebuia să reţii doar conţinutul şi să-l redai
de regulă într-o singură frază pe fişele de catalog cronologic.
- Când şi în ce împrejurări aţi ajuns Şeful Serviciului de Manuscrise ?
- Multe lucruri, mai mult neplăcute decât plăcute, aveau să se petreacă în fiecare
dintre cele două servicii luate în parte, după trecerea mea de la documente la
manuscrise. Mai întâi s-a întâmplat ca un colaborator al Serviciului de Documente
istorice să comită un act reprobabil, oferind spre cumpărare Bibliotecii Academiei,
prin intermediul altei persoane, un manuscris (era vorba de un Apostol slav, din
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secolul XVI) şi un document pe pergament, din veacul al XVII, piese care fuseseră
aduse de puţină vreme de la Castelul Peleş. În Comisia de achiziţii a Bibliotecii
era membru şi regretatul Remus Niculescu, cel care adusese de fapt de la Sinaia
menţionatele piese. Plin de îndreptăţită indignare, acesta a cerut Directorului
Bibliotecii o anchetă în acest sens. A fost descoperit vinovatul, dat pe mâna justiţiei
şi trimis la închisoare pe un număr apreciabil de ani. Măsurile luate de Directorul
Bibliotecii nu s-au oprit însă aici. Apreciind că cei doi şefi de serviciu, amintiţi mai
sus, nu au dat dovadă de suficientă vigilenţă, a decis destituirea lor de la condu
cerea celor două servicii, lăsându-i şefi de sector (fără să fie îndrituiţi însă să inter
vină în vreun fel în conducerea serviciului). În locul lor am fost numit provizoriu
eu, Gabriel Ştrempel, la 1 februarie 1953.
- Cam tânăr, nu ? Cum v-aţi descurcat în hăţişul treburilor administrative ? Aţi
abandonat lucrul la manuscrise ?
- Ba, dimpotrivă ! Eram tânăr, plin de entuziasm, cu mare putere de muncă. Mi-am
urmat destinul care n-a fost unul foarte îngăduitor cu mine, căci, la 1 O octombrie
1 952, Gheorghe Vlăsceanu, cel mai pregătit dintre specialiştii secţiei de manu
scrise, a murit într-un groaznic accident de maşină, lăsând în urmă o lucrare neter
minată şi un prunc de 7 luni. Peste câteva săptămâni, doamna Aurora Ilieş s-a trans
ferat la Institutul de istorie al Academiei. Am rămas singur să duc la bun sfârşit
acest Indice al manuscriselor româneşti, care se află şi astăzi în fişierul serviciului
de manuscrise. Fusese depistat fondul românesc în proporţie de 60%; trebuia ter
minat şi urmărită dactilografierea corectă a fişelor şi organizarea fişierelor; şi
fişierul dactilografiat şi fişele manuscrise (care se mai păstrează în arhiva serviciu
lui de manuscrise) sunt martorii strădaniei mele pentru ducerea la bun sfârşit a
acestei foarte utile munci pentru orientarea în acest fond atât de valoros, care altfel
ar fi rămas necunoscut cercetătorilor.
In acelaşi timp se punea problema continuării catalogului de manuscrise început
de Ioan Bianu în 1896, din care apăruseră deja trei volume şi în care erau descrise
mai puţin de o cincime din întreaga colecţie de manuscrise. Profesorul Elian, un tip
foarte comod ca fire în pofida vastelor sale cunoştinţe, iniţiase continuarea cata
logului . Pentru aceasta era însă necesară o operaţiune prealabilă de epurare a fon
dului de manuscrise de materialele heteroclite existente (documente, scrisori, piese
de arhivă, foi volante). Am procedat aşadar mai întâi la epurarea fondului de ma
nuscrise, cu puţină vreme înainte de transferul profesorului Elian la Facultatea de
teologie. Îşi asociase la această lucrare două colaboratoare: pe distinsa doamnă
Florica Moisil şi pe Lileta Stoianovici. Împreună cu acestea profesorul selectase
primele 1 300 de manuscrise. Cele două colege începuseră elaborarea catalogului
după sistemul folosit de Ioan Bianu şi fişaseră aproximativ 70% din manuscrisele
descrise în volumul al IV-lea al catalogului. Cât mi-a îngăduit timpul, am lucrat şi
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eu la elaborarea acestui volum. Din păcate, nici catalogarea manuscriselor nu a avut
un destin prea fericit, căci doamna Moisil, mai întâi, şi Lileta Stoianovici, mai apoi,
au părăsit secţia de manuscrise, prima pensionându-se, cea de a doua transferându-se
la Universitatea din Craiova. Ca să închei povestea acestui al patrulea volum al
catalogului manuscriselor româneşti, aş vrea să subliniez faptul că am fost silit de
împrejurări să închei singur volumul, să-l predau Editurii Academiei şi să mă îngri
jesc de apariţia lui ; trebuie să mărturisesc că nu mică mi-a fost bucuria când, exact
în ziua sărbătoririi centenarului instituţiei, în 1967, acest al IV-lea volum a fost pe
masa Directorului Bibliotecii Academiei .
- Şi, în acest răstimp, s-a putut continua regestarea documentelor ?
- Fondul de documente istorice se bucura de o atenţie sporită din partea institutelor de istorie care aveau în plan publicarea unor corpus-uri ce urmau să
cuprindă toate documentele existente la Academie şi la Arhivele Statului. Dar, cum
era necesară o evidenţiere rapidă a întregii colecţii de documente pentru ca acestea
să poată fi cercetate şi transcrise în vederea publicării, lucrarea de rezumare a docu
mentelor trebuia accelerată. In acest scop am cerut Conducerii de atunci a
Bibliotecii sprijin sub forma aşa numitului "fond nescriptic", cu care am putut
angaja un număr apreciabil de specialişti în vârstă, de obicei pensionari. Aceşti
colaboratori, printre care se afla şi regretatul Remus Caracaş, care se întorcea la
Secţia de Manuscrise şi documente ist?rice (noua denumire a serviciilor unite)
după mai bine de 50 de ani, au făcut ca progresele în catalogarea documentelor
istorice să fie uluitoare: în câţiva ani de zile întregul fond avea să fie bine regestat
şi pus la dispoziţia istoricilor care se ocupau cu publicarea documentelor interne
privitoare la istoria românilor.
- Totuşi, n-am reţinut, când aţi fost numit Şeful Serviciului de manuscrise ?
- Sunt nevoit să mă întorc puţin înapoi şi să spun că în 1955, primăvara, am fost
titularizat ca şef al serviciilor unite de manuscrise şi documente, după ce trecusem
prin mai multe trepte ale ierarhiei bibliotecăreşti, cu diverse încadrări . Între timp,
Georgescu-Buzău plecase la Facultatea de Istorie, unde era conferenţiar, iar
Alexandru Elian se transferase la Facultatea de Teologie, ca profesor de bizanti
nologie.
- Sunteţi cunoscut şi recunoscut ca autor al celui mai important catalog de ma
nuscrise româneşti, ca îngrijitor al unor apreciate ediţii critice. De când datează
preocuparea dumneavoastră pentru cercetarea ştiinţifică ?
- Trebuie să menţionez faptul că, în vara lui 1955, la intervenţiile lui Mircea
Maliţa, Biblioteca Academiei fusese aliniată Institutelor de cercetare ale
Academiei. Ca şef de serviciu am fost încadrat cercetător principal, cu o salarizare
corespunzătoare. Începuturile preocupărilor mele de cercetător datează din 1954.
Odată cu încadrarea noastră ca cercetători, s-a înfiinţat şi un cerc de referate, sub
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conducerea lui Mircea Maliţa. Prima comunicare pe care am prezentat-o, întitulată,
Sprijinul Rusiei acordat tiparului românesc în secolul al XVII, s-a bucurat de
o bună primire. Era de fapt reluarea unui subiect pe care îl tratase şi profesorul P.P.
Panaitescu cu ani în urmă, când vorbise despre relaţiile Ţărilor Române cu Ucraina.
M-a ajutat în elaborarea lucrării însuşi profesorul Panaitescu, om de o deosebită
generozitate; profesorul Dan Simonescu, căruia îi port o vie recunoştinţă, m-a spri
jinit deasemenea, împiedicând o intervenţie răutăcioasă a profesorului Elian,
punându-mă în gardă asupra prezenţei în fondul de carte românească veche a unui
Paraclis al Maicii Domnului pe care l-am inclus între lucrările la care mă refeream
şi prin care profesorul Elian voia să-mi torpileze comunicarea. A fost pentru el o
palmă bine aplicată, căci deşi era un om cu vaste cunoştinţe profesionale, era gratuit
răutăcios cu cei mai tineri . Această lucrare a fost publicată în primul volum şi în
primele pagini ale revistei Studii de Bibliologie, apărută în 1 955, nu pentru valoarea
sa excepţională, ci pentru că era vremea în care tot ce avea legătură cu Rusia era
pus în frunte.
- Acesta a fost începutul. Ce a urmat după aceea ?
- A fost bun acest început. Ameninţaţi de Academie că trebuie să onorăm calitatea de cercetător cu preocupări susţinute şi investigaţii în cultura românească, am
luat lucrurile în serios şi m-am străduit, ca pe lângă numeroasele treburi adminis
trative, să acord mai multă atenţie cercetării ştiinţifice. Aveam prin planul ştiinţific
obligaţia să elaborez un repertoar al copiştilor de manuscrise româneşti. Era o
investigare deosebit de dificilă şi care cerea o orientare desăvârşită în diversele
tipuri de scriere folosite de grămăticii noştri. Timp de 5 ani am lucrat la definiti
varea acestui repertoar, publicat în 1 959 şi devenit teza mea de doctorat. S-a bucu
rat de aprecierea specialiştilor şi a fost folosit adeseori şi drept catalog de manu
scnse.
- Dar fondul de corespondenţă şi arhive personale când s-a constituit ?
- În depozitul manuscriselor se acumulaseră cantităţi enorme de materiale în
special din domeniul arhivelor diverselor persoane şi a corespondenţei care nu
putuseră fi organizate prea repede. Nici nu exista la vremea aceea în B ibliotecă un
fond numit ca atare de arhive personale şi corespondenţă. El se cerea neapărat înfi
inţat, organizat şi această operaţiune a căzut tot în sarcina departamentului de
manuscrise. Au fost luate măsuri în consecinţă şi responsabilitatea i-a revenit regre
tatei Marta Anineanu, care avea toate calităţile trebuincioase pentru această com
plicată operaţiune de inventariere, organizare şi catalogare a celor 2 fonduri ce
numără în prezent milioane de piese. Pentru corespondenţă s-a pornit de la nucleul
existent care consta în câteva mii de scrisori autografe folosite pentru comparaţia
de texte necesară în procesul de achiziţionare de noi materiale. La acest nucleu
s-au adăugat treptat câteva sute de mii de scrisori de interes literar, istoric, artistic,
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adesea politic, care fac din secţia de manuscrise o excelentă sursă documentară
pentru studierea veacurilor al XIX-lea şi al XX-lea.
De altfel, cercetătorii din cadrul serviciului de manuscrise au şi primit la un
moment dat sarcina elaborării unor cataloage de corespondenţă, ca de exemplu: cel
privindu-l pe Vasile Alecsandri a fost publicat de Marta Anineanu, cel ce cuprindea
scrisorile lui Ion Ghica a fost întocmit de Nicolae Liu şi cel referitor la Mihail
Kogălniceanu a fost întocmit de Augustin Z.N. Pop. Dar spre sfârşitul deceniului al
şaselea, mai exact prin 1 959-1960, printr-o hotărâre a Conducerii Academiei,
funcţiile de cercetător din bibliotecă au fost desfiinţate. Evident a fost o greşeală şi
o nedreptate pentru Bibliotecă, deoarece majoritatea cercetătorilor, chiar dacă nu
toţi, îşi făcuseră pe deplin datoria. Reuşisem astfel să pornesc toate activităţile de
la manuscrise.
- Cum aţi ajuns să vă ocupaţi de elaborarea de ediţii critice, domeniu în care
v-aţi câştigat o reputaţie binemeritată, bucurându-vă de stima şi aprecierea unanimă
a «confraţilor» ?
- Aşa cum spuneam mai înainte, cum toate treburile se desfăşurau în ritm susţinut
la manuscrise, aş fi putut să capăt un respiro în aceste condiţii. Ajunsesem Şef de
sector cercetare ştiinţifică şi, în 1 964, Şef de secţie, evident amândouă poziţiile
câştigate prin concurs. Tocmai de aceea mă sinţeam obligat să onorez noile funcţii
printr-o lărgire a preocupărilor mele ştiinţifice. De altfel, morbul acesta al
cercetării, al observaţiilor de veche literatură şi de istorie medievală mă cuprinsese
în totalitate. M-am ocupat mai întâi de Antim Ivireanul. Găsisem în fondul de do
cumente istorice o copie după Chipurile Vechiului şi Noului Testament,
descoperisem cel mai vechi manuscris al Didahiilor şi am atacat frontal publicarea
celor două capodopere ale marelui orator şi tipograf. Predicile au apărut la Editura
Academiei în anul 1 962 şi această ediţie a dezlănţuit o adevărată furtună în cadrul
Secţiei de cultură a Comitetului Central, deoarece Patriarhia Română comandase
câteva mii de exemplare pentru uzul bisericilor şi al mănăstirilor. Chipurile
Vechiului şi Noului Testament, scoase mai întâi din sumarul revistei Studii şi
cercetări de istoria artei din pricina celor peste 500 de portrete de personalităţi
sacre, au fost publicate mai apoi în Romanoslavica în 1 966.
Paralel cu preocupările mele legate de viaţa şi activitatea marelui mitropolit, m-am
ocupat şi de editarea operelor mari de veche literatură românească ce nu fuseseră
editate niciodată. Aşa se face că am elaborat o ediţie critică a Ceasornicului dom
nilor, opera spaniolului Antonio Guevara, tradusă în româneşte de Nicolae Costin
şi care fusese cercetată de numeroşi istorici literari, fără a fi tipărită însă niciodată.
Am pornit de la descoperirea unui manuscris de la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
aflat în biblioteca lui G. T. Kirileanu de la Piatra Neamţ, pe care l-am achiziţionat
pentru B ibliotecă. Dar în bibliotecă mai existau alte 2 manuscrise ce conţineau
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copii ale acestui text (originalul traducerii lui N. Costin n-a fost găsit niciodată) pe
care trebuia să le iau în considerare pentru elaborarea unei ediţii critice, căci, mi-am
zis eu, dacă fac un lucru, să-l fac cum trebuie, adică o ediţie critică şi nu o simplă
editare de text. Mai existau două manuscrise la Iaşi, la Biblioteca Centrală
Universitară «Mihai Eminescu», pe care le-am obţinut sub formă de împrumut prin
înţelegerea Directorului acestei biblioteci, regretatul Grigore Botez şi pe care le-am
luat deasemeni în calcul, unul dintre ele folosindu-l ca text de bază.
Cartea oferită Editurii Academiei spre publicare prin anul 1972 a fost amânată
mereu de conducerea acesteia, ceea ce m-a determinat să o ofer spre tipărire
Editurii Minerva care s-a achitat magistral de obligaţia pe care şi-a asumat-o,
tipărind în 1976 un splendid volum de peste 700 de pagini, încununat de Academie
cu premiul «Timotei Cipariu». În 1972 îmi apăruse tot la Minerva o ediţie critică
de Opere Antim Ivireanul, care se bucurase de o cuviincioasă primire din partea
publicului.
Mai rămăseseră două lucrări fundamentale din literatura română veche ce-şi
aşteptau de sute de ani tipărirea : Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a
Moldovei, a lui Axinte Uricariul şi Cronograful, tradus din greceşte de Pătraşcu
Danovici, amândouă editate în câte două volume şi pe care le socot «lucrări de
bătrâneţe», căci amândouă au apărut după 1990. Nu mai eram de mult Şeful
Serviciului Manuscrise, dar am rămas legat de această secţie şi după ce am fost pro
movat Director Adjunct şi mai apoi Director General al Bibliotecii .
- Ce momente mai deosebite din anii petrecuţi la manuscrise vă amintiţi ?
- Am trăit momente dureroase ca Şef al Serviciului de Manuscrise ; mă refer la
pierderea Fondului de documente istorice pe care am fost obligaţi de organele de
partid să-l cedăm Arhivelor Statului; a fost o măsură abuzivă pe care n-am avut cum
să o preîntâmpin, nefiind ajutat de Academie, forul nostru tutelar care, cu
nonşalanţă, a admis printr-o simplă convorbire telefonică cedarea documentelor
istorice. Aceasta s-a întâmplat în toamna anului 1974, când a apărut o nouă Lege a
Fondului Arhivistic, care era de fapt o simplă modificare a unei legi anterioare,
modificare ce consta numai în excluderea Bibliotecii Academiei Române din rân
dul instituţiilor ce aveau dreptul să deţină documente istorice. Timp de patru ani am
refuzat cu obstinaţie să cedez acest fond. După patru ani, m-am trezit la mine în
birou cu doi ofiţeri de securitate (eram atunci Director Adjunct), care m-au
ameninţat cu grave consecinţe pentru mine personal dacă nu accept transferarea
imediată a fondului de documente la Arhivele Statului. Aşa se face că şi azi pro
blema acestui fond este o rană deschisă în inima mea care va rămâne aşa până când
documentele vor fi restituite Academiei .
- De-a lungul atâtor ani aţi lucrat sub conducerea multor directori, persona
lităţi marcante şi foarte diferite ca preocupări, fel de a fi etc. Cum aţi colaborat cu
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aceştia ? Care v-au marcat ? Ce amintiri aveţi în acest sens ?
- În ceea ce priveşte raporturile mele cu directorii Bibliotecii, din câţi s-au
perindat prin instituţie în aceşti ani, pot spune că m-am împăcat bine cu toţi, pentru
că am înţeles să-mi fac datoria şi să nu intru în nici una din grupările de coterie care
au existat şi la noi, cum au fost şi sunt deobicei în numeroase alte instituţii. M-am
înţeles foarte bine cu Mircea Maliţa, cu profesorul Gheorghe Vlădescu-Răcoasa,
căruia i-am fost apropiat, am fost apreciat de Şerban Cioculescu, care mi-a recenzat
majoritatea cărţilor publicate. Colaborarea ulterioară cu profesorii Jean Livescu şi
Victor Emanuel Sahini s-a situat şi ea sub auspicii civilizate, urbane. Singurul dintre
directori cu care nu m-am putut înţelege a fost Nicolae Mironescu. Acesta, implantat
ca director de Ilie Murgulescu, la acea dată, 1 963, Preşedinte al Academiei, s-a
dovedit a fi un om cu multe defecte. De altfel, el a părăsit instituţia îndată ce i-a
fost retrasă, în 1 966, lui Ilie Murgulescu funcţia de Preşedinte pe care o deţinea,
înainte de terminarea mandatului de patru ani. Nicolae Mironescu, Dumnezeu să-l
odihnească, căci este de mult trecut în lumea umbrelor, ar fi vrut să mă asocieze la
multe din lucrurile reprobabile pe care le-a comis ca director. Voia să mă numească
adjunctul lui, iar eu refuzând, m-a socotit că-i sunt vrăjmaş.
- Dar cu colaboratorii dumneavoastră, cu subordonaţii, cu «colegii», cum v-aţi
înţeles ? Ce impresie v-au lăsat ? Ce amintiri vă leagă de ei ?
- În ceea ce priveşte relaţiile cu colaboratorii din Bibliotecă, ţin să menţionez că
nu e uşor lucru să devii şeful unui colectiv feminin, în cea mai mare parte cu mai
mulţi ani de experienţă decât tine şi cu poziţii ştiinţifice mai demult câştigate. M-am
trezit că trebuie să lucrez cu doamna Florica Moisil care avea cel puţin 1 5 ani mai
mult decât mine experienţă în munca de paleograf, cu Marta Anineanu, cu Elena
Dumitrescu, Elena Rallis, Livia Bacâru, Lileta Stoianovici, toate puţin mai vârstnice
decât mine, care m-au primit cu destule rezerve la început. N-am făcut niciodată
caz de autoritatea de şef, am ţinut o dreaptă măsură în raporturile cu aceşti colabo
ratori, iar pe cei trei colegi, Nicolae Liu, Paul Oprescu şi Radu Vasile, prezenţe efe
mere la Secţia de manuscrise, mi i-am apropiat, devenindu-mi prieteni. Făcându-mi
eu datoria, i-am determinat şi pe colaboratori să mă urmeze. Din fericire, cei mai
mulţi dintre ei aveau simţul datoriei înnăscut. Şi, când spun asta, mă gândesc în
special la Florica Moisil, fosta soţie a academicianului Emil Condurachi, sora lui
_
Grigore Moisil şi fiica academicianului Constantin Moisil, care niciodată nu s-a
prevalat de aceste legături de familie şi s-a dovedit o excelentă slujbaşă, modestă şi
bună colegă.
- Este neîndoielnic faptul că aţi fost obligat prin fu.ncţia pe care o deţineaţi să
stabiliţi anumite raporturi şi cu diverse persoane din Conducerea Academiei. Care
au fost relaţiile dumneavoastră cu reprezentanţii Forului tutelar ? Cu cine aţi
colaborat mai bine ?
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Tudor Vianu, Gh. Vlădescu-Răcoasa şi Gabriel Ştrempel în 1962

- Prin forţa împrejurărilor am fost obligat să am legături de serviciu cu reprezentanţii
Conducerii Academiei Române. Îmi face plăcere să mă refer în special la legăturile
cu academicianul Radu Voinea, Secretar general, mai întâi şi Preşedinte al
Academiei, mai apoi, un om de perfectă bună credinţă, omenie şi cu un deosebit
simţ al umorului. Am colaborat în foarte bune condiţii cu alţi doi preşedinţi, acade
micienii Miron Nicolescu şi Gheorghe Mihoc. Se vede treaba că mi-a fost dat, ca
«Vrăjmaş» al matematicilor, cum m-am socotit o viaţă întreagă, să lucrez mai bine
tocmai cu matematicieni şi încă cu unii de excepţie. Nu mi-a fost greu, deşi, mai
ales începând cu anul 1 979, Academia a trecut prin mari greutăţi. Plăcute amintiri
mi-au lăsat, prin larga înţelegere pe care au manifestat-o faţă de Bibliotecă şi de
sluj başii acesteia, academicienii Teodor Burghele, Şerban Ţiţeica, N. N.
Constantinescu şi, nu în ultimul rând, Alexandru Bârlădeanu, căruia îi datorăm
declanşarea lucrărilor de ridicare a noului edificiu al Bibliotecii.

- Ca Şef al Serviciului de Manuscrise a trebuit să vă ocupaţi şi de îmbogăţirea
colecţiilor acestui cabinet. Aţi venit astfel în contact cu numeroşi ofertanţi şi donatori.
A fost o experienţă interesantă ? Pe care dintre ei vi-i mai amintiţi şi de ce ?
- Când am intrat în Biblioteca Academiei am receptat cu interes preocupările
unei foarte bine organizate comisii ce se ocupa cu achiziţionarea de materiale, care
să contribuie la îmbogăţirea colecţiilor (manuscrise, documente, corespondenţă,
cărţi vechi româneşti, cărţi rare, desene, gravuri, fotografii, piese numismatice şi
filatelice, hărţi, discuri, manuscrise şi partituri muzicale, foi volante, cărţi şi periodice).
Comisia aceasta îl avea ca preşedinte pe Traian Popovici, cel mai experimentat şi
cel mai vârstnic dintre lucrătorii Bibliotecii şi un număr de oameni reprezentativi
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ca membri, printre ei şi Alexandru Elian. Prin anul 1 954 am fost şi eu cooptat în
această comisie şi am învăţat de la cei mai vârstnici « meseria » de preţuitor al
colecţiilor oferite spre cumpărare. Sigur că pentru o bună orientare în stabilirea valorii
colecţiilor oferite (spectrul acestora fiind deosebit de larg, de la cărţi şi periodice
până la colecţii numismatice şi filatelice), se cereau multe cunoştinţe şi un spirit de
observaţie deosebit. Aveam ochii deschişi şi urechjle ciulite şi înregistram toate
subtilităţile pe care le lansau în comentariile lor membrii comisiei în legătură cu
toate materialele ce se ofereau. Mai târziu, Academia, după ani şi ani de zile, a
apreciat că e mai bine să desfiinţeze comisia proprie de achiziţii şi s-o înlocuiască
cu o echipă de trei persoane, din care făceam şi eu parte, ceilalţi doi fiind reprezen
tanţi ai anticariatului, desigur cu experienţă în aprecierea valorii lor, dar nu şi a
importanţei lor în cadrul colecţiilor speciale. Am lucrat ani de zile cu acei doi anti
cari şi am putut aduna până în 1 989 destule lucruri de valoare. După această dată,
am reînfiinţat Comisia internă a Bibliotecii, dar nu se mai găseau de cumpărat
lucruri la fel de multe şi de valoroase. Dacă înainte se înregistrau anual cam 4505 00 de poziţii, în anii buni de achiziţii, acum, după 1 990, cifra acestor înregistrări
abia dacă ajunge la circa I O poziţii.

Centenar I. Heliade Rădulescu 1972
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Mulţi dintre cei care au fost obligaţi de sărăcie să se despartă de propriile averi
spirituale sau de cele pe care le moşteneau de la înaintaşii lor au trecut pragul
Bibliotecii Academiei de-a lungul timpului pentru a le oferi spre vânzare. Îmi
amintesc de un obişnuit al nostru, Octav Minar, cunoscut în literatură pentru pre
ocupările lui eminesciene. Numele lui real era Popovici şi era unul dintre cei mai
«autentici» plastografi din câţi am cunoscut. Obişnuia să aducă 10 scrisori, dintre
care cel puţin jumătate erau «falsuri», bine realizate, ce-i drept. Aveam veşnic discuţii
cu el, căci căpătasem o remarcabilă experienţă în a recunoaşte originalele şi-mi era
uşor să i le resping pe cele false, spre nemulţumirea lui. Era apoi un alt ofertant, tot
de cursă lungă, Gustav Finkelstein, anticar de profesie ; apoi foarte săraca fiică a
lui Charles Adolphe Cantacuzin, Armanda Rocco, ce aducea volume desperecheate
pe care profesorul Alexandru Elian, încercând să o ajute, i le cumpăra. Un ofertant
de preţ pentru noi, deoarece aducea manuscrise vechi şi cărţi vechi româneşti, era
profesorul Ioan Creţu, care ne-a vândut, de-a lungul multor ani, aproape întreaga
colecţie de «vechituri» rămase de la Grigore Creţu. Şi nu îi amintesc în ultimul rând
printre ofertanţii importanţi pe Şerban Cioculescu şi pe George Potra, amândoi

Serviciul de Manuscrise - Documente istorice - Carte rară 1962
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Serviciul de Manuscrise-Documente istorice-Carte rară 1972
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Gabriel Ştrempel şi Acad. Nicolae Cajal în 1986
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foarte buni cunoscători ai literaturii scrise vechi şi modeme, ei înşişi foşti anti
cari într-o anumită perioadă. Discuţiile purtate cu aceştia pe marginea materialelor
oferite erau o încântare.

- Cred că ar mai fi multe lucruri de spus despre cariera dumneavoastră, despre
relaţia specială pe care aţi avut-o cu Serviciul de manuscrise de care v-aţi simţit
atât de legat chiar şi după ce aţi devenit director.
- Adevărat, ar mai fi multe de povestit, . . . căci, după cum ştii, mă leagă de acest
serviciu cincizeci de ani petrecuţi acolo . . . , dar cred că putem să ne oprim aici. Cele
relatate sunt doar câteva crâmpeie din viaţa trăită de mine la manuscrise, povestite
cam dezlânat ce-i drept, dar trebuie să recunosc că «filmul», chiar dacă nu am vrut,
. . . . . . m-a emoţionat şi pe mine.

În încheiere, aş vrea să vă mulţumesc pentru faptul că aţi avut amabilitatea să
îmi acordaţi acest interviu, relatările dumneavoastră prilejuindu-mi şi mie plăcute
aduceri aminte despre anii pe care şi eu i-am petrecut acolo.

Gabriel Ştrempel şi Bartolomeu Valeriu Anania la vernisajul
expoziţiei "Ion Creangă" din 1990
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BIBLIOTECA RUL
I. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
Era în 1953 când Victor Papilian se întorsese din cea de a doua detenţie politică
şi, suferind de inimă, se internase în spitalul Colentina, unde mă duceam să-l văd
săptămânal. Depănam amintiri clujene, ne spuneam versuri.
Reproduc aici un fragment din cartea mea de memorii literare, Rotonda plopi
lor aprinşi, capitolul Victor Papi/ian, apărută în ediţie princeps la Cartea
Românească în 1983: "Cam în felul acesta se depănau ceasurile noastre din spitalul
Colentina până în ziua în care m-a rugat telefonic, prin doctorul Numian, să-l
cercetez înainte de vremea obişnuită. Părea pregătit pentru o confesie gravă.
- Dragul meu, simt că n-o să mai trăiesc mult. Am către dumneata o rugăminte,
o mare rugăminte. Într-un safe de la Biblioteca Academiei se află toate manuscrisele
mele literare, publicate şi nepublicate. Le-am depus din vreme acolo, acum câţiva ani,
spre mai multă siguranţă, şi curând mi-am dat seama că bine am făcut. Aici ai inventarul
acestor manuscrise, cu numărul safe-ului, dar e un număr probabil, căci nu-l mai ţin
minte exact. După ce voi muri, ia pe cineva din familia mea şi mergeţi acolo, la
domnul Ştrempel - Gabriel Ştrempel - custodele manuscriselor, şi preluaţi-le sub
semnătură, după acest inventar. Manuscrisele vor rămâne în posesia şi proprietatea
familiei mele. După cum vezi, eşti executorul testamentar al moştenirii mele literare.
Se stăpânea, făceam eforturi să mă stăpânesc.
- Domnule profesor, de ce, totuşi, nu-l lăsaţi de-a dreptul membrilor familiei ?
- Ei, cum o să fac aşa ceva ? Se poate ? I-aş demoraliza.
- Cât despre mine . . .
- Şi pe dumneata te iubesc, dar la ei ţin mai mult. Făgăduieşte-mi că nu le vei
vorbi despre asta decât atunci când va trebui.
I-am făgăduit, săruntându-i mâna.
Într-adevăr, la scurtă vreme după moartea lui am luat-o pe fiica sa, Mihaela, şi
am primit manuscrisele, sub dublă semnătură".
Atunci, în 1956, l-am cunoscut pe domnul Gabriel Ştrempel şi cred că de atunci
a început să se numere printre puţinii oameni pe care i-am admirat şi iubit, deşi cu
cărţile sale m-am întâlnit de mai multe ori decât cu autorul lor.
Acum, la cei 80 de ani ai săi, îmi aduc aminte de o vorbă a lui Borges, cum că el
nu-şi poate imagina paradisul decât ca o bibliotecă. Şi cred, cu toată convingerea, că-l
sărbătorim pe unul din marii grădinari, de o viaţă, ai raiului academic. La mulţi ani !
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MA NUSCRISUL STREMPEL
,

George Anca
"Cele mai multe manuscrise vechi se prezintă la poarta templului cărţii,
înţelegînd prin aceasta B iblioteca Academiei, cu coperţile rupte, pline de colb, cu
colţuri îndoite, adesea cu file arse de utilizarea unor cerneluri corosive, pătate de
ceară" (Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. IV, Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 483). Cel ce le-a citit se va fi prefăcut însuşi în ma
nuscris, anume manuscrisul Ştrempel, dacă nu s-a identificat cu singura Biblie
completă din colecţia de manuscrise româneşti de la Biblioteca Academiei, ma
nuscrisul 4389.
"Motivul principal pentru care copiştii n-au lăsat însemnări în legătură cu activi
tatea lor a fost modestia. Cei mai mulţi copişti erau recrutaţi dintre călugări şi
aceştia îndeplineau această muncă fie din lipsă de altă ocupaţie, fie ca pedeapsă dis
ciplinară" (G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pînă la 1 800, vol.I,
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959, p.XII). Nelipsitul blestem
pentru înstrăinarea manuscrisului încheie mai orice "însemnare" marginal-exis
tenţială. Magistrul Ştrempel antologhează intimările copiştilor într-un gen de
roman-catalog, thriller chiar, începînd cu imaginarea, ca fiind în româneşte, a
scrisorii de recomandare dată de sultanul Baiazid, la 1484, negustorilor polonezi,
în trecere pe la noi.
"Fost-a Ion Neculce cronicarul oficial al vreunuia din cei nouă domni /„ ./croni
carul vreunei facţiuni boiereşti /„./Nimeni nu i-a comandat-o şi pentru nimeni n-a
scris-o" ("Introducere" la : Ion Neculce, Opere, ediţie critică şi studiu introductiv
de Gabriel Strempel, Minerva, Bucureşti, 1 982, p. 10- 1 1 ). În ultimii ani, ediţia a
trecut Prutul, spre gloria nu numai a nimănuia, dar şi a editorului şi a studiului său
monument dedicat lui Ion Neculce.
"De Antim m-am împiedicat, prima dată, în toamna anului 1954. Conduceam de
puţină vreme secţia manuscriselor de la Academie şi încercam să fac lumină în
inventarul fondului de suluri. Printre numeroasele documente de mari dimensiuni,
înfăşurate sul, cuprinzînd anaforale interminabile de la finele veacului al XVIII-lea
sau spiţe de neam, cu desfăşurarea proprietăţilor bieţilor răzeşi şi moşneni, am dat
peste un text de mai bine de 1 1 metri lungime, păstrat într-un etui de aramă, bătut
cu ciocanul, al cărui conţinut nu l-am putut preciza de la prima vedere." (Gabriel
Ştrempel, Antim Ivireanul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997, p.8).
Călătorii-manuscris în Transilvania, în Moldova, în Muntenia, în vremuri
palimpsest, banchete cărturăreşti în ultraacademic etui, citirea albastră în ochi,
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vocea sa poate şi, din "off', a lui Ioan Bianu (doi ardeleni), un intim Antim, un
manuscris Strempel (Ştrempel). Apud Eminescu, "Optzeci de ani pe lume îmi pare
c-am trăit", cu Dumnezeu, înainte mult mai este.

PASTIŞĂ ÎN GRUP
. George Anca

Grupul. Pastişe. Depastişare. Libertăţile scriitorilor.
Semn şi sens. Poezie şi muzică. Existenţialism şi structuralism.
Credinţă şi speranţă. Literatură şi lingvistică. Context
universal românesc. Atic şi asiatic
Pasticcio, pastiche, pastişă. Opera Parvati e o pastişă după Kumarasambhava
de Kalidasa. Pastişă ? se interesează Olimpiu Nuşfelean. M-a prins, dar am mărtu
risit-o, şi n-o fi nici aşa groasă, gen scena europeană ca pastişă a celei americane,
"Contractul cu România", auzi, pastişă după programul republicanilor americani
"Contract with America", nici The British Museum Is Falling Down ( 1965) de
David Lodge - pastişă a "lucrărilor/works" lui Joyce, Kafka şi Virginia Wolf -, sau
măcar Televache Ma liberte de pisser pastiche de Florent Pagny. (Bibliografie:
pastişa Internet).
Iată pastişa gustului în materie de roman străin în secolul XX: "Ce gustă scri
itorii clujeni ?" (Steaua, 612005, p.4-13). Potrivit răspunsurilor la "anchetă" a 44 de
scriitori clujeni, autorii cel mai des nominalizaţi au fost, în ordine: Thomas Mann,
Gabriel Garcia Marquez, Marcel Proust, Franz Kafka, William Faulkner. Cele mai
"votate" romane: Maestrul şi Margareta de Mihail Bulgakov, Muntele vrăjit de
Thomas Mann, Ulise de James Joyce. Dilema Veche (nr.75/2005) inserează 29 (+ 1
în numărul următor, + ... ) de răspunsuri la "Chestionarul lui Proust", iar în nr. 77,
"bursa cărţilor de vacanţă", autori (DV/Târgul de carte) despre cărţile lor:
Centrifuga T. O. Bobe, Jules Veme Paradoxurile unui mit Lucian Boia,
Bătrâneţe şi moarte În mileniul trei Livius Ciocârlie, Al doilea top - Alexandru
Cistelecan, Lindenfeld - Ioan T. Morar, Cerul din burtă - Ioana Nicolae, Jean
Cheller Tudor Octavian, Eul detestabil Octavian Paler, Paltonul de vară
Mircea Horia Simionescu; Forin Iaru a citit Middlesex de Jeffrey Eugenides, Silviu
Lupescu recomandă Stalinism pentru eternitate de Vladimir Tismăneanu, Ordinea
lui Alexandru Ecovoiu, Jocul de smarald de Ioan Petru Culianu, Ioana Pârvulescu
este bucuroasă, ca editor, pentru De ce iubim femeile, Bogdan Ghiu a tradus, după
30 de ani, A supraveghea şi a pedepsi de Michel Foucault.
-

-

-

-

-

-

-
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Am copiat (pastişat ?), odată, multe din însemnările copiştilor tipărite de Gabriel
Strempel. Le reciteam în ocazii felurite, după mănăstirile copierii, expresivităţile
blestemului, remanuscriptizate, dacă nu chiar după tentaţiile stilului do- minant al
pastişei :
Eu, fiind om fără de sminteală,
Întinsei condeiul în cerneală
Şi mă apucai a scrie
Această Alexăndrie . . .
(Gabriel Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1 800, vol . I,
Editura Academiei, 1 959, p. XXIV)
Grupul: Teologie-Litere III (Claudia, Minodora, Sorina, Augustin şcl)
Pastişe (ex tempora): In days when I was young and didn' t know the taste of
sorrow; cum se poate spera să se retrăiască marile experienţe creatoare ale cul
turilor mari şi mici prin lectură şi meditaţie; noche oscura del alma etc.
Excerpte: . . . iei era Pound şi-ţi afli tămăduirea . . . uiţi brusc de toate legile ima
nente ale evoluţiei, de sisteme, structuri, intertextualitate, principii - uiţi totul, mori
şi-ţi sădeşti cadavrul pe un ţărm îndepărtat, aşteptând să-ţi crească pe mormânt un
eucalipt blond . . .
. . . puţini l a număr mai citesc u n Stendhal, Baudelaire, Tolstoi, Dostoievski,
Thomas Mann, Zola, Dickens . . . şi le place, chiar le place experienţa personajelor . . .
şi vorbim despre ei, poate l e spunem şi altora, dar acei alţii nu sunt interesaţi, vor
bim în vag, suntem neînţeleşi, şi totuşi rămân pentru noi, pentru că nu se ştie cum
vreodată te apucă nebunia, dragă studentă, şi vrei să scrii ceva şi ajungi să scrii în
stilul vreunui autor, să vorbeşti ca un personaj, să te comporţi ca altul, să-ţi doreşti
viaţa Annei Karenina, să o trăieşti, să vrei să fii Ispita lui Thomas Mann sau
Logodnica lui Cehov . . . pe fiecare dintre noi e scris un scris pe care de vrei să-l ştergi
îţi trebuie acel burete care înseamnă: moarte, nebunie, sinucidere, sau o carte . . .
. . . Suntem superficiali în trăiri, implicarea noastră sau a celor care creează în real
este numai una de suprafaţă, suntem prea grăbiţi în a spune, în a zice sau a face,
fără a mai face efortul de a medita sau măcar a gândi . . . Probabil că lumea s-a
obişnuit cu cenzura, cu ascunderea a ceea ce ne doare sau nu ne convine . . . Pur şi
simplu, suntem nişte fricoşi, nişte laşi care se ascund în spatele paravanelor
mediocre ale societăţii . . . Frica de Dumnezeu nu e frica sclavului faţă de stăpân, ci
frica faţă de tot ce-l ofensează pe Dumnezeu . . . Prin cuvintele Papei, prin lungul
drum al anilor, el a reuşit să ne ofere nouă, românilor, şi mai ales tinerilor, un mod
de cunoaştere a sinelui . . .
. . . Cum spune poetul în ultimul vers - c e frig, c e timp fain de toamnă - , aşa şi
omul . . . ce zi rece de toamnă . . .
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. . . Cei care trăiesc cu adevărat în viaţa întunecată a sufletului, dar nu ştiu, nu
cred, nu vor să ştie, nu vor să creadă, privesc viaţa omului credincios ca fiind noche
oscura del alma . . . Prin cuvintele Papei, prin lucrurile pe care le învăţ la acest curs
şi la altele şi prin slujba mea şi elevii mei, în fiecare zi şi noapte parcă mă schimb,
sunt alta. Sunt oare mai bună ?
Atâta suferinţă
Nu credeam vreodată
A putea să gust.
Suntem prinşi de glasurile superbe ale recitatorilor.
Şi el spune, şi eu spun
Doar cuvinte în lăstun
. . . de ce mergi, tată, cu spatele-nainte . . .
iacă drumul m ă duce-napoi, fiule,
vântul mă suflă-n tăcere
ca-ntr-o mare de cucută . . .

Depastişare
( din notiţele Claudiei)
Flaubert este un scriitor bun, dar nu atinge cerinţele clasei muncitoare.
O zi din viaţa lui Heminguei : s-a sinucis.
Paul Goma s-a născut la 2 octombrie 1935, cel mai liber scriitor în viaţă. Toţi cei
care se arată mântuitorii societăţii în carte apar ca nişte bestii, pentru autor, nimeni
nu mai este curat. Eugen Ionescu a scris: Paul Goma este un Soljeniţ român. Firea
lui Goma devine un arbitru cu mari crudităţi. Dă în libertinajul de tranziţie care
spală creierii . . . Cum ne povestea el în celulă Giois şi eu dormeam. Goma, în Jurnal,
e un Savonarola. În realitate, a fost cel mai represat în puşcării şi cel mai exilat la
Paris. Pe mormântul lui Eugen Ionescu scrie: Cine mă salvează ? poate Iisus. La
moartea lui Mircea Eliade: Cărturarul lasă în urmă cărţile, a luat cu el limba română
vorbită; era starea de graţie a limbii române. Paul Goma vorbeşte despre cei care
nu mai vorbesc româneşte într-un pamflet. . .
Dintre toate temele realismului şi libertăţile scriitorilor, una ar fi: cum s e poate
spera să se retrăiască marile experienţe creatoare ale culturilor mari şi mici prin lec
tură şi meditaţie ? Opriţi ca vasul zugrăvit/Pe-o zugrăvită mare (Samuel
Cambridge); Sufletul îi este obosit de orice, numai de credinţa în Dumnezeu şi de
iubirea arzătoare pentru om nu este obosit (Thomas de Quincey); Hercule
preschimbat în rândunică (Paul Valery) ; În braţele zeilor am crescut (Johann
Christian Friederich Holderlin); Mi-e uneori ruşine ce slabi suntem în lume (Alfred
de Vigny); Negru soare - melancolia (Gerard de Nerval).
Lev Tolstoi a vrut să-şi dea pământul oamenilor. A fost în România. Războiul şi
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pacea există între francezi şi ruşi, război condus de Napoleon. Ana Karenina este
simbolul feminităţii dincolo de libertate.
Când iei opiu, îţi lucesc obrajii. Baudelaire, Edgar Poe îl imită pe de Quincey.
Bogăţia unei naţiuni e dată de suma viciilor ei. Vicioşii sunt concurenţi ai vindecă
torilor. Cea mai tuberculoasă ţară era Anglia. Laudanum a fertilizat literatura.
Crima se consumă cel mai mult în filme, unde o crimă e mai frumoasă decât alta.
Nu Raskolnicov face crima, ci ortodoxia, ruşii, Dostoievsky. Rhyme - Rima mari
narului din vechime. Puşcăria literaturii, râsul în puşcărie, perversiune. Păcatul în
literatură se transformă în viciu, ne face părtaşi la o anumită mântuire.
Literatura nu mai e a zilelor noastre, dar noi o aducem la zi. Propagarea s-a reali
zat în Revista sec. XX. Statuia este un dans împietrit. Socrate compară dansatoarea
cu o flacără. Dansatoarea lui Hercule este o rândunică.
Semn şi sens. Sartre: omul este altceva decât ceea ce-l face să fie ce este. Carol
cel Mare, părintele Europei, Republica Christiana. J.J. Rousseau 1761, Emanuel
Kant 1795 : pacea eternă. Victor Hugo 1851: Statele Unite ale Europei . Ziarul Ziua
7-8 martie, Guran: rădăcini ortodoxe pentru Europa. Baudelaire, Corespondenţă,
sonnet - Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi răspund (simbolismul). Amintire tradusă de Lucian Blaga - Te ridici şi în faţă vezi spaima I Amintirea unor ani ce
au trecut. A doua elegie. Huntington (clasicism, creştinism, separarea autorităţii
temporale de autoritatea spirituală, diversitatea lingvistică, statul de drept, indi
vidualismul). Duroselle (dreptul roman, morala iudeo-creştină, arta clasică, umanis
mul şi individualismul Renaşterii, romantismul, raţionalismul şi ştiinţa iluminismu
lui). B raudel (revolta prometeică, mitul eternei reîntoarceri, atracţia originalului,
atracţia faţă de ceea ce este interzis, necunoscut, îndepărtat, încrederea în raţiune,
spiritul critic şi autocritic). Wright (umanismul : omul = scop în sine, măsura tutu
ror lucrurilor; liberalismul: încrederea în individ, dreptul fiecăruia de a dezvolta
propriul potenţial ; pragmatismul: convingerea că nu există adevăruri absolute;
relativismul: circumscrierea oricărei experienţa într-un context ştiinţific, social, cul
tural, care limitează capacitatea noastră de generalizare). Morin (caracterul dialogic
al identităţii europene rezultă dintr-o serie de antagonisme interne: religie/raţiune,
credinţă/îndoială, Gândire mitică, gândire critică,empirismul/raţionalismul, exis
tenţa/ideea, particular/universal, problematizare/reîntemeiere, filosofie/ştiinţă, cul
tură umanistă/cultură ştiinţifică, vchi/nou, tradiţie/evoluţie, reacţie/revoluţie, indi
vid/colectivitate, imanent/transcendent, hamletismul, prometeismul, quicotismul/san
cho-pansismul. Caracteristici: comunitatea destinului istoric, comunitatea valorilor,
comunitatea modului de viaţă, comunitatea socială şi economică, comunitatea
responsabilităţii).
Nimeni să nu ştie ce e în sufletul tău, nici măcar tu să nu ştii ce e în sufletul tău (G. Anca)
Poezie şi muzică" Se profilează cultul Enescu prmn Oedip. George Enescu:
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Visez la o muzică asemănătoare muzicei„din ţărmurile greceşti. Moduril } antice se
regă-sesc în folclor } I românesc. Pământul grecesc esle făcut din aromâni.
Existenţia l ism şi structuralism. Ferdinand„de Saussure comparat cu
Panini.„Limba este un sistem de semne c } re exprimă idei, este sistemul Distemelor.
Semeion. Michel FoucUult: Generaţia lui Sartre este ţnlocuită de generaţia struc
turalistă. Sistem: un ansamblu de id } i care se schimbă; sistemul est } anonim, chiar
dumnezeire. În l } pta dintre sens şi semn, literalura scade, devine nimic. Dualul„
sensul şi semnul sunt aduse la„nondual, advaita: Dumnezeu/om, titeratură reve
lată/literatură sDrisă de mari scriitori.
Credinţy şi speranţă (Pistis şi Elpis). Lucrări prezentate de studenţi: Ideea vine
vorbind - Dragomir Gurău Claudia; Lemnul în stilul televiziunii naţionale - Milea
Minodora; Hemingway (în engleză) - Andronache Andreea (Margot îşi înşală soţul
pentru că era laş, ea este totuşi cea care îl ucide când acesta doreşte să devină curajos).
Propuneri ale domnului profesor pentru azi : antologie din scrierile părinţilor latini ;
poezie religioasă italiană; istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine; Nicolae
Balotă - Calea, adevărul şi viaţa; antologie de poezie religioasă, editura Coresi ;
poezii româneşti religioase: Rugăciune (Petru Cercel), alţi autori : Varlaam,
Dosoftei. Poezia religioasă este în general modernă. Papa Ioan Paul II: Martirii care
au fost în sec XX au lăsat mesaje religioase care ne-au învăţat să trăim şi să murim.
El Castillo interior - Sf. Teresa din Avila. Noche oscura del alma - Sf. Ioan al
Crucii. Itinerarium mentis in Deum - Sf. Pavel. Decalog/Ioan Paul II: credinţa,
biserica, rugăciunea, iubirea, istoria, răul, munca, lumea, pacea, religiile. Poeme
dogmatice - Sf. Grigorie de Nazianz - Imn către Dumnezeu. Dumnezeu Fiul este
de o Fiinţă cu Tatăl Care L-a creat/ . . ./Lumină cu neputinţă de privit, dar care
priveşte peste tot. . . Gândul către Dumnezeu - inspiraţie divin literară. Sfinţenia şi
perfecţiunea literară se întâlnesc la Grigorie de Nazianz, Ioan al Crucii . Religiosul
e dedus din literatură. Dante, un păcătos, a ajuns la perfecţiune prin geniul literar.
Dumnezeu este un subiect infinit. Omiliile despre Fericire au o perfecţiune de
poem. Există o neînţelegere între sfinţi şi poeţi, dar marii poeţi sunt sfinţi. A face
literatură în diavol nu înseamnă că nu vrei să fii purificat, mântuit. Poezia şi sfinţenia
vin de la Dumnezeu. Poeţii blestemaţi fac imnuri satanice, dar sunt sfinţi. Mişcare
christalină (Christ-cristal) - Mor că nu mai mor odată (Ioan al Crucii). Tereza din
Avila, sfântă autodidactă - tot ce spune bun este de la Dumnezeu, tot ce este rău
este de la ea. Papa a validat calitatea apostolică a României, a dat ţării noastre ceea
ce Europa şi America ne refuză: identitatea. Eminescu afirmă că marii sfinţi scriu
imnuri, marii poeţi se exprimă în rugăciuni . Totus tuus. Libertatea este un rod al
păcatului, trebuie să învingi păcatul ca să ajungi la libertate. Istoria, după Papă, este
istoria mântuirii, Revelaţia învaţă că Dumnezeu voieşte istoria umană. Capitolul
"Tragediile istoriei" vorbeşte despre: civilizaţia vieţii şi a morţii; munca îl ajută pe
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om să devină matur; şomajul este un chin, coşmar, deziluzie; lumea e dornică de
mai mult adevăr, iubire, bucurie; omenirea a fost creată de Dumnezeu; Dumnezeu
voieşte mântuirea tuturor oamenilor; cei care nu cred, necredincioşii, sau cei care
cred diferit trebuie să încredinţeze mântuirea dreptăţii celui Preaînalt.
Literatură şi lingvistică. Psalmul 63 al lui David, 54, 104. "Linguşirea lor e
dulce ca şi mierea de albine I Însă de veninul urii le sunt inimile pline". Psalmi
(Vasile Militaru). Erza Pound. Jocuri (Hesse, Queneau). Christocentrism. Analiza
este mama tuturor literaturilor. "Sunt nebun că m-am dezbrăcat de nebunie"
(Pound). Nebunia e sfântă. "Nici nu-mi închipuiam că moartea poate doborâ atât
de mulţi" (T.S .Eliot). Sădirea cadavrului. Eugenio Mantale, poeme scurte-poeme
lungi, distincţia e structuralismul, "carnea de soare devorată". La aceste ţănnuri
erau dorinţele copilului, "ţâşnet de lăstuni, vagabonzi", poem dumnezeiesc.
Mantale nu are tristeţea lui Leopardi, este aproape de Dante. Hesse - Jocul
mărgelelor de sticlă: regulile acestui joc se învaţă în câţiva ani; limbajul semnelor
şi gramatica jocului ; este un joc care sintetizează toate conţinuturile şi valorile
noastre; cu orga se pot prezenta în joc conţinuturile lumii; jocul sferelor romantice
trece peste diacronie şi simfonie. Literatura este joc. Se aplică metoda joc în joc.
Queneau: O sută de miliarde de poeme - în 10 pagini a dat cartea cea mai lungă
din lume, doar lumea e mai lungă decât ea (Luca Piţu). De la teocentrism la
antropocentrism, sec XXI - christocentric. Creştinii pot fi socotiţi şi satanişti.
Context universal românesc. Nefericirea e calea spre opera genială, viaţa noas
tră e o karma, un sens divin sau unul demonic. Uitarea limbii în exil - Şi uit câte
puţin latina (Ovidiu). Temele în traducere se degradează. Tragedie braziliană Manuel Bandeira - traducere de Maria Carâp. Irepresibila dorinţă de a împărtăşi
lucruri dure. Ironia modernităţii : dominante mai mult decât dominate. Altă poezie
tradusă de d-na Carâp este "Jose" . Denis Buican, în eternism - Biognoseologia.
Sorin Alexandrescu - personalităţi româneşti : Carol II, Antonescu, Codreanu,
Ceauşescu. Ivo Andrici - Podul de pe Drina, biografia unei ţări ortodoxe înghiţite
de Islam, comunişti ; cartea este tradusă de Gellu Naum. Literaturile apropiate nu
ne sunt impuse, fac parte din literatura noastră. Anii ' 50 au fost criminali.
Mahabharata
moartea Indiei ; o ţară poate fi ucisă ucigându-i-se capetele.
Kazantzakis, prieten cu Panait Istrati, Odisea - 33 333 versuri, Zorba Grecul se
încheie cu o scrisoare, Ascetica nu s-a tradus la noi, biserica nu acceptă ideea din
Iisus rătignit a doua oară. Noi nu vom pieri, dar ne vom pierde într-un fractal european.
Atic şi asiatic. Athicos-Asianos-Rodhium. "O, tu, cel făr' de noroc,/ Deschideţi
mintea şi vorbeşte,/ Striveşte mărăcini sub talpă/ Şi pe drumul de sânge păşeşte singur"
(Rabindranath Tagore". "Tragedia mi se pare asemenea unui om îndrăgostit de pro
pria lui înfrângere" (D. H. Lawrence). Trăsături : circularitatea ideilor limită;
diviziune între atic şi asiatic; culturile arhetipic contrare/antinomiile culturilor
-
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arhetip; rodian; teoria nemonadică a culturilor; mitul arheu; distincţia între filosof
şi poet; cuvântul este totul, nu ideea; frumuseţea poetică; germanitate, rafinament,
supleţe; procesul culturii e ciclic; cultura e un proces stilistic; spiritul timpului
goethean/ i se opune spiritul spaţiului; nimeni nu s-a luminat vreodată cu întunericul
odăii vecine (Vladimir Streinu); unitatea bulbului original; atic = singur/înghiţit de
asiatic/ stil dens şi viguros; asiaticul substituie/ stil umflat şi gol, fălos şi bombastic,
lipsit de judecată; asiatic - formă a romantismului; aticul - formă a clasicismului;
aticul şi asiaticul devin dublete de concepte: liniar/ pictural; planiforrn/ adânc;
închis/ deschis; relativ/ absolut; cuvinte noi I idei vechi; daoist/ confucianist. Toate
formulele filosofiei timpului sunt nişte forme spaţiale: corpul izolat; infinit tridi
mensional/ cultură occidentală; peştera, drumul labirintic. Percepţia nelimitării :
limitat/nelimitat; atic/asiatic. Combinarea accentelor de valoare. Adulterarea valo
rilor atice prin cele asiatice şi viceversa. Noi, românii, suntem atici, sfere/lotuşi.
Viaţa e sfântă. Asia creşte, Europa scade la ora actuală, cultura feminină o înghite
pe cea masculină. Tragedia - o armă mai puternică decât se cuvine.
Cele trei stadii ale creaţiei: precreaţia, crearea, distrugerea lumii. Deschiderea e
vocalică, stingerea este consonantică (Amita Bhose despre Eminescu). Alternanţa
sugerează. Zeiţa cunoaşterii îi vorbeşte ginerelui (Şiva) în limba cultă, iar miresei
(Parvati) în limba populară (Kumarasambhavade Kalidasa).
Marino-Piţu-Kamban. "I had a little talent for happiness" (Beckett). Literatura un cerc care se repetă, o noţiune sinonimică prin excelenţă. Stratul heteronomie al
ideii de literatură/ domeniul valorilor concurente şi exclusiviste exprimate în scris
care pun în pericol specificul literaturii: a) republica literelor - literatura universală
şi naţională I b) literatura - fenomen social, literatura de expresie/ fenomen eco
nomic/ fenomen ideologic. Doctrină: gândirostivieţuirea. Kamban, împărat al
poeţilor, trăieşte în Dumnezeu.
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O JUMĂ TATE DE SECOL IA BIBLIOTECA ACADEMIEI*
Amintiri răzleţe din mileniul trecut
Tiberiu Avramescu
Când am pătruns pentru prima oară, tremurând de emoţie, în sala I a Bibliotecii
Academiei - în vara anului 1 950 adus de colegul meu de clasă de la Liceul
Cantemir-Vodă, Spielberg Salo, cea mai importantă bibliotecă a ţării, era accesibilă
oricărui "om al muncii", doar pe baza buletinului de identitate sau a carnetului de
elev, pe baza principiului prost înţeles şi prost aplicat că accesul la intrare trebuie
îngăduit şi facilitat oricărui cetăţean de la oraşe şi de la sate. Colegul Spielberg
aflase nu ştiu de unde de Biblioteca Academiei şi o frecventa asiduu în lunile
vacanţei de vară întrucât aici se găseau toate romanele poliţiste traduse la noi, dis
părute între timp de pe piaţa de carte românească, invadată de "capodoperele"
literaturii sovietice, bineînţeles cea mai înaintată literatură din lume. Eu venisem
cu gânduri ceva mai serioase, potrivit unor gânduri literare în formare (aveam 1 7
ani !) propunîndu-mi s ă parcurg în totalitate opera lui Cezar Petrescu şi a lui
Anatole France. Din tot c e am citit atunci, câteva ore bune în fiecare zi, îmi
amintesc numai de romanul lui Anatole France, Zeilor li-i sete, din care probabil n-am
înţeles mare lucru.
Ajuns în toamna anului 195 1 student al Facultăţii de Filologie din Bucureşti,
ştiind bine drumul către Biblioteca Academiei de pe Calea Victoriei, mi-am citit
aici o bună parte din bibliografia de literatură universală, recomandată de mi
nunatul nostru profesor Tudor Vianu. Asaltată în special de către studenţi (multe din
vechile biblioteci, inclusiv cele particulare, dispăruseră sub buldozerele culturii
proletcultiste , aflată în plină acţiune demolatoare), în faţa garderobei de unde se
primeau locurile în sală, se forma de dimineaţă o coadă respectabilă (emblema
"iepocii"), care ajungea uneori până în curte; nefericiţii care nu apucau să obţină
râvnitul loc în sala I de la parter (care număra totuşi 90 de locuri la 45 de mese),
aşteptau şi două-trei ore până când se elibera unul. Întrucât în Bibliotecă se pătrun-

„ .

*

Î m i îngădui să vorbesc în aceste simple amintiri şi în numele vechiului meu prieten de aproape o jumă
tate de veac ("de o viată", spunea el însuşi), Z.Ornea, alături de care am petrecut în sălile dragii noastre
B iblioteci sute şi mii de după-amieze şi de duminici, de pe la mijlocul secolului trecut şi până către sfârşitul
lui. Era singurul loc în care ne sim\eam cu adevărat liberi. Sper că, acolo unde se află acum, nu se va supăra.
La E.S.P.L.A. sau la Editura Minerva, unde am fost colegi se adaptase pe seama noastră o mai veche anecdotă:
Z.Ornea (sau T.A . ) şi-a luat o amantă; so\ia crede că Z.O. (sau T.A.) se află la amantă şi e liniştită; amanta crede
că Z.O (sau T.A.) se află la so\ie - şi e liniştită şi ea ; iar Z.O (sau T.A.) se duc voioşi la B ibliotecă, unde îi uită
Dumnezeu. Totul era perfect adevărat, minus, din păcate, amanta.
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dea atât de greu, veneam de acasă, în servietă, cu două-trei senvişuri cu marmeladă
de prune (povidlă, cum se spune la noi în B asarabia), la care adăugam câteva
miejuri de nucă şi astfel - prânzul fiind asigurat - puteam rezista la locul meu obţinut
cu greu, de dimineaţă până seara (biblioteca se închidea la orele 22, în zilele de
luni, afară de vinerea), când plecam acasă fericit că, aflat câteva ore în lumea mi
nunată a cărţilor, putusem să evadez din temniţa cenuşie în care ne zbăteam cu toţii.
După absolvirea facultăţii (în 1 955), ajuns - la recomandarea profesorului Paul
Georgescu - redactor al celei mai importante edituri de literatură de atunci, Editura
de Stat pentru Literatură şi Artă (E.S .P.L.A.), un adevărat mamut editorial cu vreo
1 50 de salariaţi, Biblioteca Academiei Române a devenit, în şi mai mare măsură,
un loc de refugiu perfect. Cu Z. Omea, angajat şi el, din păcate pentru puţină vreme
(va fi dat afară în timpul epurărilor politice din 1 958-1 959) redactor la editură, cu
care mă împrietenisem repede, pusesem bazele unui nucleu, foarte decis să reziste
pe baricade în sala I a Bibliotecii cât se putea mai mult către ora 22 a "închiderii"
(mutată apoi, spre marele nostru regret, la 2 1 ), înţepenindu-ne în scaune (eu mai
puţin pentru că nu prea mă ţineau nervii) insensibili la apelul binevoitor al prea răb
dătoarei doamne de la catedră: "Vă rugăm să predaţi materialele" (un clopoţel stri
dent suna prealarma la 20,45, apoi la 2 1 ,45), în timp, Zigu, în picioare, mai răsfoia
cu disperare filele unui ziar vechi, singur cititor rămas în sală (el stătea întotdeauna
în faţă, în primele două-trei rânduri, la fel ca şi alt împătimit al B ibliotecii, Marin
Bucur, şi, ceva mai târziu, chiar poetul Dan DeşH u, instalat în primul rând, numai
ca să citească în ochii frumoşi ai unei tinere custodiţe). Scena se repeta în fiecare
seară, iama, vara, toamna, primăvara, chiar şi de sărbători, în afara celor naţionale,
nu şi vinerea şi duminica, zile pe jumătate triste, căci Biblioteca se închidea la orele
14, bătălia pentru câteva rânduri citite în plus începând atunci la 1 3 ,45 .
Pe atunci frecventa biblioteca un bătrân - probabil pensionar - sărăcăcios îmbrăcat,
care venea zilnic, mai ales toamna-iama, probabil ca să se adăpostească într-un loc
ceva mai călduţ (iarna, când, când viscolul nu zguduia ferestrele mari ale Sălii I,
era chiar plăcut). Din când în când însă, după-amiaza, bătrânul pensionar aţipea cu
capul pe masă (stătea în fundul sălii, la locurile 89-90) şi începea să emită un splen
did sforăit în crescendo, ceea ce prevala râsul unanim al zecilor de cititori obişnuiţi
doar cu liniştea profundă a bibliotecii, când se auzea numai foşnetul răsfoirii
colecţiilor de ziare mari (format P. IV). Zigu îi spunea persoanei Neantologul căci,
urmărindu-i lecturile potrivit fişelor de cerere de la catedră, stabilise că acesta era
serios preocupat de problema Neantului care, până la urmă, l-a mistuit, desigur, în
pântecele lui infinit.
În vremea aceea frecventam, des şi sala III a B ibliotecii, de la etajul I, unde se
puteau consulta cu aprobări speciale, cărţile şi revistele - foarte numeroase interzise; mai târziu am aflat că toate fişele de solicitare ale cititorilor erau cercetate
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cu ochi vigilenţi, de oamenii securităţii . Rar de tot, intram în sala manuscriselor,
unde domneşte o linişte desăvârşită; prin anii 1 960 îl află zilnic, în faţa manu
scriselor eminesciene, cu ochelari şi lupe răvăşite pe masă, pe Perpessicius - ai
cărui ochi, după o viaţă întreagă petrecută în Bibliotecă, erau din ce în ce mai
obosiţi. Mult mai mobil şi mai agitat, Şerban Cioculescu avea şi el locul lui, pe care
şi-l ocupa destul de des, dar pe el îndrăzneam uneori să-l tulburăm cu probleme edi
toriale urgente. Prin 1 970, lucrând la o carte de istorie a ziarului Adevărul, am găsit
în presă o informaţie despre tatăl său, inginerul Cioculescu din Turnu-Severin care
propunea, la începutul secolului trecut, construirea unui mare baraj pe Dunăre, în
gen Porţile-de-Fier; i-am comunicat informaţia şi mi-a mulţumit fără întârziere, în
scris, pe o "Carte de vizită" - obicei obişnuit al vechilor generaţii - de care noi am
cam uitat.
Revenim în sala I a Bibliotecii, vom observa - cu neplăcută aducere-aminte - că
aici nu a fost chiar tot timpul cald şi plăcut, spre bucuria Neantologului; după 1 980,
pe măsură ce ţara noastră urca pe noi trepte de civilizaţie, bunăstare şi progres, tem
peratura în sala de lectură scădea dramatic. Către sfârşitul "epocii de aur", de prin
noiembrie şi până prin martie, în Bibliotecă se lucra cu paltonul pe umeri şi cu căciu
la pe cap; custodiţele la catedră, se înfofoleau chiar în haine de blană şi, uneori, spre
marea noastră invidie, aveau ascuns sub masă un radiator în funcţiune, riscând să
fie acuzate de sabotarea edificării şi construirii societăţii socialiste multilateral dez
voltate la zero grade. Întrucât la cele foarte puţine scaune goale din Sala I, pasta din
pixuri pur şi simplu îngheţa, veneam de acasă cu mai multe astfel de instrumente
de scris, pe care, le ţineam, la căldură, într-un buzunar de la piept; când cel din
mână îngheţa, îl înlocuiam imediat cu altul încălzit de trupul nostru, de unde con
statarea că ne făceam documentarea în Bibliotecă "cu preţul sângelui".
Am notat pe fişele de lectură, cu bucurie sau năduf - după cum era cazul - tem
peratura interioară din unele zile ale anilor teribili 1 988- 1 989. În Sala I a
Bibliotecii, pe peretele din stânga (cum priveşti dinspre catedră) se afla un ticălos
de termometru care, într-o epocă a minciunii generalizate, se încăpăţâna, element
duşmănos-contrarevoluţionar fiind, să spună adevărul - adică temperatura exactă.
Şi astfel în fişele noastre din acei ani, aflăm multe însemnări precum acestea:
1 988: "26 oct., ora 1 8,30 - pe frig mare afară, dar mai ales în Bibliotecă"; "30
oct., orele 1 2,05 - pe + 17 gr. (ceea ce era foarte bine, aproape plăcut)" ; " 1 3 noiem
brie - pe + 8 gr."; "4 decembrie, orele 1 2,50 - pe + 1 1 gr."; " 1 7 decembrie, ora 1 2,00
- pe + 1 0 gr. (Uraa !)" (înainte deci fusese mult mai puţin).
1 989: "08 ian, orele 12,30 pe + 1 1 gr. Uraa !"; "08 dec . , orele 1 3 ,30, pe + 9 gr.";
" 1 0 decembrie, orele 1 2,45, pe + 8 gr."; " 1 7 decembrie, orele 1 2,30, pe caniculă: +
1 2,5 gr.(ca 1 0 gr. şi afară)"; la 1 2,45, "tot pe căldură tropicală"; "20 dec., orele
1 3,00, pe căldurică, + 1 9 gr. - nouăsprezece gr. în Sala I. Uraaa !" - şi între timp,
-
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semn al mulţumirii populare generalizate, a venit Revoluţia. Şi o ultimă scurtă
însemnare, la 2 februarie 1 990, semn că lucrurile sub acest aspect - începeau să
intre în normal: "orele 1 3 ,30, pe căldurică bună ! " .
Dar frigul teribil din sălile Bibliotecii era, oricum, mai suportabil decât umi
linţele pe care le înduram, aproape seară de seară, când ieşeam din curtea
Bibliotecii în Calea Victoriei, cam la ora când se întorceau de la "ceceu" şeful statu
lui şi distinsa sa soţie; aflat în stradă, un securist, îngheţat şi el, dar plin de zel, ne
îndemna agitat cu voce aspră: " Înapoi în curte tovarăşilor, şi staţi cu spatele ! " Între
timp, în trombă, veneau maşinile oficiale, isteria securistă fiind cu mult mai mare
când trecea tovarăşul. Singurul lucru - să-i spunem plăcut - şi, bineînţeles,
acceptabil era îndemnul de a-i saluta cu spatele pe cei doi mari conducători, semn
al însuşirii integrale a faimoasei lozinci prelucrată creativ de noi : "Stima noastră şi
mândria I Ceauşescu şi soţia ! " .
De-a lungul anilor sau, mai bine zis a deceniilor, a m avut marea şansă, c a edi
tor, de a primi ajutorul, ori de câte ori l-am solicitat, de la directorii B ibliotecii,
mari cărturari, în adevăratul înţeles al cuvântului, de la Tudor Vianu la Şerban
Cioculescu; pe Gabriel Ştrempel, colaborator de nădejde al Editurii Minerva (autor
al unor ediţii excepţionale, precum Ion Neculce, Nicolae Costin, Antim Ivireanul,
Axinte Uricarul, Cronograful), îl văd şi acum , cu ochii minţii, rememorând scene
din trecut, plimbându-se printre rândurile Sălii I, pe după-amiezile geroase de altă
dată, încurajându-ne şi schimbând cu npi, cititorii, rebegiţi de frig, câte un cuvânt
cald, de care aveam atâta nevoie.
N-am uitat, "minerviştii" de altădată, a căror veche editură, continuatoare în
linie directă a Editurii Fundaţiilor Regale, E.S .P.L.A. şi Editurii pentru literatură
(E.P.L.), falimentată în procesul de sinistră privatizare în stil rusesc - de gestul
impresionant al directorului Bibliotecii Academiei Române, care la împlinirea unui sfert
de veac de la înfiinţarea Editurii Minerva ( 1 994) a organizat o frumoasă expoziţie
retrospectivă, în sala de la parter a vechii clădiri, de nostalgică aducere-aminte.
Veşnic tânăr, cu o putere de muncă de invidiat, la opt decenii de viaţă, Gabriel
Ştrempel se află deci, sufleteşte la vârsta deplinei maturităţi creatoare, fiind aplecat
asupra filelor unor străvechi manuscrise chirilice, mărturii ale unei frumoase culturi
nemuritoare, multiseculare. Viaţa lui, ca şi a noastră , de altfel, fideli cititori de peste
o jumătate de veac ai Bibliotecii, câţi om mai fi vremelnici trăitori pe acest pământ al
tuturor deziluziilor, se află strâns legată de aceea a Bibliotecii Academiei Române,
sfânt lăcaş care ne-a ajutat, zi de zi, să supravieţuim cu demnitate într-o lume nebună.

25 decembrie 2005
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REIATĂRI SPANIOLE DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLUL
AL XIX-LEA DESPRE TĂRILE ROMÂNE
,

Doru Bădără
Colecţiile unei mari biblioteci au fost întotdeauna un preţios tezaur pentru cei
interesaţi de diferitele aspecte ale istoriei mai mult sau mai puţin îndepărtate. Pe
rafturile acestor biblioteci, între filele cărţilor şi manuscriselor adunate prin grija,
pasiunea şi sacrificiul multor generaţii, în adevărate tezaure, se vor afla mereu
date, informaţii şi ştiri noi în măsură să completeze sau să amplifice cunoştinţele
noastre despre trecut.
De multe ori felul în care un document sau altul intră sau se păstrează într-o
bibliotecă se constituie, la rândul său, într-o mărturie interesantă despre soarta
cărţilor sau manuscriselor socialmente determinată.
Într-un manuscris 1 achiziţionat de B iblioteca Centrală Universitară din
Bucureşti, în cursul anului 1 988, de la doamna Oana Busuioceanu, moştenitoarea
lui Alexandru Busuioceanu, am găsit incluse 1 1 file manuscrise, copiate de acesta
din urmă, în jurul anului 1 950, din numerele 1 23 şi 157 pe anul 1 849 ale ziarului
spaniol "El Pais".
Textul cuprindea relatările marchizului de Bedmar referitoare la călătoria pe
care a efectuat-o în Moldova, în perioada iunie - iulie 1 849. Impresiile din această
călătorie şi observaţiile făcute cu această ocazie au constituit cuprinsul unei serii
de trei scrisori adresate de marchiz unui prieten. Acesta, la rândul său, găsind
relatările interesante le-a încredinţat spre publicare redacţiei ziarului "El Pais"care
apărea la Madrid.
Manuscrisul în care am descoperit textul în discuţie cuprindea în cele [264] de
file ale sale două studii elaborate de Alexandru Busuioceanu: Notas romanticas. El
grand y no secreto amor de D. Juan Va/era: Lucia "La Muerta " 2 şi Una historia

romantica: don Juan Va/era y Lucia Paladi3 împreună cu tot materialul documentar

strâns în vederea elaborării acestor studii: extrase din cărţi, corespondenţă, acte,
note bibliografice în copii manuscrise sau dactilograme. Cele două studii însumau
2 1 de file, iar materialul documentar aferent restul de 243 de file.

1 B iblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, cotă 09 1 / 244, inv. Mss. 1 5 1 4.
2. Publicat în : "Correa Literaria", Madrid, I, sept. 1 9 5 0.
3. Studiu premiat în 1 952 cu premiul Valera.
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Acest manuscris, ca de altfel toate manuscrisele lui Alexandru Busuioceanu
aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, a fost mistuit de
flăcările criminalului incendiu din decembrie 1 989, căruia i-a căzut pradă
biblioteca fostei "Fundaţii Universitare Carol I". Mai păstrăm doar o traducere a
celor 1 1 file cuprinzând relatările lui B edmar din timpul călătorii sale în Moldova,
texte copiate de Alexandru Busuioceanu în timpul exilului său în Spania.
Traducerea a fost realizată, la cererea noastră, de doamna Irina Călin, căreia îi
mulţumim şi cu această ocazie.
Din parcurgerea atentă a celor două studii, a corpusului de manuscrise
"Alexandru Busuioceanu" care s-au aflat în colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare, a bibliografiei acestui autor, precum şi a celei privind călătorii străini
în spaţiul românesc rezultă că scrisorile marchizului de Bedmar referitoare la vizita
sa în Moldova nu au fost valorificate. Ele nu sunt cunoscute istoriografiei noastre,
astfel încât prezentarea lor, dincolo de avatarurile acestui text, sperăm să fie cel
puţin interesantă.
Relaţiile marchizului cu Moldova, având ca punct de pornire căsătoria sa cu
Lucia Palladi ( 1 820 - 1 860), fiica lui Constantin Bogdan Palladi şi a lui Ralu
Callimaki, deci, nepoată, pe linie maternă, a domnitorului Scarlat Callimaki,
datează din anul 1 842.
Marchizul nu era în 1 849 la prima sa vizită în Moldova, aşa cum rezultă din
prezentarea făcută de redactorul ziarului "El Pais" cu ocazia publicării primelor
două scrisori. O vizită anterioară a cuplului Bedmar în Moldova este consemnată
de acidul paharnic Constantin Sion4 pe la 1 844. Prin intermediul soţiei sale
moldovence marchizul de Bedmar intră în contact, în timpul şederii tânărului cuplu
la Paris, cu o serie de tineri români aflaţi la studiu în capitala Franţei, astfel că,
atunci când va asista la urcarea pe tronul Moldovei a lui Grigore Alexandru Ghica
( 1 849 - 1853), o va face, conform afirmaţiei sale, în calitate de vechi prieten al
acestuia.
Imaginile şi evenimentele din Ţările Române pe care călătorul spaniol le
prezintă cititorilor ziarului "El Pais" se pot circumscrie marilor probleme ale epocii
din această zonă a Europei asupra cărora era concentrată atenţia bătrânului
continent la acea dată. Căci, se preciza în nota ce prefaţa corespondenţa
marchizului, "problemele principatelor moldo-valahe prezintă interes în acest
moment cu atât mai mult cu cât atenţia Europei este îndreptată asupra acţiunilor
Rusiei în zona respectivă, unde probabil îşi vor găsi rezolvarea marile probleme ale
viitorului Europei". Aceste imagini şi interpretarea evenimentelor sunt influenţate
în mod categoric de personalitatea, formaţia şi sursele de informare ale autorului.
4.

C. Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, 1 973, p. 1 97 - 1 98.
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Don Manuel Antonio de Acuna Dewitte La Cueva y Benavides al zecelea
marchiz de Bedmar, grande de Spania, aparţine înaltei aristocraţii spaniole. Format
în Parisul deceniului cinci al secolului XIX, necunoscând limba română, el îşi va
culege informaţiile, în afară celor care sunt rodul contactului nemijlocit cu spaţiul
românesc, din lectura unor texte în limba franceză, de la tinerii români aflaţi la
studii în străinătate sau de la rudele soţiei, ce aparţineau marii boierimi, cu care a
intrat în contact cu prilejul vizitelor sale în Moldova. Imaginile acestea proiectează
în mod firesc lumini şi umbre asupra subiectului.
Prima dintre scrisoriS este expediată din Galaţi, unde autorul se afla în carantină,
la 1 7 iunie 1 849.
După o scurtă şi romantică relatare a călătorei pe ruta Malta - Pireu - Atena Smirna - Istambul, odată ajuns la Galaţi, el relatează primele evenimente din
Principatele Române şi anume înlocuirea domnitorilor Mihail Sturdza şi George
B ibescu cu Grigore Alexandru Ghica şi Barbu Ştirbey. Se arată că, până la sosirea
firmanului de domnie emis de sultan şi care era aşteptat din moment în moment,
cele două principate erau "guvernate" de un "consiliu administrativ" în Moldova şi
un "caimacam" în Ţara Românească. O dată sosit firmanul domnii urmau să
numească guvernele pentru a pleca după aceea la Constantinopole în vederea
învestiturii. Arătând care sunt însemnele puterii domneşti "havarni-ul ( mantie
neagră cu guler brodat cu fir de aur ), o sabie cu mâner de aur şi pietre preţioase, şi
un fel de sceptru", marchizul de Bedmar se dovedeşte bine informat în materie
de ceremonial, demonstrând prezenţa sa la evenimente, căci hevemea-ua înlocuise
caftanul şi cabaniţa numai de la 1 832 după cum arată Manolache Drăghici6 , faţă de
a cărui descriere a ceremonialului autorul nostru indică în plus sceptrul şi omite
"daga [sic !] ducală"7 .
Fiind lipsit, pe perioada cât va sta în carantină, de posibilitatea de a obţine
informaţii noi, marchizul de Bedmar propune corespondentului său o scurtă
prezentare a situaţiei istorico-politice a celor două principate. Această prezentare
are la bază imaginea pe care autorului a căpătat-o asupra subiectului prin
coroborarea informaţiilor care îi fuseseră furnizate de reprezentanţii generaţiei
reformatoare de la începutul veacului al XIX-lea, cu care se afla în contact şi din
lectura primelor scrieri în limba franceză referitoare la situaţia Principatelor, scrieri
care începuseră să circule în acea epocă. Datorită acestei influenţe culorile în care
sunt prezentate epoca fanarioră şi dominaţia turcească în general sunt dintre cele
mai întunecate, starea de lucruri ce a premers Tratatului de la Adrianopole a
S. Publicată în "El Pais'', I,

6 . M . Drăghici,
7 . Loc. cit.

1 849, nr.

1 23 .

Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele noastre.
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generat, după aprecierile unui contemporan, acea luptă "uriaşă şi necontenită, între
bătrân şi tânăr, între obiceiul căzut şi veşted şi inovaţia cutezătoare, plină de viaţă,
o luptă pe moarte între vechi şi nou, în care biruinţa greu câştigată va fi a celui din
urmă"B. Confruntarea aceasta a coagulat generaţia renaşterii naţionale româneşti şi
era firesc, în aceste condiţii, ca imaginea pe care ea o transmitea despre adversară
să fie conturată cu tuşele cele mai groase. Astfel încât, pentru epoca respectivă
Principatele erau percepute de marchiz ca nişte structuri statale "lipsite de legi şi
organizare" şi "conduse prin hatişerifuri, adică printr-un fel de împuternicire pe
care sultanii o trimiteau celor care voiau să fie domni şi care guvernau fără nici un
fel de lege decât bunul lor plac, şi fără să respecte alt principiu decât propriul lor
interes" iar acei domnitori "se sprijineau pe o mulţime de oameni înarmaţi pe care-i
aveau la dispoziţie şi care schingiuiau aceste popoare de ţărani paşnici".
Analizând în continuare cadrul internaţional în care evoluau Principatele,
călătorul spaniol observă tendinţele expansioniste ale Imperiului ţarist. În contextul
amintit se subliniază importanţa pe care o au pentru comerţul european cu grâu
porturile Brăila şi Galaţi. Legat de aceste tendinţe expansioniste marchizul de
Bedmar se referă pe larg la războiul ruso-turc din 1 828 - 1 829 şi la ocuparea
Principatelor de către ruşi. Deşi afirmă că aceste evenimente sunt "prea bine
cunoscute" pentru a insista asupra lor se pare că marchizul însuşi, cel puţin aşa
reiese din unele formulări aflate în textul relatărilor sale, mai avea unele neclarităţi
în această problemă. Astfel el consemnează că Rusia a început tratativele cu
Poarta "în privinţa organizării care trebuie impusă principatelor" în 1 83 1 şi nu în
1 829, data păcii de la Adrianopole, atunci când s-au creat condiţiile pentru punerea
în practică a Actului adiţional la Convenţia de la Akkerman încheiată în 1 826,
document care se referea, în mod explicit, la necesitatea realizării acestei
organizări. Observatorul spaniol sesizează cu justeţe că Rusia, deşi atunci a trebuit
să evacueze Principatele, şi-a asigurat "drum deschis pentru viitor" în privinţa
influenţei în Principate prin realizarea Regulamentului organic şi prin statutul său
de putere protectoare. Regulamentul organic era considerat "un fel de constituţie
nobiliară pentru că se baza pe o adunare formată din toţi boierii (nobilii)
principatului" , observaţie evident eronată în ceea ce priveşte componenţa adunării,
deoarece nici Extraordinara Obştească Adunare nici Obişnuita Obştească Adunare
nu cuprindeau în rândurile lor pe toţi boierii ţării .
În legătură c u "Regulamentul organic", pe care î l considera o "operă demnă de
cele mai călduroase elogii" şi "care ar fi dat excelente rezultate dacă ar fi fost
respectat", unele din aprecierile şi formulările marchizului de B edmar sunt de
8. A.Russo, laşul şi locuitorii lui în 1840, în: Opere complete. Bucureşti, 1 943, p.

1 07.
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natură să ne deruteze în încercarea noastră de a identifica sursele sale de informare
asupra problemei. Citând exact articolele 48, 5 1 şi 57 privitoare la atribuţiile
Adunării Obşteşti, aşa cum sunt ele formulate în Regulament, şi făcând eroarea de
a-i considera pe Mihail Sturdza şi Alexandru Ghica, primii domni "regulamentari",
ca fiind aleşi de Extraordinara Obştească Adunare, conform prevederilor
Regulamentului, el ne permite să presupunem că a cunoscut numai ediţia în limba
franceză a documentului în discuţie. O discuţie purtată cu un român asupra acestei
probleme l-ar fi lămurit că în privinţa acestor primi domni s-a făcut o excepţie, ei
fiind numiţi în urma unei înţelegeri între puterea suzerană şi cea protectoare şi nu
aleşi potrivit prevederilor înscrise în Regulament, iar anul numirii lor a fost 1 834 şi
nu 1 832, aşa cum afirmă marchizul, considerând că anul publicării unei legi este şi
anul din care ea se aplică.
Consideraţiile pe care le face marchizul de Bedmar asupra perioadei de după
1 832, în pofida unor erori, confuzii şi exagerări, ni-l relevă ca pe un bun observator,
făcând multe aprecierii judicioase ce dovedesc pătrunderea esenţei fenomenelor
sociale şi politice. Astfel, atunci când discută despre structurile politice proiectate
după 1 829, observă că pentru autorii acestor proiecte "poporul nu însemna nimic,
prima condiţie pentru a fi membru al adunării, adică deputat, este rangul nobiliar,
care depinde de cât pământ au". Aceste elemente, care se bucură de drepturi
politice, sunt considerate a fi egoiste, lipsite de curaj şi energie, iar domnitorii,
pornind de la cazul lui Mihail Sturdza, care a plecat "urât de popor şi acoperit de
ruşine", "nu au făcut altceva decât să încerce a - şi spori propriul venit fără să aibă
scrupule în privinţa mijloacelor".
Neînţelegând exact unele probleme marchizul face erori de situare în timp sau
de interpretare. Astfel, referindu-se la confruntarea dintre mica şi marea boierime
privind compunerea şi modul de alegere a adunărilor obşteşti, el aminteşte tradiţia
invocată şi vechea legislaţie citată în discuţiile pe această temă, confirmând astfel
ipoteza că "lipsa de legi şi organizare" pe care o atribuia Ţărilor Române înainte
de 1 832 este o tuşă îngroşată deliberat sub influenţa modului în care i-a fost
prezentată epoca fanariotă, dar fixează eronat această dispută posterior anului 1 832
şi nu anterior, aşa cum a fost în realitate.
Dar cea mai notabilă şi oarecum amuzantă eroare o săvârşeşte autorul atunci
când, pe baza unei informări sumare, probabil din presa vremii, pe care o
interpretează rigid, în litera Regulamentului organic, încearcă să prezinte revoluţia
de la 1 848 pe care o consideră o acţiune a guvernelor, ce în opinia marchizului "au
încercat chiar să organizeze pe ascuns o revoluţie ilegală, pentru a o exploata după
aceea în folosul lor". Originea acestei aprecieri nu poate sta decât în recunoaşterea
de către George Bibescu la 1 1 I 23 iunie 1 848 a guvernului constituit cu două zile
mai înainte la Islaz şi care astfel devenea "legal" în viziunea marchizului, bazat pe
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litera Regulamentului organic, şi deci actele cu caracter revoluţionar devin
"legale", fiind opera unei guvernări devenită, prin recunoaşterea sa de către factorul
de decizie politică suprem, "legală". Opinia a fost întărită probabil şi de
recunoaşterea Locotenenţei domneşti de către comisarul Porţii S uleiman Paşa la 30
iulie I 1 1 august 1 848.
Prima scrisoare se încheie cu referiri la ocuparea Principatelor de către armatele
ruseşti şi turceşti, după înăbuşirea revoluţiei de la 1 848, şi cu pertinente consideraţii
privind relaţiile dintre cele două imperii. În cadrul acestor evaluări, marchizul
afirma că "marele vizir Rachid Baya [i.e. Raşid Paşa] cu marea sa pricepere a ştiut
să concilieze interesele Turciei cu ambiţioasa lăcomie a Rusiei'', iar în privinţa
situaţiei în care se aflau Principatelor în contextul acestor raporturi dintre puterea
suzerană şi cea protectoare, aminteşte prevederile convenţiei de la Balta Liman
referitoare la ele.
Ajuns la Iaşi marchizul de Bedmar va expedia cea de a doua scrisoare9 la 28
iunie 1 849 El declara că ştirea numirii lui Grigore Alexandru Ghica a fost primită
cu mult entuziasm în capitala Moldovei, persoana noului domn fiind foarte
.

simpatizată. Firmanul J O deja sosit va fi citit o dată ce Fuad Effendi paşa, comisarul
Porţii, care asistase la ceremonia similară de la Bucureşti, ajunge la laşi .
După citirea firmanului, noul domn va pleca la Vama, unde trebuia să se
întâlnească cu omologul său de la Bucureşti pentru a merge împreună la
Constantinopole în vederea învestiturii . Considerând acest eveniment foarte
interesant, ca şi desfăşurarea vizitei celor doi domnitori în capitala Imperiului
Otoman, marchizul îşi propune să participe la ele. Interesul marchizului faţă de
această călătorie este sporit de faptul că, în perioada când cei doi principi erau în
capitala otomană, acolo era şi "perioada ramazanului (carnavalul turcesc)",
echivalarea ramazan - carnaval, propusă de călătorul spaniol, îşi are probabil
originea în faptul că marchizul nu cunoştea semnificaţia iluminatului oraşului
Constantinopole în prima noapte a marelui post musulman. În continuare, promite
ca, pe lângă relatări asupra tuturor ceremoniile la care va participa, va ţine la curent
pe cititori şi cu traducerea firmanului de numire a domnitorului, document pe care
şi-l imagina lung şi presărat cu pitoreşti şi pompoase formule orientale. Această
promisiune ne permite să credem că, pe parcursul călătoriei sale în Moldova,
marchizul era cititor al ziarelor "Journal de Bucarest politique, commercial et
litteraire" şi "Vestitorul românesc", care apărea cu text bilingv român şi francez,
din care spera să obţină această traducere într-o limbă care să îi fie accesibilă.

9.

Publicară în "El Pais", I,

1 849, nr.

1 23 .

I O. Prezentat lui Grigore Alexandru Ghica d e Sury Bey. Cf. "Albina Românească", XXXI,

1 849, p . 1 87.
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Ca şi alţi călători străini autorul este impresionat de poşta moldovenească şi face
o descriere destul de amplă a acestui mod de a călători. El arată că la fiecare staţie
sunt între 100 şi 150 de cai, care "nu sunt ţinuţi niciodată în graj d" iar când soseşte
un călător se dă drumul la doi sau trei cai murgi care atrag după ei cei opt sau zece
cai care se înhamă la o trăsură într-un mod foarte simplu. La fiecare al patrulea cal
încăleca pe o şa de lemn un surugiu, al cărui costum simplu era şi el descris ; aceştia
mânau foarte impetuos echipajul cu strigăte înspăimântătoare şi în mijlocul unor
adevăraţi nori de praf. În astfel de condiţii va ajunge la Iaşi, călătorind împreună cu
suita sa în opt trăsuri, Fuad Effendi paşa, care odată ajuns în capitala Moldovei, va
fi găzduit în palatul fostului domnitor Mihail Sturdza. A doua zi după sosirea lui
Fuad, conform afirmaţiei marchizului, a treia, după cele relatate de M. Drăghici 1 1
şi presa vremii, are loc citirea oficială a firmanului de către Nurredin B ey. Eroarea
se poate accepta, scrisoarea fiind redactată la mai multe zile de la consumarea
evenimentului, zile ale unei călătorii bogate în impresii pentru autor.
Descriind solemnitatea citirii firmanului şi a ceremonialului aferent, Bedmar se
opreşte numai la câteva aspecte, celelalte fiind descrise în ziarele la care am
presupus că avea acces, şi pe care, aşa cum promisese, le şi expediase în Spania.
După descrierea trupelor ruseşti, care îl impresionaseră prin aspect şi disciplină,
el este singurul martor al acestor ceremonii ce semnalează prezenţa unor unităţi
turceşti la festivităţi, deşi M. Drăghici, în istoria sa, vorbeşte despre panica stârnită
la vestea venirii turcilor 1 2• iar ziarele vremii vor relata retragerea lor, ele nu sunt
amintite de nimeni, afară de marchiz, ca participante la acest moment.
În sala tronului, unde are loc citirea firmanului, este descris în amănunt tronul
ce-l impresionează pe autor şi cele două mese, acoperite cu catifea roşie, ce erau
plasate de o parte şi de alta a acestuia. Pe una din aceste mese se aflau mai multe
săgeţi, iar pe cealaltă un arc uriaş, observarea acestor elemente este foarte
interesantă, ea nefiind reţinută de nici o altă descriere a unei atari ceremonii şi nici
de literatura cu referiri la ceremonialul înscăunării domnitorilor în Moldova, anume
Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir şi, mai ales, Condica ce are întru sine
obiceiurile vechi şi nouă a prea înălţaţilor Domni, datorată logofătului Gheorgachi
şi datând din 1762. În continuare autorul va lua masa cu domnitorul şi familia
acestuia ca singur invitat străin, după afirmaţia sa, amintind prietenia ce îl leagă de
Grigore Alexandru Ghica şi referindu-se la călătoria făcută împreună în Germania
şi Franţa.
În pofida acestei prietenii şi a frumoaselor aprecieri pe care le are la adresa

1 1.

M.Drăghici, op. cir. , Voi . II, p. 222.

1 2. lhidem. Voi . II, p.

224.
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noului domnitor al Moldovei, aroganţa sa de "grande de Spania" îl împiedică să
accepte invitaţia de a-l însoţi pe domnitor în călătoria sa la Constantinopole, de
teamă să nu fie considerat un membru al suitei. Această grandomanie îl va costa o
întârziere ce-l va împiedica să fie martor la ceremoniile ce-l interesau.
Scrisoarea se încheie cu referiri la situaţia din Ungaria şi Transilvania unde,
aflase marchizul, pătrunseseră trupele ţariste, dar cu toată apropierea de teatrul
acestor evenimente, informaţiile se reduc la zvonuri, căci nu se poate afla încă
nimic concret despre ce se petrece acolo.
Ultima scrisoare 1 3 pe care marchizul o consacră evenimentelor din Moldova sau
având legătură cu aceasta este probabil expediată din Constantinopole ulterior datei
de 2 / 1 4 iulie 1 849. Propunem această datare având în vedere faptul că el a ajuns
acolo, aşa după cum afirmă, la opt zile după plecarea lui Grigore Alexandru Ghica
din Galaţi, eveniment care a avut loc la 25 iunie (s.v.). Această epistolă cuprinde
relatarea unor fapte la care autorul afirmă că a fost martor, cât şi a unora care i-au
fost narate.
Astfel încât, pentru descrierea evenimentelor ce s-au desfăşurat la Vama şi
pentru cele mai importante de la Constantinopole, el va face apel la mărturiile
altora şi, după relatarea primirii solemne făcute în port de înalte oficialităţi otomane
celor doi domnitori, acordând încredere celui ce îl va fi informat, marchizul face o
mare eroare afirmând că ar fi trecut şase zile de la sosirea domnitorilor până la
învestitură, când în realitate aceasta avusese loc a doua zi după sosire. În
continuare, descrierea ceremonialului învestiturii corespunde cu cele relatate de
presa vremii sau în broşura ce reuneşte documente privind alegerea şi învestitura
lui Grigore Alexandru Ghica 1 4_ În plus, în descrierea marchizului de Bedmar, se
vorbeşte despre drumurile făcute de alaiurile domneşti spre palatul în care a avut
loc ceremonia, deplasare pentru care domnitorii au folosit splendizi cai arabi oferiţi
de sultan. O altă deosebire se remarcă în privinţa însemnelor domneşti, unde
marchizul vorbeşte de "havami" [i.e. havarnea], pomenită şi în prima sa scrisoare,
şi o spadă, pe când în relatările oficiale se vorbeşte de o decoraţie somptuoasă şi o
spadă înmânate prin intermediul mai multor personaje, după un anumit protocol.
Scrisoarea se încheie cu aprecierile pesimiste ale autorului în privinţa succesului
acţiunii de regenerare a Imperiului otoman. În ciuda eforturilor depuse, eforturi pe
care marchizul de Bedmar le găseşte remarcabile, soarta acestuia i se pare
pecetluită.
Relatările unui călător spaniol , relativ târzii, sunt astfel, după opinia noastră,
1 3. Publicată în "El Pais'', I, 1 849, nr. 1 5 7.
1 4. Acte publice a Principatului Moldovei, 1 849 I S.

I.,

s. a. ) . 5 2 p .
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extrem de interesante, tocmai pentru că fiind mai apropiate în timp de noi, dintr-o
perioadă bine acoperită de izvoare, inclusiv de cele memorialistice, ne permit ca,
prin comparaţie, să încercăm reconstituirea procesul de receptare, asimilare şi
reflectare a informaţiilor referitoare la spaţiul românesc pe care străinii şi le
apropiau şi astfel să înţelegem mai bine imaginea pe care ei o promovau acestui
spaţiu.
Nu este desigur lipsit de semnificaţii nici drumul acestui document până la noi.
Avatarurile sale sunt poate simbolice pentru cultura română din cea de a doua
jumătate a secolului trecut. Descoperit de un savant român exilat, într-o bibliotecă
spaniolă, la aproape un secol de la publicarea sa, textul, copiat trudnic cu mâna,
la mijlocul secolului XX, ajunge, împreună cu alte manuscrise, pe calea unei
succesiuni în România, unde moştenitoarea manuscriselor înţelegând să le pună la
dispoziţia publicului le va vinde Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti.
Aici, împreuna cu alte 500.000 de cărţi şi manuscrise, ele vor cădea pradă
devastatorului incendiu cu care comunismul a încercat să-şi lumineze probabil
ieşirea sa de pe scena vieţii culturale româneşti .

56
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII

OMUL ŞI DIRECTORUL
Fănuş Băileşteanu
A fost, odată, "ca-n poveşti", vreme de peste 50 de ani, un "Custode" al
Bibliotecii Academiei Române - care, chiar şi când era Preşedinte al Academiei
Române ( 1 929- 1 932), tot aşa semna. Este vorba de cărturarul Ioan Bianu, care a
condus instituţia Bibliotecii, adică nepărăsindu-o, chiar şi când trupele germano
bulgare invadaseră România (tot Guvernul ţării se afla la Iaşi) şi au fost violate
colecţiile de cărţi şi, mai ales de documente. Ioan Bianu s-a aşezat în faţa puştilor
invadatorilor şi n-a cedat decât foarte puţin. Gestul lui de a apăra cu pieptul său de
cărturar, şi la propriu şi la figurat, şi concret şi ideologic, o citadelă i-a impresionat
şi pe invadatori şi bulgarii, de pildă, au restituit ce furaseră. Destinul lui Ioan Bianu
s-a identificat cu istoria Bibliotecii Academiei. Practic, toata viaţa Prof. univ. Bianu
şi-a petrecut-o în această instituţie.
Demnul şi marele său urmaş va fi, peste timp, Prof. dr. GABRIEL ŞTREMPEL,
Membru de onoare al Academiei Române, care lucrează în acest lăcaş de cultură de
peste 55 de ani. Cred că este un caz unic, dacă nu în lume măcar în ţara noastră sau
în lumea culturii naţionale, ca un salariat să aibă, pe carnetul de muncă, o singură
Instituţie: Biblioteca Academiei Române. Lucrează, aşadar (pentru că, deşi istoric,
nu-l suportă pe deci - "extract de Parlament"), aici din 1950. A parcurs toate etapele
carierei : de la student, colaborator, bibliograf, Şef al Secţiei de Manuscrise,
Director adjunct, Director general.
Are, dacă mă pricep cât de cât la oameni, ceva din zestrea marelui său Înaintaş
(pe care, în paranteză fie spus), îl venerează şi nu uită ca, din două în două
săptămâni - dacă nu chiar şi după şapte zile, să-i ducă o floare la mormânt. De
altfel, portretul lui Ioan Bianu se află chiar în Biroul Directorului general, iar
statuia sa patronează sala Fişierului public: să-l vadă românul şi tot tânărul care
trece pe acolo.
La un asemenea Înaintaş, nu se putea decât - se va vedea - un urmaş pe măsură !
Şi a venit ! Tot ardelean cu mare suflet de Român - ca şi Ioan Bianu. Tot specialist
în literatura veche, ca şi El. Tot membru al Academiei Române. Tot responsabil de
construcţia şi re-construcţia Bibliotecii. Tot "custode" devotat trup şi suflet "primei
iubiri" (intelectuale). Tot "semicentenar" la instituţie. Gabriel Ştrempel este un
adevărat simbol al Culturii naţionale şi, aş adăuga, un monument al rezistenţei
româneşti - nu cu gloanţe, ci „ . prin actul intelectual. S-a bătut şi se bate, cred că nu
are linişte nici noaptea, pentru documentele Bibliotecii luate, "cu poruncă de sus,
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de sus de tot", de Arhivele Naţionale.
Acad. Gabriel Ştrempel este însă, prin vibraţia şi modestia sa şi un ac magnetic
al raporturilor academice şi inter-umane.
De când îl cunosc, îl ştiu sub numele "Directorul". Aşa mi l-a recomandat în
anul 1 969, câd eram student, fostul meu profesor Acad. Şerban Cioculescu:
"Du-te, dragule, la Dl. Director Ştrempel şi spune-i că vii din partea mea". N-a fost
nevoie să-i mai spun spusele Domnului Profesor Cioculescu, pentru că după ce m-a
întrebat ce vreau să citesc (era vorba de nişte cărţi de şi despre Marcel Proust necesare unui referat pe care l-am făcut pentru cursul de literatură universală - care
avea să fie, peste un an, embrionul tezei mele de licenţă), mi-a dat un permis de o
lună de zile în miraculoasa sală a Bibliotecii Academiei Române. Era fantastic: mă
lăudam la colegi, ca şi cum aş fi vizitat Vaticanul - pe care, nici până acum, nu l-am
văzut decât în poze, în albume sau la televizor. În 1 972, când lucram pentru
antologia "Mihail Sadoveanu în faţa criticii literare'', am mers, iarăşi, la fostul meu
Profesor, Acad. Şerban Cioculescu, ajuns între timp Director general al Bibliotecii,
să-mi aprobe un permis. M-a trimis, iar vis-a-vis, prin secretariat, la Dl. Gabriel
Ştrempel - care, fireşte, mi l-a dat, cu asupra de bunăvoinţă.
De atunci am fost un cititor asiduu - mai ales între orele 17-22 - în Biblioteca
Academiei Române pe care n-am mai părăsit-o iată, până azi . Aici mi-am pregătit
toate cărţile ulterioare.
În anii când am lucrat la revista "Manuscriptum" a Muzeului Naţional al
Literaturii Române ( 1 980- 1 990), am beneficiat, iarăşi, de bunele auspicii ale
Bibliotecii Academiei Române.
Dl. Director Gabriel Ştrempel, ardeleanul taciturn, ne-a ajutat cu asupra de
măsură: fostele mele colege Diana Cristev şi Ruxandra Mihăilă nu-şi făceau
iconografia la numerele pe care le regizam decât la Cabinetul de Stampe al
Bibliotecii Academiei Române. Dacă întâmpinam greutăţi, apelam la.. . . "Dl.
Ştrempel". Şi rezultatul era ... super-pozitiv.
Mai concret şi mai direct, l-am cunoscut pe Dl. Director general GABRIEL
ŞTREMPEL din primăvara anului 1 994 până în prezent, de când lucrez ca
directorul său adjunct. La început - să mă scuze că o spun - mi s-a părut că m-a
primit cam reticent. Era în felul de lucru al ardeleanului, mai sobru, mai realist ca-n romanele lui Liviu Rebreanu. M-a acceptat, aş zice cum laudae, şi, în alt
concurs, m-a votat. . . cu ambele mâini.
De 1 2 ani lucrez alături de Dânsul. Ca cel mai apropiat colaborator - teoretic
vorbind. Adică i-am fost şi-i sunt "adjunct" - şi la bine şi la . . . . greutăţile care au
apărut în timp. M-a atenţionat uneori la unele greşeli ale mele, pe bună dreptate,
dar nu m-a certat cu răutate şi - ce-i drept e drept - nu m-a insultat ! Aceasta mi-a
creat, parcă, o obligaţie în plus de a mă prezenta cât mai bine în faţa Domniei-Sale.
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Dincolo de calităţile intelectuale, morale şi profesionale, dincolo de sfera sa de
influenţă, dincolo de unii "salariaţi" care au încercat să-l lovească, fără să-i
înţeleagă bunătatea de sub "mască", se impune adevărul că Dl. Academician este
şi un OM deosebit. L-am văzut cum aducea, de acasă, mâncare pentru căţeii născuţi
în şantier; cum se poartă cu cititorii (fie ei şi tineri sau bătrâni necunoscuţi); cum,
în sfârşit, în ciuda aparenţelor, mi-a spus nu o dată "Ce vrei, dragă, să-i iau
gâtul(era vorba de câte un băiat sau de vreo gestionară mai indisciplinată, pe care
trebuia să-i sancţionăm). E (şi ea şi el) un om şi eu sunt creştin şi nu vreau să-i am
pe conştiinţă ! " .
lată OMUL p e care l-am descoperit ş i care, c u demnitatea s a ardeleană, m-a
înţelepţit şi pe mine. Cred !
Îi mulţumesc şi Îi urez, la rândul meu, "La mulţi ani şi frumoşi ani !"
Cu toate florile şi urările primite, Domnule DIRECTOR GENERAL, Vă rog să
primiţi şi salutul locotenentului Domniei-Voastre.

Directorul general Gabriel Ştrempel, directorul adjunct Fănuş
Băileşteanu şi acad. Dan Rădulescu în anul 2000
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ÎNSEMNĂRI PE CĂRTI VECHI ROMÂNEsTI.
VALORI MENTAL/TARE . MĂRTURII ISTORICE
Daniela Bălu
Rolul invincibil pe care scrisul şi cartea l-au jucat în istoria şi civilizaţia
omenirii a generat multiple analize, interpretări, introspecţii care, veacuri de-a rân
dul, au potenţat semnificaţia extraordinară avută în procesul evolutiv al umanităţii.
Sincretismul atributelor constitutive ale cărţii, pornind chiar de la componentele
grafice şi continuând cu cele educative, istorice sau estetice, au fost determinative
în procesul complex al perceperii empatiei etnice, fumizând deseori informaţii ce
facilitau comprehensiunea unei întregi epoci istorice.
Cartea veche românească se subscrie definitoriu acestor caracteristici meritorii,
posesoare de valori arhetipale menite să performeze structurile etnoaxeologice ale
poporului român. Intrată în mentalul colectiv prin intermediul bisericii, cartea
veche, prin conţinutul său eminamente religios, a contribuit esenţial la formarea şi
inculcarea normelor de conduită morală, la oportunizarea inter-relaţiilor sociale,
încetăţenind paradigme comportamentale, principii etice, judecăţi de valori. Acest
univers livresc este în mod fericit completat de heteroclismul însemnărilor inserate
pe filele cărţilor vechi româneşti, a căror prezenţă o putem constata şi pe cărţile
care au circulat în judeţul Satu Mare.
Demersul nostru în cercetarea acestor însemnări nu are pretenţii euristice,
intenţia fiind aceea de a reitera problematica informaţiilor pe care acestea ni le
oferă, într-un perimetru al cadrelor mentalitare individuale sau colective, integrate
în contextul actelor istorice ale epocii respective. Semnificaţia lor evocă o corelaţie
între valorile mentalităţii societăţii tradiţionale, norme moralizatoare, j udecăţi
etice, atitudini, comportamente, nivele culturale şi educative, toate subsumate ide
ologiei creştine, într-o epocă în care relaţia Biserică - religie - individ - comunitate
era una de identificare, de joncţiune totală.
Importanţa acestor însemnări este potenţată de caracterul identitar, spiritul
comunităţii etnice exprimându-se atât prin similitudini lingvistice, cât şi prin
ideatica formării şi afirmării conştiinţei naţionale, susţinută de amplificarea sen
timentului unităţii spirituale a tuturor românilor, devenit drept matricea valorică
susţinătoare a identităţii naţionale.
În ergonomia prezentului studiu vom clasifica conţinutul însemnărilor uzitate
în două teme de dezbatere:
1 . Valori mentalitare.
2. Mărturii istorice.
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1. Valori mentalitare.
Limbajul sacrului şi ritualurile sale au fost frecvent transpuse în praxisul mani
festărilor laice din societăţile tradiţionale, arhaice, în care ritul era un apanaj al
sacrului, pendant arealului religios. Congruenţa dintre valorile creştine şi cele ale
vieţii laice, cotidiene, dominate de învăţătura bisericii, implicit a cărţilor religioase,
a fost generatoarea unor axiome care s-au impus în mentalul colectiv, inculcat cu
termenii percepţiei religioase despre valorizarea a ceea ce este moralmente bine
sau rău. Puternic ancorate în comportamentul individual sau social, valorile şi
judecăţile etice circumscrise perceptelor creştine au jucat un rol major în atitudinile
membrilor unei comunităţi, realitate ce se evidenţiază şi din conţinutul însem
nărilor de pe filele cărţilor vechi româneşti.
Analiza hermeneutică a acestor însemnări evidenţiază principiile care domină
valorizările pozitive sau negative aflate la baza normelor de conduită morală ale
unei comunităţi, supremaţia mentalitară deţinând-o credinţa în Dumnezeu, concept
identificat cu potenţialul unui sistem de referinţă infailibil.
Logosul religios uzitat este dominat de una din principalele valori mentalitare
ale unui bun creştin: iertarea păcatelor. Această temă, întâlnită frecvent în însem
nările pe care le vom evidenţia, reprezintă atitudinea superioară a introspecţiei indi
viduale, manifestată prin conştientizarea păcatului, dar mai ales prin puterea
recunoaşterii săvârşirii sale, prin admiterea vinovăţiei, susţinută de gestul laic al
răscumpărării, concretizat, în acest caz, prin achiziţia, respectiv donaţia de carte.
Actul de a face daruri bisericii, de a dona obiecte sau bani, de a da „de pomană",
gestul ofrandei dedicate Divinităţii, se înscrie în ansamblul practicilor relative la
sacru, a căror intenţionalitate consta în obţinerea iertării păcatelor, prin câştigarea
bunăvoinţei Divine. Rugăciunea avea valoarea unei „ surse inepuizabile de lumini
şi iertări "1, nădejdea împlinirii acestui scop fiind susţinută prin diferite acte divina
torii, a căror finalitate putea fi valorizată drept posesoare a eficacităţii clemenţei.
Această concepţie era atât de înrădăcinată în mentalul colectiv, încât ea era nu
numai conştientizată dar şi consemnată, tocmai pentru potenţarea actului respectiv.
Vom exemplifica prin însemnarea de pe „ marginile Bibliei lui Ioan Bob din 1 795
din Blaj", găsită la Certeze: „ În anul 1804, în luna Iulie, în 1 9 zile, s-au cumpărat
această s. carte . . . cumpărându-se supt această condiţie ca toţi ce au făcut milă să

se îndure Dzău spre toţi, să le de milă sa cea bogată " 2•
Atât sub aspect individual, cât şi raportat la sistemul de valori mentalitare
colective, rolul major acordat gesturilor rituale de obţinere a iertării păcatelor sim
boliza implicit ansamblul judecăţilor religioase despre ceea ce este bine sau rău,
. . . .

I . G. Ferreol, Dicţionar de sociologie, p. 222.
2. D. Pop, Mărturii strămoşeşti. Note paleografice pe margini de cărţi bisericeşti satmarene, p. 36-37.
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incumbând şi reglementarea comportamentului social, dimensiunile morale exis
tenţiale. Hegemonia acestei juxtapuneri mentalitare era percepută atât de firesc în
cadrul colectivităţii, încât ea apare ca un laitmotiv în aproape toate însemnările
inserate pe cărţile vechi româneşti. în susţinerea ideaticii abordate, cităm doar câte
va însemnări :
Apateu, „pe Evanghelia tipărită de Petru Popovici Râmniceanul în 1 770:„ .
Această Sfântă Evaghelie o au cumpărat temătorii de Dumnezeu . . . pentru ertarea
păcatelor sale şi a moşilor şi strămoşilor sei„ . " 3•
Bixad-Biserică, „pe un Antologhion de Dimitrie Pandurovici, Râmnic, 1 737:
. . . au cumpărat această carte . . . drept păcatele lor şi a tot rodul său şi a părinţilor lor
şi au pus în besereca Bacxadului să le hie de pomană pentru păcatele sale . . . " 4•
Boghiş, „pe Triodionul tipărit la Blaj, în anul 1 771 : Această s-tă carte, „ . au
cumpărat. . . pentru ertarea păcatelor dlorsale şi a moşilor, strămoşilor dumilor sale
şi rudeniilor, până la 7 sămânţă. . . "5•
Culciu Mare, Evanghelie. 1776, Blaj . „ „ .Această Sfântă carte„ . o au cumpărat
temător de Dumnezeu Dierman Flore„ .păntru ertarea păcatelor sale„ . şi pentru
ertarea păcatelor rudeniilor sale celor ştiute şi celor neştiute„ . " 6 •
Groşi, „pe Liturghierul din 1 807, tipărit la Sibiu de Ion Bart: Această sfântă şi
dumnezăiască liturghie o au cumpărat. . . ca să slujască lui Dumnezeu de pe ia pen
tru fericita pomenire şi ertarea păcatelor lui Băiaş Filip şi a soaţei sale şi a tot nea
mului dumisale, părinţi după părinţi, fii după fii„ . "'.
Iojib, pe „ Triodionul de Petru Papavici Râmniceanul, 1 771 : „ .Această carte„ .
l-au cumpărat . . . cinstitul sat sau parohianii de Iojib, iertare păcatelor sale, a viilor
şi-a morţilor. . . " .
Pomi, „pe Liturghierul tipărit în Sibiu la Petru Bart, în 1 798: Această sf
carte„ . o au cumpărat Boltai Ioan, cu jupâneasa Dumisale„ .să fie pentru ertarea
păcatelor până a şepte seminţie . . . "9•
Seini, „pe Antologionul tipărit în Râmnic de popa Mihai Atanasievici, în anul
1 743: Această sf carte„ . l-au dat pă sama sfintei biserici„ .pomană pentru
sufletele moşilor şi strămoşilor şi a părinţilor şi pentru iertarea păcatelor sale, a
tuturora . . . " 10 •
"

3 . Ibidem, p. 1 2- 1 3 .
p. 21.
5 . D . Pop, op. cit. , p . 24.
6. E. Bărnutiu, Carte veche românească în colecţii sătmărene, p. 1 9 1 .
7 . D . Pop, op.cit„ p . 5 3 .
8. Ibidem, p. 5 9.
9. Ibidem, p. 7 1 .
I O . Ibidem, p. 82 .

4 . Ibidem,
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Gestica penitenţei, în imaginarul colectiv, avea menirea de a aplatiza gravitatea
păcatelor săvârşite, simbolizând implicit pregătirea mentală şi sufletească pentru
judecata de apoi. Smerenia actului de penitenţă, exemplificat prin donaţia de carte,
avea rareori caracter individual, în cele mai frecvente cazuri aria beneficiarilor săi
cuprinzând un cerc mai larg de persoane şi oglindind o solidaritate socială: familii
întregi, soţ, soţie, „fiii.fiilor lor " („ să.fie de pomană a toată rodenia noastră. . . ");
colectivităţi („parohianii. . . ", „ cu tot satul " . . . „ cinstitul sat "), incluzându-i şi pe
cei decedaţi („pentru buna pomenire a morţilor lor. . "), sugerând concomitent
una din valorile mentalitare a căror practici rituale erau frecvent performate în
societatea tradiţională românească: cultul morţilor.
Discursul însemnărilor de pe cărţile vechi româneşti relevă deseori statusul
social al persoanelor implicate în mod direct în actul cumpărării cărţilor respec
tive, atât prin specificarea preţului de achiziţie, dovada situaţiei materiale, dar şi
prin utilizarea unei terminologii ce defineşte prestigiul social : „jupân ",
„jupâneasa ", „ cinstitiţi boieri ", „ om de cinste ", „ nemeşi " etc.
În complexitatea modalităţilor de manifestare a sentimentului religios, susţinut
de practicile relative la sacru, se remarcă şi în aceste cazuri relaţia bipolară dintre
valorile mentalitare creştine şi cele laice. Biserica, ce a impus membrilor săi reguli
de conduită, comandamente morale, a fost şi autoritatea supremă care a încurajat
nădejdea creştină principiar motivată prin gestica faptelor bune, susţinând aceste
modalităţi laice de raportare la transcedental, concretizate inlclusiv prin forme
variate ale materiei : bani, terenuri, cărţi, obiecte de cult, etc. Actul donaţiei unei
cărţi, sau a oricărui alt obiect, era înzestrat cu eficacitatea apropierii simbolice de
transcendent, printr-o practică ritualică ce oferea experienţei umane sentimentul
mentalitar al depăşirii simplei condiţii umane.
„ Raportarea la transcendent, la un plan de viaţă profund, tainic şi care depăşeşte
tot ceea ce poate oferi universul simţurilor, e faptul uman prin excelenţă "11 • Chiar
dacă valorile mentalitare din societatea tradiţională a secolelor medievale nu implicau
ridicarea conceptelor individuale sau colective la nivele transcedentale dificil percep
tibile, relaţia om - Dumnezeu era palpabilă prin formele străvechi de manifestare,
devenite cutume, prin spiritualităţi general acceptate, transpuse în cotidian cu gestica
performării unui conglomerat de practici rituale care, în accepţia unanimă, denotau
apropierea de Dumnezeu, dorinţa de a-i primi ajutorul, mila şi iertarea păcatelor.
Speranţa în viaţa veşnică, dependentă încă din viaţa terestră de praxisul com
portamentelor moral-creştine, era precedată, în conceptele mentalitare, chiar de
actul săvârşirii penitenţei. Frica de a nu obţine clemenţa Divină şi urmările nefaste
. . .

.

1 1 . Vasi l e Băncilă, Duhul sărbătorii, p.

48.
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pe care le implica această repudiere, a generat unul din miturile arhaice ale umanităţii:
mitul izgonirii din Rai. Consemnarea acestui mit pe paginile Triodionului lui
Petru Papavici din Blaj, 1800 ", găsit în biserica de la Chilia, sub formă versificată,
purtând titlul Verşul izgonirii lui Adam din Raiu, impresionează prin dramatismul
lexicului, dovedind o dată în plus conceptul mentalitar al importanţei iertării
păcatelor, inflicţiunea Divină generând, în caz contrar, o tragedie existenţială.
Redăm integral textul însemnării:
Veniţi toţi cei din Adam
Şi cu fiii lui Avram,
Să cântăm verşuri de jale
Pentru-a lui Adam greşale
Şi pentru a lui izgonire,
Jelnica din raiu gonire,
Că-ndată cum au greşit,
Domnul din raiu l-au gonit.
Şi-n poarta raiului pusă
O pară de foc nestânsă,
Iar Adam văzându-se pe sine
Lipsit dintr-atâta bine,
Stă în preajma raiului,
Căutând pre zidire lui,
Şi începu cu amar a plânge
Şi către Eva a zîce :
Eva, cum te ascultai,
Sfântă poruncă călcai,
Şi mă lipsii de viaţă
Şi de-a raiului dulceaţă" 12 •
O analiză sinoptică a acestor versuri aproape că se autoimpune, fiind extrem
de relevante pentru examinarea complexităţii paradigmelor ontologice, motivaţie
ce ne-a determinat să le reiterăm, în speranţa ofertării unui bun material de lucru
pentru specialiştii în domeniu. Contribuţia noastră, în contextul problematicii abor
date, este aceea de a evidenţia rolul moralizator al versurilor, avatarurile exprimate
prin suferinţele lui Adam, drept consecinţă a încălcării poruncii Divine, având
menirea de a reactualiza în mentalitatea colectivă importanţa respectării principi
ilor, normelor şi perceptelor creştine, valoarea morală a acestora şi implicaţiile în
viaţa socială fiind ireductibile.
„

„

1 2. D.

Pop, op.cit. , p.40.
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Tematica izgonirii lui Adam din Rai, tânguirea lui, acuzaţiile aduse Evei şi jude
cata lor este frecvent întâlnită în cântecele de stea şi colindele din zona Moldovei,
regăsirea lor pe filele unei cărţi tipărite la Blaj , aflată în proprietatea unei biserici
din Ardeal, demonstrând atât fenomenul circulaţiei cărţii vechi româneşti, cât şi
unitatea ideatică a folclorului din întreg spaţiul românesc, ce consideră păcatul
originar drept păcat capital.
Literatura universală, în special cea religioasă, dar nu numai, a tratat în numeroase
şi heteroclite ipostaze tema păcatului şi, implicit, a iertării acestuia, demonstrând
inerenţa la valorile mentalitare general valabile, susţinute prin persuasiunea doctrinei
creştine: „ El e Domnul care îţi va cere socoteală amănunţită pentru toată viaţa ta;
din patul de aici vei fi purtat înaintea tribunalului său necruţător; dacă atunci te va
înspăimânta cu pedeapsa cea înfricoşată, aici se lasă mituit cu daruri; înfăţişează-i
inima ta pocăită şi plină de regretul de a-l fi supărat; aici învingi cu lacrimi, dincolo
nu vor fi de folos nici rugăciunile; aruncă-te în faţa tribunalului milei sale, nu-l
aştepta pe cel al dreptăţii sale "13•
Congruent cu păcatul este considerat, în contextul însemnărilor pe care le anal
izăm, actul deposedării Bisericii de cartea care i-a fost dăruită. O dată ajunsă în
proprietatea bisericii, dreptul de preemţiune este considerat nul, furtul cărţii,
mutarea ei sau orice altă modificare a stării iniţiale de proprietate aflându-se sub
constrângerea radicală a blestemelor. Chiar dacă din punctul de vedere al doctrinei
creştine blestemele sunt valorizate negativ, interdictiv, prezenţa lor pe paginile
cărţilor de cult susţin o altă valoare mentalitară a societăţii tradiţionale: intan
gibilitatea patrimoniului eclezial.
Preţuirea obiectelor de cult, deseori concepute ca deţinătoarele unor valori inex
tingibile în relaţia de intermediare cer şi pământ, om şi Divinitate, este susţinută de
mentalitatea colectivă care le atribuie şi recunoaşte sacralitatea. Motivaţia
blestemelor este astfel justificată, discursul utilizat fiind unul al interdicţiilor,
susţinute de conceptul potrivit căruia „ sunt sacre lucrurile pe care interdicţiile le
protejează şi le izalează "u. Rolul acestor imprecaţii însemnate pe filele cărţilor este
implicit acela de a proteja cartea de orice act ostil, şi de a obţine certitudinea că ea
va rămâne veşnic în biserica căreia i-a fost destinată. Severitatea lexicului concordă
cu cel al unui text magic a cărui intenţionalitate este finalizată prin apariţia nega
tivului, cu adresarea directă către autorul malversaţiunii. Anatemizarea este
aproape omniprezentă în conţinutul însemnărilor, fiind posesoarea unor valori
ocrotitoare ale obiectului de cult, dar, implicit, inculcând valenţele blestemului
şi a urmărilor sale nefaste. Lecturarea lor epatează prin cruzimea limbaj ului,
1 3 . Vasile Băncilă, Duhul sărbătorii, p. 48.
14. P. Bonte; M . lzard, Dicţionar de etnologie şi antropologie, p. 5 96.
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contribuind la fortificarea maledicţiei : iară cine o vre să o ie, să fie anathema,
15
să i se verse maţăle ca a lui Arie " •
Imprecaţiile au fost introduse în practica Bisericii creştine sub denumirea de
anateme, simbolizând pedeapsa supremă, semnificaţie pe care o cunoşteau foarte
bine autorii blestemelor cuprinse în însemnările de pe cărţile vechi româneşti, şi pe
care nu ezitau să o utilizeze:
„ S-au dat la besereca de Sighet, nici să poată nime vinde sau să o schimbe, nici
într-alte dătorii să o de supt pedeapsa şi afurisenie celor 318 de Părinţi Sfinţi din
Nichie şi anathema să fie cine ar călca aceasta zapisu . . . " 16•
„ . Şi cine o va fura sau o va sminti din besereca mai sus pomenită Irim, să fie
7
blăstămat, afarisit de Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, de cei 318 sfinţi părinţi. . " 1 •
„ Şi cine s-a întâmpla să o fare şi o şti şi nu spune, să .fie blăstămat 318 sfinţi
părinţi şi să fie anaftima cu tăt neamul său„ . " 1 8•
. . Ca nimene dintru aceie beserică să nu o poată depărta, sau vinde şi cine
are îndrăsni a o lua şi a o vinde, să.fie afarisit de 318 părinţi ce au fost la soborul
de la Nichie„ . " 1�.
„ Iară cine o va lua, sau or fara de la dânsul, sau dupâ a lui moarte, acela să
fie tregleat, progleat şi anatema şi săfie afarisit de 318 de părinţi sfinţi din Nicheia,
care au afarisit pe spurcatul Arie„ . "20•
. . . Cine se va afla a o înstrăina
Să n-aibă cină
Nu hodină
Nici prânz
Fără plâns
Ci când o gândi că îi e mai bine
Atunci să zică - Vai de mine ! "2 1 •
„
şi de s-ar învrednici cineva . . . să o răpască, sau să o înstrăineze de la
besereca din Cărăşeu, să fie afurisit în vecii vecilor, anatema, maranata şi de
miile smeritul şi nevrednicul preot Dimitrie şi de sfinţii 318 părinţi, care s-au
adunat la Nichea, dară mai vârtos de sf. Treime de Tatăl, Fiul, Duhul sfânt, de
Preacurata Fecioara, de sf. Apostoli, Mucenici, Cuvioşi Cărturari, sfinţilor
ierarşi, de toată ceata îngerească, în veci. Amin"22•
„

„

.

„

.

„ .

„

. . .

1 5.
1 6.
17.
1 8.
19.
20.
21.
22.

E. Bărnutiu, op. cit. , p. 1 58 , Penticostar. 1 768, Blaj, exemplarul de la Pir.
E. Bărnutiu, op. cit. , p. 1 60, Penticostar. 1 768, exemplarul de la Sighet.
Ibidem. p. 1 63, · Catavasier. 1 769, Blaj, exemplarul de la Irina.
Ibidem, p. 245, · Triod. 1 800, Blaj, exemplarul de la Solduba.
D. Pop, op.cit. , p. 1 6, Triod. 1 77 1 , Blaj, exemplarul de la Baia Mare.
Ibidem, p. 29, - Evanghelie. 1 765, Blaj, exemplarul de la Botiz.
Ibidem, p. 3 1 , Cazanie. 1 732, Bucureşti, exemplarul de la Buşag.
Ibidem, p. 35, Octoih, exemplarul de la Cărăşeu.
-

-

-

-

-

66
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
. lară cine o va lua din biserică, să o vânză, sau să o fure să hie procliat, tre
cliat, ca anatemă şi ca Arie şi să li să fărâme oasele, ca Sodomul şi Gomorul " 23•
. . . Iară cine s-ar ispiti a o fura, sau într-alt chip a o înstrăina aiurea, să.fie afu
risit de 318 sfinţi părinţi de la Nicheia şi iarăşi cine ar îndrăzni a o primi la sine
de la fur, văzând acest zapis a nostru scris, încă să fie afurisit şi pro/edit ca spur
catul Arie şi alţii furi de cele sfinte "24•
. . Cine s-ar ispiti să o mute din sfânta biserică de la mănăstirea aurea, au să
o fure au să o vânză, ori din călugări cari va alege Dzeu să.fie preuţi. . . au din ctitori,
au din dieci, au din protopopi, au din popi, s-ar ispiti să ie dă la sfânta mănăstire,
acela om cu trup şi cu suflet să fie trăclet, proclet, anatema şi să fie afurisit de 12
apostoli şi de 4 evanghelişti şi de 318 părinţi sfinţi ce au fost în Nichee şi la
înfricoşatul judeţ a lui Hs. să fie pârât (de) singur Părintele şi Fiul şi Duhul sfânt,
Sfânta Troiţă, care iaste hramul la sfânta mănăstire şi să fie partea procleatul(ui)
Arie . "25•
Blestemele, aceste acte de magie verbală bazate pe credinţa în puterea cuvântu
lui, invocând atât de feroce mânia şi pedeapsa divinităţii, demonstrează corelaţia
dintre limbaj şi modul de gândire, mentalităţile magice, performate într-un com
plex de atitudini ce stabilesc trăsături comportamentale normative, a căror încălcare
este supusă unui conglomerat de sancţiuni.
Valorizarea lor pozitivă poate fi susţinută în contextul intenţionalităţii lor, exprimat
prin protejarea cărţilor de orice intruziune, etanşeizării anatemice atribuindu-i-se
supremaţia efectelor maledictive. Repetabilitatea lor pe fiecare carte de cult explică
implicit valoarea stereotipiilor clasice, omniprezente în sistemele comportamentale
dominate de inerţia rurală.
În totalitatea contextelor dezbătute, din comprehensiunea însemnărilor de pe
cărţile vechi româneşti transpar comportamentele culturale dominante, ce stabilesc
coduri de valori la care se raportează conceptele ideatice individuale şi colective,
punând accentul pe conţinutul cognitiv şi normativ al sistemelor mentalitare,
raportate la ansamblul unui sistem cultural definitoriu.
2. Mărturii istorice.
O realitate a vremurilor demult apuse, percepută şi judecată din prisma mem
brilor diferitelor grupuri sociale, implicaţi în mod direct la formarea şi respectarea
perceptelor etice, este descrisă prin aceste însemnări considerate cele mai puter
nice mărturii ale adevărului istoric. Cuvintele scrise de acei bătrâni, sunt izvorâte
din realitatea trăită. . . Bătrânii aceştia, plini de credinţă, ne-au dăruit nouă,
strănepoţilor, dovezi pe care nimeni, nici un scriitor de istorie de rea credinţă, nu
„ . .

„

„ .

. .

„

23. lhidem, p. 4 1 , - Evanghelie. 1 723, Bucuresti, exemplarul de la Cidreag.
24. lhidem, p. 53, - Liturghier. 1 807, Sibiu, exemplarul de la Groşi.
25. D. Pop, op. cit. , p. I JO, - Triod. 1 682, exemplarul de la Satu Mare.
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le poate răsturna. Numai singurul fapt că ei au lăsat urma gândirilor lor pe mar
ginile de cărţi, scrise în cea mai frumoasă limbă românească, este de ajuns . . . "26•
Caracterul multivalent al însemnărilor oferă oportunitatea cercetării şi realizării
unor studii pluridisciplinare, prin natura informaţiilor pe care acestea le incumbă:
socio-istorice, lingvistice, culturale, demografice, geografice, structuri şi organizări
ecleziale sau teritorial-administrative, circulaţie monetară etc. Cu certitudine spe
cialiştii din domeniul cărţii vechi româneşti beneficiază de un areal extrem de
generos de cercetare, din complexitatea căruia vom apela la acele paradigme ce
se înscriu în cadrele constitutive ale mărturiilor istorice, desprinse din informaţiile
ce ni le oferă însemnările studiate, valoarea lor istorică fiind în mod fericit comple
tată de valoarea conştientizării individuale a importanţei consemnării acelor eveni
mente, pe filele unei cărţi. Substituite acestei ideatici, inserările - document istoric,
comportă soarta cărţilor pe care au fost scrise:
- Antologhion. 1766, Râmnic, exemplarul de la Săsari: în anul 1848, in luna
lui Mars, ungurii asupra împ. Ferdinand f mulţi ca să le de săbădşag. Întru acee
vreme oastea împăratului era dusă în Italia, cea mai mare parte, pentru ca să ţâie
război acolo; aşadară s-au încrezut ungurii, cum că fiind depărtată puterea cea
împărătească, se vor scula şi ei asupra împăratului, precum s-au şi sculat. Între
aceia vreme foarte puţine cătane avea împăratul în ţara ungurească şi mai era
grăniceri în Ardeal, români militari, iarăşi mai încolo sârbi şi corvaţi şi Românii
n-au voit a primi poruncile ungureşti, fără cu toată dragostea a ţine cu împăratul,
pentru aceea s-au sculat ungurii şi asupra Românilor. Ungurii toţi s-au pregătit cu
arme şi au silit şi pe Români din ţara ungurească a ţine cu ei . . . Ne-au silit şi pe noi
Chioranii şi Românii din Ardeal, ca să ţinem cu dânşii; noi n-am voit a ne pleca,
pentru aceea au prins a ne robi; pre foarte mulţi Români au spânzurat; pre alţii au
puşcat, dar mai ales tot pre cei de frunte; satele au aprins; făcut-au toată batjocu
ra cu noi, cât nu se poate spune şi au ţinut puterea lor un an şi jumătate. "27•
- Octoih. 1760, Blaj , exemplarul de la Traian: în anul 1899 în octombre s-au
început răsboiul între englezi şi buri şi acum suntem în deja aprilie şi nu s-au ter
minat . . . "2"
- Triod. 1 8 1 3 , B laj , exemplarul de la Orbău: în anul 1904 n-a umblat trenul în
mai multe zîle, deoarece oficianţii de la calea ferată a făcut straie pentru ca să li
să îmbunătăţească starea materială adecă soluţunea anuală. în anul 1903 nu a luat
contribuţiunea de pre popor numai cheltuielile comunale şi datoriile comitatense
pentru că în casa ţerii n-a voit ablegaţii să voteze sarcina miliţiei comune cu
Austria prin ex lex- pacea s-a făcut numai în anul 1904 în luna maiu, când a ajuns
„

„

„

„

26. Ibidem, p. I.
27. D. Pop, op.cit. , p. 79.
28. E. B ărnuţiu, op.cit. , p.

1 1 9.
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în capul cabinetului ministerialu Tisza Pista, care şi pre comitele suprem al
Selagiului Wesselenyi l-a silit să-şi deia demişiunea de la acest post, şi în locul lui
a denumit pre fostulu vicecomite Keizler.
În anul 1 905 Ianuarie 26-a a fost alegerea de la ablegat la Dieta ţerii, şi anume
pre partea cârmei Domokos - jidan renegat, pe partea oposiţiei Dr. Kun Arpad
acest din urmă fu ales cu majoritate de voturi considerabilă - aşa se crede că în
cea mai mare parte a cercuriloru electorale oposiţia va fi cucerătorie adecă va
învinge, dar noi zîcem dreptatea şi adevărul, cu noi este Domnezeu . . . Anul 1 906 s-a
început tot cu ex lex deosebire că în fruntea cabinetului stă Fehervdry ca ministru
preşedinte şi-acuma suntem cătră finea lui lanr. şi nu s-a făcut pace între Tron şi
între ablegaţii patriei oposiţionali cari cer de la Măiestatea Sea că în reglementele
adecă în troupele maghiare comanda să fie în limba statului, ce nu voiesce să li-o
dea corona la nici un cas [. . . ].
Acuma suntem la 1908 luna maiu, şi legea Aponyi n-a păşit în vigoare, şi aşa să
şi aude că până la anul 1910 nu va intra în us - şi asta se poate mulţămi episcopiilor
români, cari doresc tare progresul poporului şi-mbunătăţirea sorţii înveţătorilor . . "29•
- Octoih. 1720, Bucureşti, exemplarul de la Sătmărel: „ În anul 1913 biserica e
încorporată Episcopiei ungureşti de Hajdudurog. Poporul protestează adeseori în
contra anecsărei. Munca lui nu e sprijinită de conducătorul lui legal. E în
aşteptare. Semnat 16 iunie 1913 . . "30•
„Abecedarul tinerimei studioase din loc. cari au luat parte la rezbelul european
din anul 1914-1919: Sandu Mihalca, Ioan Steer, Traian Surducan, Vasile Şuta, Ion
Fabian. "31•
- Strastnic. 1 9 1 8, Blaj , exemplarul de la Tur: „ lară în anul 1914 s-au început
războiul adeca bătaie între împăraţi şi au ţinut din patrusprăzece până în anu 1 919
s-au mai gătat. lară nici atunci de tăt numai că în anu 19 ne au ocupat şi pe noi
rumâni, taman până la Paşti ne-am scăpat de sub unguri "32•
- Minologhion. 178 1 , Blaj, exemplarul de la Ianculeşti: „ În 24 Iunie 1914 s-a
întâmplat uciderea moştenitorului de tron Francisc Ferdinand. . . Lumea întreagă se
miră de lupta disperată, pe care se luptă omenirea. S-a început în 28 iulie 1914 " 33•
- Minologhion. 178 1 , Blaj, exemplarul de la B oghiş: „ Rezbelul mondial s-a
început prin trămiterea ultimatului Ungarii către Sârbia, la 28 august, anu 1914 şi
s-a finit la 1 novembre 1918, cu perderea Puterilor centrale (Austro Ungaria,
Germania, Turcia şi Bulgaria) . . . "34•
.

.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ibidem, p. 279-280.
Ibidem, p. 29.
Ibidem.
E. Bămu(iu, op.cit. , p. 309.
Ibidem, p. 2 1 0.
Ibidem, p. 203.

69
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
- Evanghelie. 1 776, Blaj , exemplarul de la Lechinţa: „ Urgia timpului a adus ca
tote mijlocele să se pună în apărarea patriei, şi aşa s-a întâmplat că în anul Dlui
191 7 luna mai 25 s-a demontat clopotul de greutate cam de 20 kg. ca să se
folosească spre turnarea tunurilor. Semne triste . . . "35•
- Triod. 177 1 , Blaj, exemplarul de la Boghiş: „ Răzbelul cuotidian lumesc ş-a
luat începutul cu tremiterea ultimatumului din partea Austro - Ungariei la Serbia
cu datulu 28 iulie 1914. Şi a durat în anii 1914, 15, 16, 17, 18 la 31 oct. şi a ter
minat cu formarea şi unire a tuturor românilor, România mare . . . "36•
- Strasnic. 1 773, Blaj, exemplarul de la Medieşu Aurit: „ În ziua de 26
octombrie 1934 a fost asasinat regele lugoslaviei Alexandru /, de către Kellemen,
terorist din tabăra de la Ianka-Puszta . . . "37•
- Octoih. 1792, Blaj , exemplarul de la Sătmărel: „ Ultima duminică în acest sf
locaş dzeiesc, unde s-a cântat aşa de evlavios de către cantorul oficial, cu care
plecăm împreună în România liberă. Doamne ajută-ne nouă şi acestui popor atât
de blând, bun şi supus. D. P. 19 X 1940 " .
- Antologhion. 1 705, Râmnic, exemplarul de la Sătmărel: 24 august 1944 a
fost mare schimbare pe frontul de Răsărit, românii au pus armele jos . . . iară ungurii
au deţinut pe toţi intelectualii care se aflau în Ardeal de frică să nu facă politică
între popor. "39•
„

Spiritul cognitiv al autorilor acestor însemnări transpare din stiliconarul
însemnărilor, dar cu precădere din convingerea că aparţin unui timp istoric ce se
impunea a fi consemnat, fiind frecvente cazurile în care evenimentul respectiv era
şi comentat, ca o relevare a modalităţii de percepere şi interpretare. Sursele
informative în sânul comunităţilor rurale erau extrem de limitate, de aici generând
şi unele inadvertenţe ale datelor de desfăşurare ale evenimentelor respective, dar, în
contrapondere, sunt remarcabile cunoştinţele de istorie locală, naţională sau chiar
universală pe care le demonstrează autorii însemnărilor. Discursul lor, de martori ai
epocii, capătă valori participative o dată cu actul concret al prezentării scriptice, ce
avea să devină mărturia trăită a evenimentelor descrise. Deveniţi istoriografi ai
colectivităţilor, conţinutul însemnărilor lor poartă amprenta comunităţii din care
făceau parte, reflectând în mod firesc evenimentele care le-au marcat cursul exis
tenţial, raportarea la acestea şi atitudinile manifestate totalizând un ansamblu de
valori comportamentale, mentalităţi individuale sau de grup.
35.
36.
37.
38.
39.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p . 1 93.
p. 1 68.
p. 1 83 .

p . 224.

p. 2 1 .
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Cărţile vechi româneşti, caracterizate drept „ cele mai valoroase documente
literare şi istorice pe care Le avem în satele noastre "40, în ciuda unor realităţi care
au determinat schimbarea destinaţiei iniţiale, impusă de regimuri politice sau
generată tocmai de incompetenţa celor ce trebuiau să le protejeze, vor reprezenta
întotdeauna universul spiritual-simbolic al personalităţii umane, grefat la nivel
individual sau colectiv. Reflectând valori mentalitare existenţiale, ce incumbă ati
tudini, judecăţi, comportamente sociale, credinţe şi performarea lor ritualică,
însemnările de pe filele cărţilor vechi contribuie la portretizarea personalităţilor sau
comunităţilor, exprimând caracterul psihosocial al acestora şi parametrii cadrelor
mentalitare ce comportă orientări axiologice definitorii.
Reprezentările mentale ale structurilor sociale, ambianţa cultural - istorică,
formarea convingerilor şi însuşirea unor sisteme de valori, transpar din conţinutul
heteroclit al acestor însemnări, evidenţiat în praxisul vieţii cotidiene. Retorica
multivalentă, voit inserată pe pagini de cărţi, este implicit promotoarea unor valori
şi comportamente congruente realităţilor obiective sau subiective, reflectând com
poziţii identitare susţinute de etnosofii distinctive.
Intenţionalitatea şi repetabilitatea însemnărilor ce apar pe fiecare carte de cult
capătă valenţele unui scenariu ritualic, performat printr-un discurs tipic şi pe un
suport identic, cel papetar, accesat în practică prin procedura scrisului. Universul
livresc este îmbogăţit astfel cu variate sisterp.e de idei, capacităţi cognitive şi valori
mentalitare manifestate în contexte culturale introspective.
Potenţialitatea cărţii, exprimată prin „ acea putere fără moarte care mişcă
umanitatea înainte în progresul ei necontenit "41, este înnobilată de probitatea
morală a mesajelor transmise prin intermediul însemnărilor, din multitudinea căro
ra vom desprinde în final inserările de pe exemplarul Triodului de la Mădăras:
„ Iară cei ce veţi întâmpla a ceti iublitoril de Dumnezeu creştini bucuraţi-lvăl în
Domnul şi ori ce veţi afla greşit îndreptaţi cu duhul blândeţilor . . "42•
Remarcând complexitatea şi varietatea informaţiilor obţinute din textele însem
nărilor, precum şi stiliconarul specific, se impune a elogia efortul considerabil şi
profesionalismul specialiştilor care au cercetat şi tradus conţinutul lor, semnalând
şi corectând anumite inadvertenţe făcute de predecesorii lor, sau îmbogăţind cu
date noi informaţiile existente, obţinute prin analizele comparative ale fondurilor
de manuscrise şi tipărituri aflate în patrimoniul instituţional sau privat.
Însemnările de pe cărţile vechi româneşti, studiate din perspectiva conceptelor
mentali tare pe care le relevă, definesc „ o anumită reprezentare a lumii şi a
lucrurilor, o mentalitate colectivă dominantă" ce penetrează întreaga comunitate.
.

40. D. Pop, op.cit. , p. 1 58.
4 1 . cf. www.cimec.ro. (pagina Centrului de Informatică şi Memorie Culturală).
42. D. Radosav, Manuscrise româneşti din secolul al XV!ll-lea în părţile sătmărene, p. 225.
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„ Această mentalitate care dictează atitudinile, orientează opţiunile, înrădăcinează
prejudecăţile, înclină într-o parte sau alta mişcările unei societăţi este eminamente
un fapt de civilizaţie . . . Aproape întotdeauna civilizaţiile sunt invadate, scăldate în
religios, supranatural, magic; ele trăiesc aici dintotdeauna, inspiră cele mai put
ernice motivaţii ale psihismului lor particular"43
Găsind cel mai propice mediu de găzduire pe filele cărţilor religioase, însemnările
studiate susţin importanţa şi rolul pe care cartea de cult, deseori unică, le-a deţinut în
epocile în care acestea au fost scrise. Nucleul raţionalităţii, rădăcina conştiinţei wnane
îşi aveau geneza în perceptele atotcuprinzătoare ale religiei, valorile mentalitare
implicând în esenţa lor structurală concepte creştine, a căror reprezentare fie era per
sonalizată la nivel individual, fie acceptată şi susţinută în mentalul colectiv, într-o
abordare relaţională dinamică, vector al emancipării şi progresului cultural.
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IA O ANIVE RSA RE
Acad. Dan Berindei
Gavril Ştrempel va împlini 80 de ani, dintre care peste 55 de ani petrecuţi în
slujba Bibliotecii Academiei Române. Un erudit, care a dat măsura însuşirilor şi
ştiinţei sale în lucrări de referinţă, dar care mai ales s-a făcut remarcat printr-o
devotată slujire a unei instituţii de prim rang a ţării. Fiu al unui ţinut nord-vestic,
învăţând în timpul liceului la Satu Mare şi la Piteşti, iar Universitatea absolvind-o la
Bucureşti, Gavril Ştrempel se înscrie printre ardelenii slujitori ai B ibliotecii
Academiei Române, începând de la Ioan B ianu. A făcut-o cu pasiune şi cu
neţărmurit devotament, la început ca bibliotecar, din 1 975 ca director adjunct şi
din 1 994 ca director general. Viaţa sa s-a confundat cu instituţia pe care a slujit-o
şi o slujeşte.
Dar Gavril Ştrempel nu s-a mărginit la munca de apărător al cărţilor şi
manuscriselor. El s-a dovedit, din momentul pătrunderii sale în lumea lor, un
înzestrat cercetător, consacrându-se mai ales culturii medievale româneşti. A
reconstituit aspecte esenţiale ale trecutului cultural cu grijă şi pricepere. Spiritul
critic nu l-a părăsit vreodată pe încercatul cărturar. A înaintat în cercetările sale
numai în temeiul izvoarelor şi multe dintre acestea le-a descoperit şi cercetat el cel
dintâi, dăruindu-le apoi prin lucrările sale lumii ştiinţifice. Contribuţiile sale
privind opera dar şi activitatea unor personalităţi de vârf ale vechii culturi
româneşti ca Antim Ivireanul, Nicolae Costin, Axinte Uricariul şi - mai în urmă Ianache Văcărescu rămân esenţiale. Cine ar putea să înainteze mai departe în
domeniul acesta al istoriografiei noastre fără a recurge la volumele şi studiile lui
Gavril Ştrempel ?
Un merit al cărturarului mai este şi implicarea sa în realizarea unor lucrări
colective de majoră însemnătate naţională, două dintre ele continuând eforturile
generaţiilor anterioare
Catalogul manuscriselor româneşti şi Publicaţiile
periodice româneşti şi cel de al treilea datorindu-se iniţiativei sale - cele patru
volume ale Bibliografiei româneşti moderne. 1 83 1 - 1 9 1 8, publicate între 1 984 şi
1996. El a ştiut să mobilizeze şi să îndrume energiile şi priceperea colaboratorilor
săi dăruindu-ne aceste nepreţuite instrumente de lucru.
Gavril Ştrempel reprezintă şi un model de slujire devotată a unei instituţii, cu
care a ajuns să se confunde. Noi ceilalţi am ajuns şi noi să-l confundăm cu această
importantă instituţie culturală. De peste o jumătate de veac, el este prezent în
existenţa Bibliotecii Academiei şi de trei decenii având un rol conducător. Mersul
înainte al acestei instituţii a depins în bună măsură de eforturile sale şi de dăruirea sa.
-

-
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La ora de bilanţ la care se află, Gavril Ştrempel poate fi mulţumit. A construit şi
a înălţat, şi-a realizat o operă personală însemnată şi în acelaşi timp a contribuit
eficient la afirmarea B ibliotecii Academiei. Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie
a susţinut, în 1 993, alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Române,
apreciindu-i realizările ca om de ştiinţă şi de asemenea preţuind rolul său în buna
funcţionare a celei mai de seamă instituţii adiacente a înaltului for. Alegerea sa a
fost expresia unei justificate aprecieri.
Nu-mi rămâne decât să urez colegului nostru, viaţă lungă şi neîncetate
importante realizări în domeniul istoriei culturii .

Gabriel Ştrempel la primirea

Îll

Academia Română în 1993
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SIGILIUL UTILIZAT DE NICOIAE BĂLCESCU ÎN TIMPUL
REVOLUŢIEI DE IA 1848
Acad. Cornelia Bodea

Cabinetul Numismatic al Academiei Române a achiziţionat recent un sigiliu sau mai exact spus un tipar sigilar - care a aparţinut lui Nicolae Bălcescu. Iniţialele
- NB - sunt gravate cu caractere neo-gotice pe o piatră de ametist de formă
octogonală. Piatra este montată cu ghiare de argint într-un mâner de cameol. La
capătul opus, mânerul e îmbrăcat cu un manton de argint filigranat, terminat într-o
figurină din acelaşi metal, reprezentând «lupoaica cu gemenii» aşezată pe un
trunchi de piramidă cu baza dreptunghiulară 1 .
Identificarea sigiliului, ca aparţinând lui N. Bălcescu, am făcut-o cu ajutorul
unui plic de scrisoare, scris de mâna lui Bălcescu şi adresat: Domnului Alecu
Georghie Golescu Secretar al Guvernului Provizariu la B ucureşti. Pe verso, plicul 1
2
poartă imprimarea în ceară roşie a iniţialelor descrise mai sus.
Adresa de pe plic ne-a înlesnit şi stabilirea datei exacte în care a fost aplicat
acest sigiliu, în primul rând funcţia lui A. G. Golescu, indicată pe adresă, ne poartă
de-a dreptul în plină revoluţie, la 1 848. Iar din cercetarea corespondenţei primită de
Golescu-Negru, ca secretar al Guvernului Provizoriu, şi păstrată, în parte, la Secţia
de Manuscrise a Bibliotecii Academiei, a reieşit cu uşurinţă legătura dintre plic şi
o scrisoare adresată lui de către N. Bălcescu, de la Focşani, la 25 iunie 1 848 3 .
Investigaţiile făcute în continuare cu scopul de a cunoaşte câtă vreme a fost
folosit ca atare, ne îndreptăţesc de asemenea să credem că nu poate fi vorba decât
de câteva luni înainte de întoarcerea de la Paris, în 1848, şi de perioada efectivă a
revoluţiei din Ţara Românească. În acest sens am dedus că data aproximativă de
confecţionare trebuie admisă a fi ulterioară lui 1 octombrie 1847, deoarece pe plicul
unei alte scrisori, către Vasile Alecsandri, datată 1 octombrie ( 1 847)4 , nu apare încă.
De asemenea, din faptul că pe scrisorile din anii 1 849 - 1 852 figurează un alt sigiliu,
credem deopotrivă că exilatul de la 1 848 nu l-a mai avut cu sine în pribegie.
Un sigiliu care a aparţinut lui N. Bălcescu în 1 848 şi care constituie totodată una
din foarte puţinele mărturii istorice tridimensionale legate direct de viaţa şi activi
tatea revoluţionarului şi istoricului român, este o piesă muzeistică de valoare.
! . Colecţie personală - C. B„ provenind de la Radu Mandrea, descendent prin linie feminină din familia
Bălcescu.
2. Vezi plicul şi pecetea sigilară.
3. BAR, Corespondenţă S6( 1 )/LXIV.
4 . Ibidem, ms. rom . 4499, f. 1 3 - 1 6v; plicul poartă data poştei pariziene, 2 octombrie.
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Sigiliul folosit de

N. Bălcescu în timpul revoluţiei de la 1848

Dintre amprentele sigilare câte sunt păstrate pe corespondenţa sa dinainte de 1 848
şi de după revoluţie, până în 1 852, una singură ne-a mai reţinut cu deosebire atenţia.
şi anume, pecetea imprimată cu o gemă romană târzie, din secolul IV e. n„ reprezen
tând un cap masculin, barbarizat, orientat spre stânga, şi care provine de la Romula
(Reşca-Oltenia)5 . Apărând pe scrisori datate 1 844 gema romană descrisă aici atestă,
cu câţiva ani înainte de folosirea sigiliului cu lupoaica, interesul lui N. Bălcescu pen
tru trecutul istoric al patriei sale. Ea ne îndreptăţeşte să presupunem, de pildă, că în
vizitarea urmelor trecutului nostru de pe teritoriul Olteniei - întreprinsă în tovărăşia
lui Cezar Bolliac şi a transilvanului A. T. Laurian6 - fostul centru roman de prelu
crare a pietrelor semipreţioase de la Romula7 a putut constitui un obiectiv principal
al itinerarului urmat. Dar aceasta este o informaţie cu o rezonanţă oarecum minoră.
Ea adaugă prea puţin la ştirile, puţine şi ele, despre călătoria celor trei istorici români
pe marginea Dunării şi pe la mănăstirile de peste Olt.
Simbolul pe care-l întruchipează «lupoaica cu cei doi gemeni» aleasă drept
ornamentaţie a sigiliului din 1 848, conferă însă piesei o însemnătate istorică mult
sporită faţă de pecetea de la Romula. E vorba aici de însăşi orientarea revoluţionară
a aceluia care l-a utilizat. Acest fapt înalţă concepţia politică bălcesciană pe culmile
programului de luptă îmbrăţişat de generaţia al cărui exponent principal era el.
-

5. Identificare făcută cu ajutorul lui M. Gramatopol de la Cabinetul Numismatic al BAR.
6. Cf. Ion Ghica, Scrieri, ed. P. V. Haneş, vot. III, Bucureşti, 1 9 1 5.
7. Cf. D. Tudor, Geme din Romu/a şi Sucidava în "Cronica numismatică şi arheologică", 1 936,

nr.

106-107.
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IMAGINEA INDIEI ÎN PRIMELE CĂRTI DE ISTORIE SI
.
GEOGRAFIE TIPĂRITE ÎN ROMÂNESTE
.
/STORTA UNTVERSALĂ A LUT MTLLOT (BUDA, 1800)
Liviu Bordaş

Anul 1 77 1 , când francezul Anquetil Duperron publica traducerea din persană a
Zend Avestei, este frecvent considerat a fi data oficială de naştere a orientalismului
european. La un an de la această dată simbolică, apărea tot în Franţa, primul volum
al unei serii intitulate Elements d 'histoire generale ancienne et moderne în care
autorul, abatele Claude Frarn;ois Xavier Millot, trata istoria vechilor popoare
orientale, cea a grecilor şi romanilor şi cea a popoarelor europene. Peste trei
decenii, în 1 80 1 , Anquetil Duperron publica traducerea, tot din persană, a
Upanişadelor. Această tălmăcire latină, ce a stârnit entuziasmul lui Schopenhauer
şi al romanticilor, este cel de-al doilea mare reper al constituirii orientalismului
european. Între cele două, începuseră traducerile directe din sanscrită datorate
indianiştilor englezi din Calcutta: Charles Wilkins, William Jones şi Henry
Thomas Colebrooke l . Cu un an înaintea publicării Upanişadelor, volumul lui
Millot vedea lumina tiparului şi în traducere românească.
Numele lui Millot ( 1 726- 1 785) nu se mai găseşte în enciclopediile şi
dicţionarele de azi şi nici în istoriile generale ale ordinului iezuit al cărui membru
fusese2 . Totuşi faima sa nu a fost mică în epocă iar cărţile sale s-au bucurat de o
largă circulaţie, de nenumărate reeditări şi de traduceri în diverse limbi. Vicar de
Lyon, profesor de retorică şi istorie la Lyon şi Parma, a fost ales, după ce s-a stabilit
la Paris, în 1777, membru al Academiei franceze. Abatele a fost un prieten al
filosofilor: Academia din Dijon l-a premiat pentru Elogiul pe care i l-a făcut lui
Montesquieu, ceea ce l-a costat haina de iezuit, d' Alembert i-a susţinut candidatura
şi i-a făcut primirea în Academia franceză, iar la şedinţa solemnă prin care aceasta
din urmă a primit vizita lui Voltaire, el a fost unul din cei doar doi preoţi prezenţi.
Între anii 1772- 1783 au apărut nouă volume din Istoria sa. Chiar dacă fusese
obligat să-l părăsească, apartenenţa la ordinul iezuit adaugă o nouă semnificaţie

I . Charles Wilkins: Bhagavat-Gîtâ ( 1 785), Hitopadeşa ( 1 787), episodul Şakuntalâ din Mahâbhârata ( 1 793);
William Jones: Şakuntalâ lui Kâlidâsa ( 1 789), Hitopadeşa ( 1 79 1 ), Gîtâ- Govinda ( 1 792), Legile lui Manu
( 1 794); Henry-Thomas Colebrooke: A digest (}f Hindu Lll w ( 1 797-98).
2. De exemplu, William V. Bangert, A History ofthe Society oflesus, The Institute of Jesuit Sources, St. Louis,

1 972.
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demersului său istoric. El se număra printre membrii unei Societăţi care, în secolul
al XVIII-lea, erau în acelaşi timp surse principale de informaţie asupra Orientului
dar şi protagonişti activi ai unui război ideologic împotriva lui, menit să servească
opera misionară căreia îi erau principalii agenţi 3 . Ordinul va fi definitiv dizolvat
printr-o bulă papală, la un an de la apariţia primului volum al Istoriei lui Millot, dar
în Franţa el fusese deja distrus între 176 1 şi 1764.
Acest volum, cu care începem studiul imaginii Indiei în primele cărţi de istorie
şi geografie tipărite în româneşte, a fost redactat şi publicat în anii anteriori
apariţiei primelor studii specializate asupra culturii şi istoriei indiene. Indianiştii nu
intraseră încă în scenă. Cele mai recente informaţii despre India erau datorate
misionarilor şi călătorilor savanţi. Printre scrierile din prima categorie, cele mai
importante erau cele publicate periodic la Paris sub titlul generic Lettres edifiantes
et curieuses ecrites des Missions Etrangeres, par quelques Missionnaires de la
Compagnie de Jesus din care au apărut 28 de volume între anii 1706- 1758 (alte
şase volume au fost publicate după suprimarea ordinului iezuit, între 1 773 şi 1776).
Dar Millot, cel puţin în capitolul despre indieni, nu face nici o referire directă la
ele4 . În schimb el citează memoriul prezentat de istoricul, arheologul şi filologul
Nicolas Freret ( 1 688-1749) la Academie des Inscriptions et Belles Lettres, după
darea de seamă redactată de noul secretar al Academiei, Jean Pierre de
Bougainville în volumul al XVIII-lea al Memoriilor ( 1753) şi intitulată Recherches
sur ies Traditions Religieuses et Philosophiques des Indes pour servir de
preliminaire a / 'examen de leur chronologie. Acest memoriu, citit la 7 februarie
1744 de către unul dintre cei mai puternici apărători ai vechimii şi originalităţii
indienilor faţă de Grecia şi Roma în controversele academiste, era şi cel dintâi
consacrat cu adevărat istoriei indienilor5 . Odată cu el, ideea unei istorii a Indiei
pour elle-meme îşi face loc în Academie. Freret a fost, de fapt, cel care a inaugurat
seria textelor ce vor avea ca temă antichitatea şi originalitatea civilizaţiei indiene,
printr-un memoriu despre originea jocului de şah, citit la 24 iulie 1 7 1 9 în faţa
tânărului Ludovic XV6 .
3. Pentru rolul iezuitilor în cunoaşterea şi crearea imaginii Indiei vezi, mai ales, următoarele studii : Donald F.
Lach, Asia in the making of Europe, The University of Chicago Press, Chicago-London, 1 925; John Correira
Alfonso, Jesuit Letters and Indian History, 1 542-1 773, Oxford University Press, Bombay-London, 1 955;
second edition, 1 969; Sylvia Murr, Les conditions d 'emergence du discours sur ! 'bule au Siecle des Lumieres,
în: "Tnde et Litterrature", etudes reunies par Marie-Claude Porcher, Collection Puruşârtha, no. 7, Editions de
l' EHESS, Paris, 1983, pp. 233-284.
4. Despre modul în care volumele de scrisori ale iezui{ilor erau ignorate în Memoriile publicate de Academie
des Sciences, vezi Sylvia Murr, op. cit„ pp. 242-245.
5. Memoires de /'Academie des lnscriptions el Belles Lettres, 1 753, t. XVTIT, Histoire, pp. 34-48.
6. Vezi Sylvia Murr, op. cit„ pp. 246-247 ş.u. După acest memoriu, vulgarizatorii, compilatorii, autorii de salon,
polemiştii şi altii vor repeta cu to{ii că indienii au inventat jocul de şah. O face şi Millot în capitolul despre indieni.
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Pe abatele Millot însă, indienii par să-l fi interesat mai puţin decât alte popoare
orientale. El îi aşează în ordinea capitolelor, printre cele din urmă, după egipteni,
chinezi, asirieni, babilonieni, fenicieni, evrei, mezi şi perşi, urmaţi doar de sciţi şi
celţi, fiind parcimonios şi cu numărul de pagini pe care li-1 acordă.
În introducerea cărţii sale, Millot preciza că nu e vorba de o lucrare de
specialitate ci de una de popularizare. Totuşi el nu pare să fi tras tot profitul din
informaţiile moderne care îi erau la îndemână. Prima jumătate a capitolului despre
indieni (paragrafele Antiquite des Indiens; Divission des classes; Sciences & mceurs
des Brachmanes; Ils mouroient volontairement; Doctrine de la metempsycose;
Theologie des Brachmanes) este aproape exclusiv debitoare autorilor clasici - citaţi
fiind Ctesias, Arrian şi Strabon7 cărora Millot le adaugă critici de tip misionar
(paragraful Inconvenient de cet usage). Ultima parte (paragrafele Ce qu 'enseigne le
Vedam; Brachma, Vistnou; lgnorance des lndiens en astronomie, &c. ; Leur genie
inventif; Les femmes se brulent par superstition sur le bucher de leurs maris) se
bazează pe informaţia modernă fumizată de misionari şi călători şi se încheie cu o
remarcă din retorica criticii iluministe8 . Debitor surselor sale, Millot este debitor şi
contradicţiei dintre mentalităţile subiacente lor. Pe de o parte, rândurile sale
consacrate indienilor trădează aceeaşi perspectivă pe care o aveau şi textele greceşti
şi latine ale epocii clasice, aceea a Apusului ce se extinde cuceritor şi civilizator
asupra Răsăritului. Pe de alta, în ele se răsfrânge expresia gândirii iluministe
franceze, plină de idei generoase din Voltaire şi Montesquieu. În unele pagini
dedicate popoarelor orientale, se distinge camuflată critica raporturilor feudale şi
pledoaria în favoarea monarhiei luminate.
Traducerea românească are următoarea pagină de titlu: Istorie universală adecă
de obşte care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi întocmită prin Signior
Milot commembrum Academii frânceşti din Lion, iară acum întâia dată tălmăcită
în limba românească, Tomul întâi. În Buda, s-au tipărit în Crăiasca Tipografie
Orientaliciască a Universitatei Peştii, 1 800 9•
-

7. Î n volum mai sunt citaţi şi Homer, Herodot, Xenofon, Tucidide etc.
8. La Academie des Inscriptions et Belles Lettres, părerile erau împărţite în ceea ce privea sursele care ar trebui
utilizate pentru istoria Indiei: Burigny şi cea mai mare parte a academicienilor susţineau că trebuie consultaţi
autorii occidentali, în timp ce altă tendinţă, enunţată întâi de Freret, dar ilustrată mai ales de De Guignes şi
Anquetil Duperron spre sfârşitul secolului, acorda autoritate surselor indiene şi eventual, la nevoie, celor
chineze şi persane.
9. XXXII+436+XXII pp. Fragmente din ea au fost reproduse în: Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia
românească veche. 1 508- 1 830, tomul II, Socec, Bucureşti, 1 9 1 0, no. 626, pp. 4 1 7-4 1 8; Ioan Lupaş, Cronicari
şi istorici români din Transilvania, voi. I, Scrisul românesc, Craiova, 1 933, pp. 89- 1 00; Texte privind
dezvoltarea gândirii social-politice în România, voi I, Bucureşti, 1 954, p. 105; Şcoala A rdeleană, ediţie
îngrijită şi prefaţă de Emil Boldan, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1 959, pp. 267-276; Antologia gândirii
româneşti, voi. I, Politică, Bucureşti, 1967, pp. 1 34- 1 35 ; Şcoala Ardeleană, ediţie îngrijită de Florea Fugariu,
Albatros, Bucureşti, 1 970; ediţie nouă, voi. I, Minerva, Bucureşti, 1983, pp. 5 1 1 -520.
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Numele traducătorului nu este menţionat decât la sfârşitul Cuvântării înainte:
"Ioann Molnar de Millershaim profesor public, în Academia Clujului şi doctor de
ochi în Marele Prinţipat al Ardealului".
Ioan Piuariu-Molnar ( 1 749- 1 8 15), fiul cunoscutului Popa Tunsu, a fost medic
celebru, profesor universitar, scriitor iluminist şi francmasonl O. Nu puţine din
iniţiativele sale politice şi culturale au fost legate de această din urmă calitate, ca
membru al lojei Sfântului Andrei din Sibiu (Die Freimauererloge St. Andreas zu
den drey Seeblăttern in Hermanstadt) l l . El a întreţinut, de asemenea, legături cu
cercurile iacobine din Ungaria şi Moldova. În opinia cercetătorului Adam
Wandruszka, Molnar ar fi fost chiar un intim al împăratului Leopold II făcând
parte, alături de Ioan Budai-Deleanu, din Societatea secretă pentru apărarea
instituţiilor statului 1 2 . În multe privinţe el apare ca un personaj nebulos-monarhist,
iosefinist dar şi cu legături suspecte în cercurile revoluţionare, iacobine. Medicul
clujean a fost şi sufletul unei mişcări spirituale româneşti grupată în Societatea
filosofească a Neamului Românesc în Mare Prinţipatul Ardealului, societate de tip
enciclopedic şi voltairean, fondată în 1 795 , al cărei scop adevărat nu se cunoaşte
precis 1 3 . Oricum programul iluminist al acesteia includea şi tipărirea unor cărţi
menite să lărgească orizontul istoric şi geografic al publicului cititor românescl 4 .
Interesul lui Piuariu-Molnar pentru istorie şi pentru culturi extraeuropene reiese
şi din alte scrieri ale sale. El a colaborat cu Samuil Micu, în jurul anului 1 803, la
elaborarea Hronologiei împăraţilor turceşti pe care o reface şi o completeazăl 5 . Un
articol care îi este atribuit, apărut în 1797, în ziarul Siebenburgische Quartalschrift,
recenzează printre alte cărţi româneşti şi De obşte geografia a lui Buffier, apărută
1 0. "Molnar primeşte abia la 1 6 septembrie 178 1 gradul I, la 17 aprilie 1783 gradul II iar la 13 octombrie 1784
gradul III". Mircea Popa, Ioan Molnar Piuariu, Dacia, Cluj-Napoca, 1 976, pp. 45-47. El a fost înnobilat la 2 1
martie 1 792 cu predicatul von Muellersheim. Idem, p. 64. Cea mai amplă bibliografie a titlurilor de şi despre
Ioan Piuariu-Molnar se găseşte la Mircea Popa, op. cit., pp. 21 1-222.
1 1 . Vezi cele două liste de membri din 1 783 şi 1 789 în 6.1·terreichisches Staatsarchiv - Wien, Kabinettsarchiv,
Vertrauliche Akten, 67, foi. 174-1 75 ; 59, nr. E 63, foi. 175-1 78.
12. Adam Wandruszka, Leopold li, band II, Herald, Mtinchen, 1 965, p. 286.
13 . Pentru mai multe detalii, vezi Emil Pop, Societatea filosoficească, a neamului românesc în mare
Prinţipatu/ Ardealului din 1 795, în "Transilvania", LXXXVII, nr. 1-4, 1 946, pp. 1 -20.
1 4. Printre căr\ile a căror traducere era anun\ată, se număra şi o Geografie, care, după cum crede Iorga, ar putea
fi Gheografia sau scrierea pământului publicată mai târziu ( 1 8 1 4- 1 8 1 5) la Buda de Nicola Nicolau, el însuşi
membru al Societă\ii. Vezi Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVlll-lea (1688-182 1), voi.
II, B ucureşti, 1 90 1 ; edi\ie îngrijită de Barbu Theodorescu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 969, voi.
II, p. 27 1 şi idem, Testamentul lui Nicolae Nicolau, în "Analele Academiei Române", Bucure�ti, seria a III-a,
tom. XII, Sec\ia istorie, 1 93 1 .

1 5 . Hronologia împăraţilor turceşti carii după împăraţii greceşti au urmat la Ţarigrad puindu-i aici, pentru
mai marea luminare am socotit bine a fi, ca pe scurt de la începutul eresului mahometanices, care-l fin turcii
sii punem pre scurt stiipânirea lor; cum au crescut. Vezi C. Câmpianu, O lucrare necunoscută a lui S. Micu
Hronologia împăraţilor turceşti, în "Studii şi cercetări de istorie", Cluj, VIII,

1 957, nr. 1 -4 , pp. 2 1 3-2 1 8.
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la Iaşi în prelucrarea episcopului Amfilohie Hotinul 16 .
Istoria lui Millot a fost tradusă mai întâi în Transilvania în limbile germană şi
maghiară şi a avut o mare răspândire în epocă. Ioan Piuariu-Molnar traduce dintr-o
versiune germană de la 1794 dar, în acelaşi timp, are sub ochi şi originalul
francez 17 . Interesul cărţii e justificat chiar din prima frază a prefeţei sale: "Toată
starea omenească ajungând la vârstea priceperii, stăpâneşte un îndemn firesc a
cerea înştiinţare de lucruri care s-au întâmplat în veacurile trecute ale vremilor." 1 8
Traducerea sa a fost însă precedată cu doi ani de o alta, fragmentară şi anonimă:
Începuturi temeinice ale Istorii de obşte. Istorii vechi. Partea dintâiu, Sibii, în
Tipografia lui Petru Bart, 1798, care se limita la istoria egiptenilor 19 .
E interesant de observat aici că unele dintre cele mai vechi cărţi de geografie şi
istorie traduse în româneşte sunt tot operele unor iezuiţi 20 - Giovanni Botero
Benese, Athanasius Kircher, Claude Buffier, Louis Domairon - dat fiind că iezuiţii
au fost mereu atacaţi de biserica răsăriteană2 1 .
16. De obşte gheografie pe limba moldoveniască scoasă de pe Gheografie lui Bujier. după orânduiala care
acum mai pre urmă s-au aşezat În academie de la Parizi, laşi, 1 795, 230 pp. Apud Mircea Popa, Date noi
despre Ioan Molnar Piuariu, în "Revista de istorie şi teorie literară'', Bucureşti, 1 975, nr. 4, pp. 557-560.
1 7.C.-Fr.-X. Millot, Universalhistorie, Erster Band, Wien, 1 794. Vezi şi Livia Grămadă, Istoria lui Mi/lot În
tălmăcirea lui Ioan Piuariu Molnar, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, series IV,

Philologia, tom V, fasciculus 2, 1 960, pp. 1 6 1 - 1 75.
18. Î n acelaşi fel va începe Grigorie, egumenul mănăstirii Sf. Ioan din Bucureşti, prefata sa la cea de-a doua
istorie universală tradusă în româneşte: "Tot omul socotindu-să întru sineş, simte că are oareşcare firească
râvnă a afla şi a şti toate, de care ca de un bold ascuţit înboldindu-să apururea, să porneşte şi intră în iscodirea
lucrurilor ..." Prescurtarea istorii universale. Tomu I, Bucureşti, 1 826.
1 9 . Cartea cuprinde următoarele capitole: Izvoare mijlocitoare, alease spre mai buna pleroforie a istoriei
eghipteneşti, p. 3; Luări aminte de obşte preste noroadele ceale vechi, p. 5; Eghiptenii; Cap I., Vechile istorii
ale Eghipetului, p. 7; Cap II., Forma ocârmuirii şi leghile Eghiptenilor, p. 1 4; Cap III., Relighia, adecă credinţa,
şi năravurile Eghiptenilor, p. 22. Exemplarul de la B. C. U., Cluj-Napoca este incomplet, ultima pagină fiind
24. Iorga credea, având în vedere limba traducerii, că autorul ei este Amfilohie Hotinul. Nicolae Iorga, Cea
dintâi istorie universală tipărită În Transilvania, în "Analele Academiei Române", secţiunea istorică, s. IH,
tom. IV, 1 925, p. 38 1 . Mircea Popa afirmă, însă, că ea îi aparţine "cu certitudine" lui Piuariu-Molnar. Mircea
Popa, Ioan Molnar Piuariu, op. cit., p. 1 50.
20. Giovanni Botero Benese, Le relazioni universali (prima editie, Roma, 1 59 1 ), copiată de Antim de la Cozia
( 1 766) şi Anatolie din Râmnic ( 1 774) cu titlul Cosmografie, adecă bivodirea lumii; Athanasius Kircher,
Mundus subterraneus (Amsterdam, 2 voi., 1 665- 1 668), fragmente copiate într-un manuscris miscelaneu de
Anatolie din Râmnic la 1 774; Claude Buffier, Geografie universe/le, prelucrată de Amfilohie Hotinul după
traducerea italiană (Roma, 1 775) şi tipărită cu titlul De obşte gheografie, laşi, 1795 şi de Nicola Nicolau în
Gheografia sau scrierea pământului, Tomu 1-11, Buda, 1 8 14-1 8 1 5; Louis Domairon, Les rudiments de
l 'histoire, tome I-IV, Paris, 1 80 1 ; tradusă după versiunea greacă a lui Athanasie Staghiritul de Chir Grigorie,
egumenul mănăstirii Sf. Ioan din Bucureşti, Prescurtarea istorii universale, Bucureşti, I-IV, 1 826- 1 827.
2 1 . Atât în cărţi tipărite în româneşte cât şi în alte limbi în centrele tipografice româneşti. Vezi, pentru acestea
din urmă, Mărturisirea credinţei ortodoxe şi Expunere despre cele trei virtuţi, tipărită în greceşte la Snagov,
1 699: "Iezuiţii însă fiind cei mai îndrăzneţi şi mai neruşinati dintre toti inimicii Bisericii". Apud Bibliografia
Românească Veche. 1508-1830, tomul I, Socec, Bucureşti, 1 903, p. 386; Nectarie, Patriarhul Ierusalimului,
Cartea arbitrul adevărului şi al dreptăţii, tipărită în limba arabă la laşi, 1 746, cap. 26 "Despre călcarea
drepturilor de către iezuiţi şi mincinoasele lor argumente". Idem, tom. IV, Socec, Bucureşti, 1 944, p. 66.
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Aceasta vorbeşte, o dată mai mult, dacă era nevoie, despre prestigiul ştiinţific de
care Societatis Jesus se bucura.
Cartea publicată de Molnar chiar în pragul secolului al XIX-iea este cea dintâi
istorie universală care a văzut lumina tiparului în româneşte. În secolul al XVIII
lea au fost tălmăcite câteva istorii precum Istorie de toată lumea tradusă din limba
germană de logofătul muntean Vlad Botulescu, în 1 764, în închisoarea din Milano,
Istorie universală de Belfort tălmăcită din limba rusă în Moldova, o parte din vasta
Istorie a lui Rollin sau A tot de opştii istorie a lumii tradusă pe la sfârşitul secolului
după o editie prescurtată a manualului lui Julius August Remer, dar toate au rămas
în manuscris.
Mihail Kogălniceanu, în cuvântul rostit la 24 noiembrie 1 843, la deschiderea
cursului de istorie natională de la Academia Mihăileană din Iaşi, afirma că "noi
n-avem încă publicată în limba naţională macar o istorie universală, şi ce vorbesc
de istorie universală când chiar analele patriei noastre zac în întunerec, păstrate
numai în nişte manuscripte, din care două, din pricina copiştilor, nu se
potrivesc ? !"
Distinsul istoric punea această lipsă pe seama scăzutei răspândiri şi libertăţi a
tiparului la români, considerat "cel mai sigur şi mai grabnic mijloc ca să ajungem
la civilizaţia societăţii europene"22 . Aşadar izvodirea prin tipar a cărţilor precum
cele de istorie universală era privită ca mijloc şi deziderat de occidentalizare. Iar
acest lucru era anunţat în lecţia de deschidere a unui curs de istorie naţională care
înlocuia pe cel de istorie universală ţinut de Gheorghe Seulescu, ieşit la pensie23 .
Kogălniceanu nu avea însă dreptate căci, de la începutul secolului şi până în
1 843, se publicaseră cinci istorii universale în limba română - două la B uda, două
la Bucureşti şi una la Iaşi . Acestea sunt: volumul întâi al Istoriei universale a
abatelui Millot tradus de Ioan Piuariu-Molnar (Buda, 1 800), Istoria universală a lui
Paul Kengelatz tradusă de Ioan Theodorovici (Buda, 1824), Prescurtarea istoriei
universale a lui Athanasie Staghiritul tradusă de egumenul Grigorie (Bucureşti,
1 826- 1 827), Hronologia şi istoria universală a lui Gheorghe Seulescu (Iaşi, 1 837)
şi Elemente de istoria universală publicată anonim de Ion Heliade-Rădulescu

22. Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie naţională în Academia Mihiiileană.
Rostit în 24 noiembrie 1 843, Propăşirea, anul I, nr. 37, 24 septemvrie 1 844, p. 294; vezi Propiişirea. Foaie
ştiinţifică şi literară, studiu introductiv, note şi comentarii de Paul Cornea, ediţie îngrij ită de Mariana

Costinescu şi Petre Costinescu, Minerva, Bucureşti, 1 980, p. 6 1 7.
23. Î n 1 843 Epitropia Academiei Mihăilene din laşi a hotărât să substituie cursul de istorie universală ţinut de
Gh. Seulescu, care ieşea la pensie, cu un curs de istorie naţională pentru care l-a numit pe Ioan Maiorescu. În
urma abandonului acestuia din urmă, Epitropia a acceptat noua candidatură a lui Mihail Kogălniceanu (care
fusese respins cu un an înainte).
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(Bucureşti, 1 843)24 .
Din simpla înşiruire a acestor prime istorii universale în limba română, se poate
vedea că traducerea lui Ioan Piuariu-Molnar le devansează cu aproape un sfert de
veac pe toate celelalte. Şi totuşi, alături de ele, ea pare să fi fost ignorată de un mare
cărturar şi erudit precum Kogălniceanu25 . Acest lucru este greu de crezut, dată fiind
popularitatea şi răspândirea cărţii, şi ne face să luăm afirmaţia sa doar ca pe o

24.

Acestora li se adaugă bucăţile de istorie universală publicate de Damaschin Bojincă, în 1 829-1 830, în
revista Bibliotecă românească a lui Zaharia Carcalechi, Buda, precum Istoria romanilor şi Istoria lumii: partea
II, 1 829, pp. 5 1 -54 (Istoria lumii pe scurt), partea III, 1 830, pp. 57-60 (Urmarea istoriei popoarelor şi a
staturilor), partea IV, 1 930, pp. 57-58 (Urmarea Istoriei popoarelor şi a staturilor) dar şi bogatele tabele
cronologice ale lui Eduard Vehse, traduse de I. Voinescu şi publicate la Bucureşti, mai întâi fragmentar în 1 84 1 ,
apoi î n 1 844: Table istorice. lntâmplările principale a relaţ11lor politiceşti din afară şi a cursului desvoltirei
noroadelor şi a staturilor lumei vechi şi noui in rânduiala lor etnografică şi hronologică, Bucureşti, Tipografia
lui Friedrich Valbaum, 1 844. Istoriile traduse sau compilate în prima jumătate a secolului al XIX-iea, care au
rămas în manuscris sunt destul de numeroase. Harnicul traducător moldovean, Vasile Vârnav a tradus, în anul
1 823, o parte din Istoria lui Charles Rollin. Cf. ms. B .A.R. 175. Nicolae Stoica de Haţeg, director al şcolilor
româneşti din regiunea graniţei bănăţene, a redactat între anii 1 825 şi 1 829 o "scurtă istorie universală pentru
tineretul şcolar român" pe 20 de coli, care este probabil pierdută. Cf. Nicolae Stoica de Haţeg, Scrieri, ediţie
întocmită de Damaschin Mioc şi Costin Feneşan, Facla, Timişoara, 1984, pp. 74 şi 87. În 1 827, simultan cu
egumenul Grigorie, Istoria lui Domairon a fost tradusă, prin intermediarul grecesc al lui Athanasie Staghiritul
şi de Vasile Vârnav, fără însă a vedea tiparul. Cf. mss. B .A.R. 1 88 şi 1 92. Stanciu Căpăţineanu, "profesorul
şcoalelor naţionale din Craiova", a tradus o Istorie universală pe scurt, care, deşi gata de tipar în 1 830, nu a
mai apărut, probabil din lipsa unui număr suficient de prenumeranţi. Vezi Bibliotecă desfcitătoare şi plină de
învăţătură tradusă din franţuzeşte de S. Căpăţineanu, 1 830, p. nenumerotată la sfârşitul volumului şi
Mitologhie pe limba românească, 1 830, p. 2; apud Ioan Bianu, Dan Simonescu, Bibliografia Românească
Veche. 1508- 1830, tom. III, Socec, Bucureşti, 1 9 1 2- 1936, pp. 682-684. O altă istorie universală era gata de
tipar chiar în 1 843, Compendiu de istoria şi geografia vechia, tradusă şi adaptată după austriacul W. Piltz de
Ioan Rusu, dar datorită morţii premature a promiţătorului profesor blăjean, ea a apărut abia în 1 854. În limba
greacă publicaseră istorii universale mecedo-românul Dimitrie N. Darvari, Syntomos genike istoria, voi. 1-11,
Viena, 1 8 1 7-1 8 1 8 şi epirotul Nikolaos Polyenis, Genike istoria, Iaşi, 1 820 iar Ioan Scarlat tradusese cartea lui
G. G. Bredow, Synoptike genike istoria ton axiologoteron symbebekoton tou kosmou, Bucureşti, 1 828.
Asemenea celor româneşti, nici traducerile sau prelucrările istorice în neogreacă nu au văzut toate lumina
tiparului. Printre ele se numără: Istoria universală a lui Anquetil a cărei decizie de traducere a fost luată de
"Societatea greco-dacică" din Bucureşti, în 1 8 1 1 ; antologia istorică alcătuită în opt volume de Dimitrie
Ţeţonis, după mai multe opere, şi a cărei tipărire era anunţată la laşi în 1 820; restul volumelor Istoriei lui
Nikolaos Polyenis (mss. gr. B .A.R. 825-828) etc.
25. Kogălniceanu urmărea totuşi activitatea publicistică a românilor din celelalte provincii. Î n Propăşirea el
semnala apariţia în acelaşi an, la Bucureşti a Tablelor istorice ale lui Eduard Vehse şi, la Blaj, a cărţii de
geografie Icoana pământului despre care scria "Icoana pământului, tipărită la Blaj de d. Profesor Ioan Rus, este
o carte de geografie în 3 tomuri, pe care fieştecare român ar trebui să se grăbească a o căpăta. Autorul s-au silit
a îndeplini lipsa ce era de o aseminea carte. Î mpărţirea ei este sistematică şi dupre metodul urmat de cei mai
buni geografi." Bibliografie, Propăşirea, anul I, 16 aprilie 1 844, p. 1 12 şi 2 aprilie 1 844, p. 96; vezi Propăşirea.
Foaie ştiinţifică şi literară, op. cit„ pp. 253 şi 22 1 . Pe de altă parte, doi dintre cei care au făcut încercări de
istorie universală erau chiar profesori la Academia din laşi unde el îşi ţinea discursul: Gheorghe Seulescu
fusese predecesorul său la aceeaşi catedră, iar Damaschin Bojincă intrase ca profesor de drept chiar din acel
an şi a rămas până în 1 860.
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formulă retorică26 .
Încă înaintea traducerii româneşti a lui Molnar, istoria lui Millot a fost folosită
ca manual în Academiile domneşti de la Bucureşti şi Iaşi alături de cele scrise de
Charles Rollin, Louis Domairon, Louis-Pierre Anquetil sau Gottfried Gabriel
Bredow27 . Despre faptul că ea era citită în originalul francez mărturisesc
nenumăratele ediţii ce se găsesc în multiple exemplare în bibliotecile din ţară. Un
poet precum B arbu Paris Mumuleanu îl citează pe Millot cu referiri la mezi, perşi
şi chinezi, în Procuvântarea volumului său de versuri Caracteruri, tipărit la
Bucureşti, în 1 825 28 .
În liceul Blajului istoria lui Millot era utilizată alături de cărţile lui Martinus
Bolla (Primae lineae historiae universalis, Claudiopolis, 1 798- 1 799), Ch. Rollin,
J. Chr. Gatterer, G. Pray şi alţii29 .
Diverse ediţii şi traduceri se găseau în bibliotecile din Blaj precum biblioteca
basilitană, cea a gimnaziului şi cea a Societăţii de lectură "Ioan Inochentie Micu
Klein" sau în cele personale ale unor intelectuali şi dascăli precum Timotei Cipariu,
Ioan Rusu, G. D. Blasianu, Ioan Micu Moldovan30 . Unul din volumele traducerii
germane (vol. VI, Viena, 1 8 1 3) păstrat în biblioteca de la Blaj, poartă autograful
profesorului de istorie şi geografie de mai târziu, Ioan Rusu3 l .

26. Formulă destinată în primul rând unui auditoriu românesc. În textele anterioare, adresate unui public străin,

Kogălniceanu insistă asupra cărţilor de geografie şi istorie universală apărute în româneşte. Î n articolul Moldau
und Wallachei. Romănische ader wallachische Sprache und Literatur (în "Magazin fiir die Literatur des

Auslandes", Berlin, nr. 8, 9 şi 10, inuarie 1 837), el afirmă: "Wir besitzen auch viele gute Werke sowohl liber
allgemeine Geschichte als fiir einzelne Volker, aber sie sind meistens Obersetzungen aus anderen Sprachen,
die ich, da hier nicht ein Biicherverzeichnis gegeben werden soli, nicht einzeln nennen werde." Î ntr-un text din
1 839 despre dezvoltarea literaturii, ştiintei şi limbii române - scris ca discurs de intrare al domnului Mihail
Sturza în Societe odessiene d 'histoire et d 'antiquites - îi menţionează pe primii autori români de cărţi de
geografie şi istorie universală: Gheorghe Seulescu, Florian Aaron, Nicola Nicolau (fără nume) şi Vasile Fabian.
Vezi Opere, I, ediţie de Dan Simonescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1 974, pp. 247, 270-27 1 .
27. Ariadna Camariano-Cioran, Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs,
Thessaloniki, 1 974, p. 144. Traducerea neogreacă a primelor două volume ale Istoriei, apărute în 1 806, la
Veneţia se datorează (alături de Zizis Cavras) lui Grigorie Constandas, fost profesor al Academiei domneşti din
Bucureşti.
28. Caracteruri compuse de Paris Mumu/eanu, Bucureşti, în Tipografia de la Cişmeaua lui Mavroghene, 1 825,
pp. 7-8, 16; apud Ioan Bianu, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche. 1508-1830, tom. III, op. cit„
pp. 465, 466.
29. Iacob Mârza, Şcoală şi naţiune (Şcolile de la Blaj în epoca renaşterii naţionale), Dacia, Cluj-Napoca, 1 987,
p. 1 5 3 .
30. Cf. Iacob Mârza, Manuale de istorie folosite la şcolile din Transilvania între mijlocul secolului al XVTTT
lea şi mijlocul secolului al XTX-lea, în "Sargeţia. Acta Musei Devensis", XVI-XVII, Deva, 1 982- 1 98 3 , pp. 577605. Ea se găsea, de asemenea, şi în biblioteca intelectualuilui şi omului politic Ladislau Vaida.
3 1 . Iacob Mârza, Şcoală .�i naţiune, op. cit„ p. 1 85
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Traducerea lui Molnar a fost citită şi utilizată ca manual în şcolile româneşti din
Transilvania. Ea este menţionată în Planul unei şcoli de preoţi şi dascăli din
Braşov32 , în 1 803 , an în care figura şi în programa colegiilor americane, precum de
pildă, în Chapel Hill (North Carolina)D. La Biblioteca Academiei Române din
Bucureşti se păstrează un exemplar ce a aparţinut viitorului teolog Nicolae (Nifon)
Bălăşescu, în 1 826, pe vremea când urma cursurile de istorie universală, ca student
la Oradea sau Cluj . Ea se afla şi în biblioteca orădeană a lui Samuil Vulcan de unde
împrumutau cărţi şi tinerii învăţăcei 34 . În acelaşi scop pare să-i fi servit şi lui Aaron
Florian, directorul şcolii din Goleşti ( 1 826- 1 830), căci a fost găsită în arhiva
Goleştilor35 . Din datele cunoscute până acum, se poate spune că în şcolile ardelene
cartea a fost întrebuinţată în scop educativ în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Ea nu apare, de pildă, în lista minuţios reconstituită a manualelor şi cărţilor folosite
la Gimnaziul din Năsăud, înfinţat în 1 863 36 . În şcolile săteşti ea a continuat însă a
fi folosită de învăţători şi în a doua jumătate a secolului. Fila de gardă a
exemplarului păstrat la B .C.U. din Cluj-Napoca poartă următoarea însemnare:
"Istoria vechie a lui Petru Ispravnicu invetiatoru romanu in Pankota 1 8 6 1 " 37 .
Traducerea a fost căutată şi de saşii transilvăneni38 şi de românii de peste Carpaţi.
În Seminarul de la Socola ( 1 802- 1 82 1), notele de curs ce s-au păstrat39 atestă că
profesorul Ioan Alboteanu o folosea drept manual.

32. Cf. Andrei Bârseanu, Istoria şcolilor centrale române greco-ortodoxe din Braşm', Braşov, 1 902, p. 34. La
Braşov se păstrează un exemplar în Biblioteca Jude\eană (cota 364 1 6).

33. Vezi scrisoarea lui John B . Giles către Adiai Osborne, din 29 iulie 1 806, Library of the University of North
Carolina al Chapel Hill, Manuscripts Department, Southern Historical Collection, Adiai Osborne Papers, 2524z, publicată on-line: http://docsouth.unc.edu/true/mssOl -08/mssO l -08.html (nota 2).
34. Cf. Virgil Maxim, Biblioteca lui Samuil Vulcan şi cititorii săi, în "Biblioteca şi şcoala. Simpozion 28-29
martie 1 976", B iblioteca Judeţeană Bihor, Oradea, 1 976, pp. 220. Ea e menţionată a fi fost împrumutată în
perioada 1 832- 1 833 de Pop Micula, fiul parohului din Cihei.
35. Vezi George Fotino, Şcoala din Goleşti (1826), în "Din Istoria pedagogiei româneşti", voi. I, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 966, p. 237.
36. Cf. Virgil Şotropa, Dr. Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1 9 1 3, pp. 286-287.
37. Apud Elena Mosora, Doina Hanga, Catalogul cărţii vechi româneşti din colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare "Lucian Blclga " Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca,

1 99 1 , p. 1 36.
38. De pildă, legătorul

şi colportorul sibian Simon Zeiler îi scria la 5 februarie 1 806 tipografului braşovean
Michael Diihr: "Gramatica lui Molnar nu mai este, nici retorica n-o mai dă; cu o Istorie a lui Millot şi o logică
v-aş putea servi." Arhivele Statului, Sibiu, Fond Vasile Aaron, Corespondenţă, doc. nr. 9; apud Liliana Popa,
Contribuţii la bibliografia veche, în "Biblioteca şi cercetarea", Cluj-Napoca, XII, 1 988, p. 308.
39. Ms. B.A.R. 305 1 , ff. 238-248, fragment, copiat în 1 8 1 2 de arhimandritul Theofan Ioan. Vezi N. A. Ursu,
Seminarul de la Socola, prima şcoală de grad gimru1zial în limba română, în "Contribuţii la istoria culturii
româneşti", Editura Cronica, laşi, 2002, p. 358.
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Nu numai că Istoria universală a fost întâmpinată cu mare interes şi s-a bucurat
de o largă circulaţie, dar continuarea ei pare să fi fost aşteptată încă o bună bucată
de vreme. În 1 8 1 4, Dimitrie Ţichindeal (c. 1 775- 1 8 1 8), observa cu amărăciune, în
cartea sa de fabule tradusă şi prelucrată după Dosithei Obradovici: "Au nu am avea
mai multă deşteptare, de s-ar fi mânat înainte Istoria lui Millot, [„.] decât din
Mineele cele mari care mai în ceşti ani se tipăriră pre românie, fără de care de atâtea
veacuri de ani putură să fie pravoslavnicile noastre beserici ! care şi acum mai
multă vreme, mai prin toate besericile, zac închise."40 Această amărăciune era
îndreptată împotriva chiar a traducătorului pe care el îl învinuia de a fi urmărit nu
luminarea culturală ci profitul materiaI4 1 .
În vremea în care scria Millot, istoria indienilor era atât de puţin cunoscută încât
capitolul pe care li-I consacră nu cuprinde nici o informaţie specific istorică, ci este
mai degrabă o descriere etnografică foarte apropiată de stilul autorilor antici. Mai
multe informaţii despre India cu caracter "istoric" apar în capitolele precedente,
dedicate altor popoare orientale. În cele despre egipteni, asiro-babilonieni şi
persani cititorul putea afla despre războaiele de cucerire purtate până în India de
către diverse capete încoronate. Paragraful Fabule despre Sesostris din capitolul
consacrat Istoriei vechi a Egiptului, menţionează India ca limită extremă a
campaniei acestuia: "Sesostris în grabă răzbeşte în Etiopia, merge în părţile Asiei
şi răzbeşte cu mult mai departe încolo decât Bacus odinioară şi decât Hercules,
adecă Iraclis; au străbătut India „ ." Cu toate acestea el a trebuit să se întoarcă fără
a trage nici un folos din biruinţele sale42 .
Semiramida nu a reuşit, în ciuda numărului oştirii şi a "viclenirii războiniceşti'',
nici măcar să-l înfrângă pe "Craiul Indiei", fiind ea însăşi rănită în luptă: "ia să
strădueşte aş agonisi înpărăţii mai multe; şi au întins războiu asupra Craiului Indiei
cu 3000000 de ostaşi pedestraşi, cu 50000 de cai, şi 100000 de cară, şi altele.
40. Fi/osojiceşti şi politiceşti prin fabule, moralnice învăţături. Acum întîia oară culese, şi întru acest chip pre
limba românească întocmite de Dimitrie Ţichindeal parohul Becicherecului Mic, şi al Shoalelor preparande
româneşti din Aradul Vechiu catehet. Î n Buda. Cu Tipariul Crăeştei Tipografii a Universitatei din Peşta. 1 8 14,
pp. 480-48 1 . Selectii din carte au fost reproduse în Şcoala Ardeleană, editie critică, note, bibliografie şi glosar
de Florea Fugariu, II, Minerva, Bucureşti, 1983, pp. 248-278 ( 276).
4 1 . "Nici nu se văd a fi date pentru alta la tipariu, fără numai pentru urâta dobândă, mai vârtos a unuia, cu a
cărui chieltuială s-au şi dat la tipariu.", ibidem. Tipărirea Mineelor a adus atât tipografiei din Buda cât şi lui
Molnar un venit însemnat. Cf. Mircea Popa, op. cit„ p. 78.
42. Istorie universală, op. cit. , p. 15. Eghiptenii, cap. I. Vechile istorii ale eghiptenilor, paragraful: Fabule
despre Sesostris. Î n originalul francez: Istoria veche a Egiptului. Legende despre Seso.Hris, Eliments d 'histoire
generale ancienne el moderne, Paris, 1772, tome I, p. 32. Î n traducerea de la 1798: "Sesostris în grabă răzbiaşte
Etiopia trece în Asia dincolo, şi cu mult mai departe pătrunde, decât Bah şi Hercules în India, după aceea dă
război Scitii, Colhisii, şi Tra\ii. Cu toate acestea s-au văzut pre urmă silit, fără de nici un folos, a să întoarce
Începuturi temeinice ale istorii de obşte, op. cit„
îndărăpt după toate biruintele sale cele mai-nainte făcute
pp. 1 1 - 1 2.
„."
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Ca să înplinească numărul elefanţilor care îi lipsea, află ia o stratagemă
minunată spre izbândire prin viclenirea războiului. Au poruncit să omoare 1 00000
de boi negri, lasă să să lucreaze peile de boi aşa ca să asarnene elefanţilor şi cu
aceastea pei au acoperit atâtea cămile; cu aceastea lasă ia 1 00000 de cămile să iasă
la locul cel de război, apropiindu-să cătră vrăjmaş. Această stratagemă sau viclenire
războiniciască au fost zadarnică şi fără noroc. Heroică sau vitează aciasta s-au
biruit şi, rănindu-o în bătae, s-au gonit în fugă şi după aceaia preste puţin au murit
în ţările ei."43 De izbândă s-a bucurat mai târziu regele perşilor, Cirus, care şi-a
întins hotarul până la râul Indus: "Acest Tirus întru atâta şi-au lăţit biruinţele sale,
cât înpărăţia lui ave hotară cătră răsărit râul Indus."44
Pe lângă aceste informaţii atât de obişnuite în literatura medievală bizantină şi
occidentală, care au pătruns de timpuriu şi în cărţile româneşti, în capitolele despre
celelalte popoare răsăritene se găsesc adesea generalizări şi extinderi asupra altor
naţii, printre care şi indienii. De exemplu, în capitolul Relighia sau credinţa
Persilor, se vorbeşte despre regimul preoţilor care este identic în Persia, Caldeea,
Egipt, India, Germania şi Galia45 . Î n capitolul Meşteşuguri şi ştiinţe ale
Eghiptenilor, se află un foarte interesant paragraf intitulat Oul symbolicesc, semnul
cel dintâi a Fiinţei dintâi, despre felul în care au imaginat egiptenii starea iniţială a
creaţiei. Această imagine găsindu-se şi la alte popoare, Millot trage concluzia că ea
trebuie să fi trecut de la unul la altul, întrucât numai prin puterea închipuirii, ele nu
ar fi putut ajunge la ea în mod independent. "Şi s-au înălţat preste toate ceale căzute
pănă la Fiinţa cea dintâiu. Eghiptenii au închipuit (filosofia) supt figura unui om,
care ţine schiptru în mână, din a cărui gură să veade a eşi un ou. Acest ou
socotindu-l ca un syrnbol şi închipuire a lumii, să găseaşte şi la Haldei, la Perşi, la
Indiani, la Greci şi la Hinezi. O osibită idee ca aciasta au trebuit să treacă după toată
părearea de la un norod la altul. Toate noroadele prin ajutoriul înţelepciunii au putut
ajunge la atâta, cât să conoască pre Marele Ursitoriu al acestei lumi. Dară însuş
putearea închipuirii tot nu putea însufla pre atâtea neamuri să-ş închipuiască
lucrurile zidirei supt forma sau figura unui ou."46
Capitolul consacrat indienilor se ocupă de următoarele subiecte, prezentate în
Însemnarea materiilor care urmează în acest torn I: "Indienii. Vechimea Indienilor.
43 . Idem. p. 88. Asirienii şi Babilonienii, cap. I. Despre vechimea acestor popoare. În originalul francez:
Asirieni şi Babilonieni, cap. I. Despre antichităţile acestor popoare, ed. cit., p. 97.
44. Ibidem, p. 1 34. Medii şi Persii, cap. Ir. Înpărăţia Persi/or; 7irus şi următorii lui cei dintâi întru ocârmuire.
În originalul francez: Mezi .)·i Perşi. cap II. Imperiul perşilor, ed. cit., p. 1 38.
45. Ibidem, p. 1 7 1 . Medii şi Persii. cap. IV. Relighia sau credinţa Persi/or. În originalul francez: Mezi ,1·i Per.)·i.
cap IV. Religia perşilor, ed. cit. p. 169.
46. Ibidem, pp. 67-68. Eghiptenii, cap. IV Meşteşuguri şi ştiinţe ale Eghiptenilor. În originalul francez: A rtele
şi .)'tiinţele egiptenilor. Oul, pp. 79-80.
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Înpărţirea lor în clasuri. Ştiinţele şi năravurile Brahmanilor. Ei morea de buna voe
a lor. Î nvăţătura despre strămutarea sufletelor. Theologhia B rahmanilor.
Neprocopsirea Indiienilor în astronomie, şi altele. Jenia cea aflătoare a lor. Muerile
să ard din credinţă deşartă pre jireada cea de leamne a bărbaţilor lor."47
Prima parte a capitolului este tributară ştirilor clasice despre India - Strabon şi
Arrianus, pe care îl consideră "foarte vreadnic de crezut", deşi se distanţează de
Ctesias şi de alte "istorii orientaliceşti" ale grecilor, pline de neadevăruri. În
virtutea acestora, imaginea indienilor este superlativă, atât prin vechime - "norodul
cel dintâi dintre toate noroadele ceale poliite" - dar şi prin ştiinţă, ei fiind cei de la
care ar fi împrumutat egiptenii şi grecii, ideile lor filosofice şi religioase. Conform
lui Freret, istoria poporului indian ar începe în anul 3 102 înaintea erei creştine48 .
De la ei vin ideile egiptenilor despre reîncarnare, învăţăturile cele mai alese ale lui
Pitagora provin din teologia duhurilor (Deoutas = devatas) din Vedam; la fel şi
Platon ar fi luat o parte din ideile sale din aceleaşi surse, iar Origen ar fi încercat să
le împace cu ideile creştine. Aceste observaţii, tipice pentru teoria monogenismului
cultural dominantă în epocă şi vestitoare ale indomaniei de mai târziu, implică
faptul că şi imaginea oului ca stare iniţială a lumii/fiinţei, menţionată în secţiunea
despre egipteni, şi care ar fi fost împrumutată de la un popor la altul, îşi are originea
tot la indieni. Totuşi, ca un contemporan al egiptomaniei, Millot îşi începe istoria cu
egiptenii, lăsându-i pe indieni printre cele din urmă popoare orientale pe care le tratează.
Societatea indiană este împărţită de Millot în şapte clase endogame, aşa cum
atestă fragmentele lui Megasthenes păstrate de Arrianus, dar numai trei dintre ele
sunt nominalizate şi anume cea a supraveghetorilor, a cultivatorilor şi a
brahmanilor (Bramilor). Supraveghetorii trebuiau să dea seama în faţa craiului
despre purtarea tuturor supuşilor săi, agricultorii erau protejaţi de legi speciale atât
pe timp de pace cât şi în caz de război iar brahmanii aveau preeminenţă asupra
tuturor claselor întrucât erau păstrătorii religiei şi ai ştiinţei. Celelalte patru clase,
trecute sub tăcere de Millot, erau păstorii, artizanii, soldaţii şi consilierii regelui .
Această septuplă împărţire a surprins autorii moderni prin nepotrivirea e i cu cele
patru clasice caste (vama) ale vechilor indieni. Explicaţia cea mai probabilă a
neconcordanţei este că mărturia lui Megasthenes - care a cunoscut direct India, ca
ambasador al regelui Seleucos - nu se referă la împărţirea tradiţională în caste ci la
cea fiscală, după tipurile de impozit plătite către rege.

47. Ibidem, p. XVI.
48. În memoriul său,

Freret conclude că începutul lui "Cal-iougam" indian este posterior diluviului (din
499 de ani, dând aşadar timp urmaşilor lui Noe
să se răspândească în Orient.

Septuaginta, unde acesta este mai vechi decât în Vulgata) cu
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Acestui fel de diviziune ereditară a societăţii, care a supravieţuit până în epoca
modernă, Millot îi aduce obişnuita critică a misionarilor creştini şi a
administratorilor coloniali: împiedicarea progresului social.
Indienii îşi datorează cea mai mare parte a celebrităţii lor brahmanilor care erau
teologi şi filosofi, se ocupau cu astrologia, făceau prorociri fiind în mare cinste,
scutiţi de dări şi consultaţi de curte. Învăţătura acestora, susţinută de asprimea
moravurilor, stârnea admiraţia străinilor. Ei practicau asceza supunându-se arşiţei
soarelui şi suferinţelor, se lăsau arşi de vii când viaţa devenea o povară (precum
Calanos) iar mulţi dintre ei, numiţi Ghimnasofiste, nu purtau de loc haine. Unul din
punctele fundamentale ale învăţăturii lor, doctrina metempsihozei, "mutarea
sufletelor", este apreciat de părintele iezuit drept o superstiţie, însă una folositoare
căci cel puţin avea ca şi consecinţe practice cruţarea vieţii animalelor şi înfrânarea
patimilor omeneşti.
Teologia brahmanilor este rezumată după Strabon şi după mărturii modeme
despre Veda provenind din surse vişnuite. Însăşi numele acestora, redat de Millot
în trei lecţiuni diferite - brahmani, brami, bramini, în traducerea românească ilustrează istoria receptării lor în Apus, mai întâi prin autorii antichităţii clasice
(brachmanes) iar apoi prin scriitorii francezi (brames) şi englezi (bramins). După
geograful grec, brahmanii credeau că lumea are un început şi un sfârşit, că ea este
plină de prezenţa "Fiinţei celei Prea înalte", că în illo tempore laptele, vinul,
untdelemnul şi mierea izvorau direct din pământ însă datorită abuzurilor lor,
oamenii au fost pedepsiţi de Dumnezeu să le obţină prin muncă. Aceleaşi principii,
amestecate cu diverse "fabule", sunt cuprinse şi în vechea carte sfântă a
brahmanilor, Vedam. Din "Fiinţa cea Prea înaltă", spirit pur şi perfect, au emanat
îngerii care sunt "fiinţe duhovniceşti" dar dintre care unii, numiţi deoutas, s-au
degradat prin păcat fiind relegaţi într-o lume materială în care sunt cauza răului.
Vişnu a luat formă umană pentru a-i salva pe oameni de tirania acestor îngeri răi.
După un şir de transmigraţii şi probe, sufletele, reunite cu Dumnezeu, se vor bucura
de fericirea veşnică. Brahma, de la care provine şi numele preoţilor indieni, este
unul dintre spiritele cele mai de frunte căruia i s-a încredinţat ocârmuirea lumii .
Mâna misionară în transmiterea acestei imagini asupra "bibliei" indiene ca o
pastişă a celei iudeo-creştine, este mai mult decât transparentă.
Brahma şi Vişnu - Brama, Vistnou - sunt singurii zei indieni menţionaţi de
Millot. Cel din urmă este confundat cu Buddha (cinstit de chinezi şi japonezi sub
numele Fo, Foe sau Amida), probabil sub influenţa teologiei vişnuite medievale
care îl consideră pe Buddha unul dintre ultimele avataruri ale lui Vişnu. Acest lucru
fusese popularizat în Europa în special prin scrierilor călătorilor şi misionarilor
despre marele templu Jagannâtha din Puri.
Religia, credinţele şi obiceiurile indienilor, expuse schematic în cele opt pagini
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ale capitolului, sunt tratate de Millot într-un limbaj reminiscent al retoricii
misionare: ele sunt calificate ca "greşală necuvioasă'', "credinţă deşartă", "nebună
închipuire a minţii", "visuri", "fabule" şi "superstiţii" ieşite dintr-un "cuget nebun".
Asemănarea lor cu cele creştine e numai aparentă, iezuitul aducând în sprijinul său
afirmaţia lui Bougainville după care asemănarea dovedeşte numai faptul că religia
indiană se bazează, la fel ca toate celelalte, pe revelaţia naturală. Reprezentările
astronomice ale indienilor sunt şi ele criticate, în acest domeniu ei dovedind cea
mai mare ignoranţă: pământul plat are în mijlocul său un munte în jurul căruia se
rotesc soarele, luna, stelele şi celelalte planete; deasupra cerului planetelor se
orânduiesc alte şase ceruri, lăcaşurile fericite ale spiritelor de ordin secund. Pricina
acestei situaţii ar fi că geniul lor inventiv, căruia i se datorează jocul de şah şi
cifrele, a fost absorbit în "cugetări nebuneşti" împiedicând progresul ştiinţelor.
După aceste informaţii despre vechimea indienilor, împărţirea lor socială,
ştiinţa, moravurile şi religia brahmanilor, Millot îşi încheie capitolul, ca de obicei,
cu o notă morală şi anume cu critica uneia din cutumele care au şocat şi scandalizat
cel mai mult pe călătorii, misionarii şi colonialiştii occidentali - sati. Ea îi serveşte
iezuitului francez pentru a pune asupra indienilor marca definitivă a lipsei de
înţelepciune şi a delirului superstiţios. Aceasta este, se pare, şi prima menţiune
tipărită în limba română despre arderea văduvelor indiene pe rugul bărbaţilor lor
defuncţi. De aici încolo, ea va apare tot mai des în textele istorice şi geografice
despre India, precum în Gheografia sau scrierea pământului a lui Nicola Nicolau
(Buda, 1 8 14- 1 8 15) care îi acordă un larg spaţiu49 , în romane precum Bordeiul
indienesc al lui Bernardin de Saint-Pierre, tradus de Lazăr Asachi (Iaşi, 1 8 2 1 ) sau
în periodice sub forma curiozităţilor (Biblioteca românească, Albina românească
etc.). Spre deosebire, însă, de diversitatea reprezentărilor şi atitudinilor faţă de sati
din scrierile occidentale50, imaginea pe care cărţile şi periodicele româneşti i-o
configurează este simplă şi univocă: un obicei crud, cauzat de o religie barbară,
care le tranformă pe femei în victime.
Traducerea primului volum al Istoriei lui Millot are semnificaţia unui început în
ceea ce priveşte sursele modeme despre Orient transpuse în limba română şi
destinate prin tipar unei largi răspândiri.

49. Nicola Nicolau, op. cit., cap. Ţeremoniile îni:ropâciunilor, pp. 1 9 1 - 1 98.
50. Dintre numeroasele publicaţii recente, a se vedea în special Lata Mani,

The production of' an oflicial
Sati on early nineteenth-century Beni:al, în "Francis Barker et al . (eds.), Europe and its Others,
Colchester", 1985, voi. I, pp. 1 07- 1 27 ; Rajeswari Sunder Rajan, Real and imai:ined women: i:ender. cu/ture
and post-colonialism, London, 1 993 şi Kate Teltscher, Indian Women: The Seventeenth-Century European
Fantasy, în: idem, India inscribed. European and British Writini: on India, 1 600-JROO, Oxford University
discourse
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Press, Delhi,

1995, pp. 37-73.
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Preocuparea "savantă" pentru istoria universală care începe să apară de pe la
jumătatea secolului al XVII-lea - în paralel cu interesul pentru cronografe şi
cosmografii ce se prelungeşte până târziu în mediile populare (mai ales ortodoxe)
- se limita iniţial la probleme ecleziastice sau avea ca scop situarea trecutului
românilor în cadrul mai larg al istoriei europene (în special al popoarelor de gintă
latină în cazul Şcolii Ardelene şi al intelectualilor uniţi). Preocupările pentru istoria
turcilor şi Islam, se situau în prelungirea aceloraşi interese: religios (nevoia unor
precizări doctrinale în vederea combaterii "ereziei" musulmane) şi naţional
(dorinţa de familiarizare cu istoria Imperiului care domina principatele române şi
creştinătatea balcanică) 5 1 .
În secolele XVIII şi XIX, spaţiul şi timpul se lărgesc progresiv şi se umplu cu o
informaţie din ce în ce mai bogată şi contemporană (aproximând astfel şi
acurateţea)52 . Textele geografice şi istorice protagoniste ale acestei deschideri
mentale şi imaginale reprezintă ecouri disparate şi fragmentare ale discursului
occidental despre lume, discurs aflat el însuşi în continuă dispută şi prefacere. Însă,
dacă imaginea pe care publicul cititor românesc şi-o face despre India este tributară
celei corespunzătoare occidentale, fundamentul mental de pe care ea e receptată
este altul decât cel al publicului din ţările occidentale precum Anglia, Franţa,
Portugalia, Olanda şi, în parte, Germania şi Italia, în care cunoaşterea Orientului
era legată de exercitarea puterii coloniale. Pentru românii de la începutul secolului
al XIX-lea, întâlnirea cu India era în primul rând şi numai o experienţă intelectuală.
Orientul îndepărtat nu era atât un loc geografic concret, cât o idee. Timpul său
istoric nu se întretăia cu cel românesc. Cele două coordonate ale imaginii Indiei din
textele istorice şi geografice româneşti o situează deopotrivă în trecut. Imaginea
temporală (în cronografe şi apoi în istorii universale) înfăţişa o Indie a antichităţii,
obiect al anexărilor teritoriale şi al campaniilor militare dinspre apus spre răsărit.
Imaginea spaţială (în cosmografii), datorită insuficientei cunoaşteri, era tot cea a
unei Indii a trecutului, culeasă din autorii antici peste care s-a colat în mod
indistinct informaţie medievală şi modernă. Actualizarea acestei imagini, rapidă în
Occident, cunoaşte un ritm mult mai lent în cărţile tipărite în româneşte.

5 1 . Cf. Paul Cernovodeanu, Traduceri din istoria universală alcătuite de clerici transilvăneni uniţi (sec. XVll
XlX), în: Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, editori Iacob Mârza şi Ana Dumitran, Muzeul National

al Unirii, Bibliotheca Musei Apulensis, X, Alba Iulia, 1 999, pp. 452-462.
52. Ne-am ocupat pe larg de subiect în comunicările: Imaginea Indiei în cărţile de istorie şi geografie tipărite
în secolul al XlX-lea, Simpozionul "Lectura între traditie şi modernitate'', B iblioteca Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române, 20-21 iunie 2002 (al cărui rezumat a fost publicat în "Zilele B ibliotecii Academice
Clujene", 20-21 iunie 2002. Rezumate, pp. 26-27) şi Imaginea Indiei în cărţile de istorie şi geogro,fie tipărite
în secolul al XX-iea, Sesiunea de comunicări ştiintifice "Istoric şi Civilizatic'', Muzeul de Istorie, Zalău, 28-29
octombrie 2004 (care va fi publicată în "Acta Mvsei Porolissensis").
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Ele fac, în general, efectul de ecou întârziat. Iar paralel cu istoria "istorică" înţeleasă atunci ca o "povestire vrednică de crezut" - vechile istorii fabuloase,
precum Alexăndria sau Troada, au supravieţuit ca lecturi populare predilecte până
târziu în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea, cultura
română "descoperă" Occidentul şi acesta moment a marcat începutul renaşterii ei
moderne. Această perioadă a fost, aşa cum s-a spus, "o tulburare în viaţa păturii
noastre culte" a cărei cauză era "pornită doar din întreruperea pe neaşteptate a vieţii
noastre orientale şi încercarea de înlocuire a ei cu cea occidentală. Nu se mai
înţelegeau mirenii cu preoţii şi cu călugării, tinerii cu bătrânii, copiii cu părinţii,
românii de peste Carpaţi cu cei de dincoace." 53 De atunci, această descoperire şi
sincronizare cu Occidentul a fost o constantă mereu reluată de fiecare generaţie.
Orientul, mai ales cel îndepărtat, precum şi alte spaţii "exotice", au interesat pe
români numai în măsura în care ele le-au fost revelate de cultura occidentală
("Renaşterea orientală" a romantismului, filosofia lui Schopenhauer, teosofia). În
timp ce explorarea de sine a dus Occidentul la "descoperirea Indiei", revelarea
propriei geografii spirituale şi sufleteşti a făcut cultura română să "descopere"
Occidentul şi prin el să se deschidă către universalitate.

ADDENDA
Întrucât cel mai bun mod de a face cunoscut un text este de a-l edita, reproducem
mai jos în transcriere interpretativă, textul capitolului dedicat indienilor din
traducerea românească a cărţii lui Millot.
Datorită traducerilor succesive din franceză în germană şi apoi în româneşte,
sensul unora din propoziţiile, întotdeauna limpezi, ale lui Millot apare în aceasta
din urmă mai obscur. Astfel, de exemplu expresia "ils jouissoient de l' empire du
sacerdoce" apare în româneşte drept "ei să bucura de putearea crăimei preoţeşti",
"qui disparoit des qu'on l'examine" e transpusă "carea [„.] ispitindu-o piere şi să
perde", "font le corps de la revelation naturelle" apare "sânt fiinţa credinţii cei
fireşti, şi a descoperirii", "pures ou purifiees" e redată "curăţite sau lămurite",
"contemplations creuses" apare "cugetări nebuneşti", "des exces de folie ou de
fureur" e redată "nebuneştile şi turbatele desmierdări" etc.
53. Petre V. Haneş, Un călător englez despre români O scriere englezească despre Principatele Române
tradusă în române.�te de Constantin Golescu, Alcalay, Bucureşti, 1 920, p. 1 35.
-
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Cuvintele noi sunt adaptate de traducător în româneşte uneori cu terminaţii sau
la un gen diferite de cele care s-au impus ulterior (jenia pentru "geniu inventiv",
dar şi "duh aflătoriu"). Alteori ele sunt redate printr-o expresie expletivă, precum:
stratagemă = viclenire războiniciască, metempsihoză = mutarea sufletelor, progres
= meargere-înainte, care par să se datoreze traducerii germane a cărţii.
În volumul tipărit de Ioan Piuariu-Molnar, c a şi în ediţiile franceze sau germane,
ideile principale tratate în fiecare paragraf sunt reproduse pe marginea textului. Din
raţiuni de tehnoredactare, le-am introdus în text ca titluri ale paragrafelor. Aceasta
ne-a obligat să rupem patru paragrafe în două creând astfel tot atâtea paragrafe noi
(Necuviinţa acestui obiceiu, Moartea de bună voe a brahmanilor, Ce să înţeleage
prin Vedam, Duhul aflătoriu al indilor). Însăşi varianta românească a făcut, într-un
caz (Brama) acelaşi lucru, urmând probabil intermediarul german.
Cuvintele subliniate în original prin folosirea unui caracter mai mare le-am redat
prin caracter italic (bramini, ghimnasofiste, Deoutas). Nu am păstrat majusculele
acolo unde nu erau nume proprii sau tiluri.

Istorie Universală
adecă de obşte care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi
întocmită prin Signior Milot commembrum Academii frânceşti din Lion,
iară acum întâia dată tălmăcită în limba românească,
Tomul întâi.
În Buda,
s-au tipărit în Crăiasca Tipografie Orientaliciască a Universitatei Peştii.
1 800

pp. 1 76- 1 84
Indii

Vechimea indilor.
De vom judeca vechimea unui norod prin frum[u]seaţea şi rodirea unei ţări pre
carea lăcueşte, doară mai vor fi indii, mai ales cei ce lăcuesc lângă Ganghes,
norodul cel dintâi dintre toate noroadele ceale poliite. Aciastă păreare să întăreaşte
prin stâlpii cei de pomenire. Măcar fragmentul sau fărimitura Istoriei lui Ctesias de
lndii este plină de neadevăr, măcar că şi Orientaliceştile Istorii ale grecilor sânt încă
mai pline de neadevăruri şi sună despre ţinutul acestui loc mai cu multă ne
adeverinţă; însă tot să ştie că cei Vechi, ca să ia deprindere şi ştiinţare, au călătorit
într-acolo şi încă şi acum cred învăţaţii cei drept judecători că eghipteanii şi după
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aceaia grecii de acolo ar fi adus filosofia şi credinţa lor. Nici poate fi îndoială că
învăţătura despre trecerea sufletului într-alt trup vine de la Indii. Şi numai aciasta
este mărturie de ajuns despre vechimea lor; că din vremi ne/177/ştiute au crezut în
Eghipt şi în Asia că să strămută sufletele dintr-un trup într-altul.
Înpărţirea în classuri sau în ceate.
După zisa lui Arie, unui autor foarte vreadnic de crezut, indii era toţi oameni
slobozi; ei să înpărţisă în şapte classuri sau ceate; şi cei dintru o ciată nu să
amesteca prin căsătorie cu cei dintr-altă ciată. O ciată din aceastea priveghia preste
cealelalte şi între toate classurile trebuia să dea sama înaintea craiului despre
purtarea lor. Classul care era cuprins cu lucrarea pământului avea să aşteapte de la
craiu cinste încuviinţată după măsura strădaniei sale. Niciodată nu-i trăgea pre ei
de la plug ca să-i pue la alte trebi; în vreame de războiu era foarte oprit să nu-i
smintească pre dânşii de la plug, nici să să atingă de averile lor; pentru că bine să
vedea că unde rămâne pământul nelucrat, acolo toate lipsesc; şi cum că pământul
nu să poate griji după cum să cuvine, de nu să va părtini celor ce să îndeletnicesc
cu trebile câmpului. Classul bramilor sau al brahmanilor, de carii vom grăi de
osebi, au fost mai ales dintre 11 78/ toate cealelalte classuri, pentru că credinţa şi
toate alte feliuri de învăţătură era în mânile lor; ei să bucura de putearea crăimei
preoţeşti.
Necuviinţa acestui obiceiu.
Aciastă osibire a classurilor sau a multor fealiuri de cinuri orăşeneşti să ţine încă
pănă în zilele noastre; şi s-au văzut urmările ceale reale care sânt nedespărţite de
dânsele. Aciasta este numai judecare deşartă, când creade cineva că toate trebue să
vie mai aproape la desăvârşire, când sânt pruncii siliţi să rămâe lângă meşteşugul
şi professia, adecă măestria părinţilor lor. Experienţia au arătat chiar în Asia
precum şi în Eghipt că prin urmarea aciasta nimic nu au venit la desăvârşire. Afară
de aciasta să pizmuesc chilinele classuri una pre alta între sine însuş prin temeiurile
credinţii. O greşală necuvioasă eşită afară de rânduială care este stricătoare
saţietăţii omeneşti.
Ştiinţele şi năravurile brahmanilor.
Indii era datori să mulţumească brahmanilor, ce să numesc acum bramini, în
rândul părţii cei mai mari a veastei neamului lor, de au rămas ei la atâta pomenire.
Acesti brahmani sta întru atâta cinste şi vază, ca maghii în Persia şi ca preoţii în
Eghipt, scutiţi de toate greutăţi/179/le, să chema în Sfaturi în curtea crăiască şi era
ei stăpânind preste minţile înţeleagerii norodului. Ei să punea pre învăţătura
astrologhiei, ei să arăta pre sine proroci, era theologi şi filosofi ; şi învăţătura lor,
carea mai tare să proptea de asprimea năravurilor lor, aţiţa minune încă şi între
streini .
Moartea de bună voe a brahmanilor.
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Ei să vedea stând oblu rădicaţi în ferbinţala soarelui cea mai mare, îş muncea
trupul, defăima pre cei ce morea din slăbiciune sau pentru bătrâneaţe şi să lăsa săi
arză de vii când le era viaţa spre greotate, după cum au dat Calanus pildă despre
aciasta înaintea ochilor oastei lui Alexandru. Mulţi dintre ei de tot nici o haină nu
purta şi pentru aceaia să numea ghimnasofiste.
Învăţătura despre mutarea sufletelor.
Mutarea sufletelor să ţinea de temeiurile ceale mai alease ale învăţăturii
brahmanilor. Întru încredinţare că sufletele oamenilor trecea în trupuri dobitoceşti,
să oprea de tot fealiul de carne a mânca. Acest feliu de cuget nebun apăra câtuş
decât dobitoacele de vărsarea sângelui şi afară de aciasta da omului un temeiu
folositoriu aş înfrâna mai mult patimile, fie acias/1 80/ta prin înfrânare sau prin
frică. Căci ei să temea că sufletele lor, întru pedepsirea fărădelegilor lor, după
moarte să nu să strămute întru o jivină necurată sau întru o fiară strajnică. Atâtea
superstiţii stricăcioase să află în lume, cât să cuvine cinste celor ce aduc vreun
folos.
Theologhia brahmanilor.
După mărturisirea lui Strabo credea brahmanii cum că lumea au avut începutul
său şi va avea şi sfârşitul său; cum că Fiinţa cea Prea înaltă cu pretutindenea să
umple acea lume, cum că în vremile dintâi au curs din pământ lapte, vin[,] unt de
lemn şi miere ca izvoarăle apelor, dară rău întrebuinţindu-se oameni [i] cu dânsele,
i-au lipsit D[u]mnezeu de norocirea aciasta şi iau osindit să să hrănească cu munca
mânilor lor.
Ce să înţeleage prin Vedam.
Vedam o varte veche sfintă a braminilor cuprinde în sine tot aceale temeiuri cu
tot feliul de fabule amestecate. Fiinţa cea Prea înaltă este un duh curat şi desăvârşit;
din aceaia au purces oarecare îngeri sau fiinţe duhovniceşti, dintre carii unii au
păcătuit şi prin aciasta s-au lipsit ei de vrednicia pentru care s-au zidit. Acesti
îngeri/ 1 8 1/ sau duhuri reale, ce să numesc Deoutas, sânt surghiuniţi întru o lume
materialnică unde pricinuesc ei toate realele. Pentru ca să slobozască pre oameni de
tirania lui Deoutas, au luat Vistnou firea omenească pre sine; după multe şi
îndelungi ispitiri şi strămutări într-alte trupuri iară să vor înpreuna sufletele cu
începutul lor şi apoi să vor bucura întru o fericire veacinică. Aceastea sânt
temeiurile theologhiei indieneşti din care au înprumutat şi Pithagoras învăţăturile
sale ceale mai alease.
Brama.
Brama, de la carele preoţii indieneşti îş trag numele, este unul din duhurile ceale
mai de frunte, cărui de osebi s-au încredinţat ocârmuirea lumii. Vistnou cel ce s-au
făcut om este acela pre carele hinezii supt numele lui Fo sau Foe şi iaponii supt
numele lui Amida îl cinstesc d[u]mnezeeşte. Visurile indienilor pretutindenea s-au
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lăţit. Platon au luat din acealea o parte din învăţături pentru ai săi. Orighen cerea să
le înpreune întru una cu creştinătatea; în care la privirea cea dintâi să află între
învăţăturile acealea ale indienilor şi între învăţăturile creştinătăţii o / 1 82/
asemenare, carea după zisa lui Signior Bughenvil, ispitindu-o piere şi să perde; însă
câtuş decât arată că şi credinţa indienească, ca toate cealelalte relighii, ar "fi
întemeiată pre oarecare adevăruri, care tuturor oamenilor preste tot sânt conoscute,
şi aceastea sânt fiinţa credinţii cei fireşti şi a descoperirii, care este tocma aşa ca şi
lumea de veache.*
Neştinţa indienilor în astronomie.
Norodul îş închipueşte Pământul ca o faţă oablă între a cărui mijloc să rădică un
munte; înprejurul acestui munte să întorc soarele, luna, stealele şi cealelalte planete
în încungiurul lor. Preste ceriul planetelor îş închipuesc indii încă 6 ceriuri, care
sânt rânduite pe sama duhurilor celor curăţite sau lămurite din ciata a doao spre
lăcaşul fericirii. O neştiinţă mai mare şi absurdă întru astronomie decât aciasta nu
să poate gândi. Mintea omenească totdeauna să desfătează în fabule, mai nainte de
ce îş ia osteneală a ispiti firea şi a lua aminte cea/ 1 83/le ce pot fi întru adevăr.
Duhul aflătoriu al indilor.
Indii ar fi făcut meargere-înainte în ştiinţe, de nu s-ar fi cufundat ei în cugetări
nebuneşti. Să zice că ei ar fi aflat jocul cel cu figuri ce să cheamă şah şi ţeferele sau
numărul arabicesc. Periodul vremii cel adevărat, când s-au început aceştea a fi un
norod, îl pune Freret cătră anul 3 102 înainte de Hs. **
Muerile mor pre jirade de leamne, unde să ardea bărbaţii lor.
Numai credinţa deşartă au putut statornici în India un obiceaiu vechiu şi acum
stătătoriu, de care tremură firea şi să îngrozeaşte. După moartea bărbatului o muere
din ale lui avea dreptul a să lăsa să să arză de vie pre jireada lui. Muerile mortului
să pricea aorea între ele care să aibă acea cinste şi preferenţie să meargă spre ardere
şi braminii le îndemna ca spre o faptă bine primită. La ce fapte nu ne poate aduce
nebuna închipuire a minţii ? Prefac pre D [u]mnezeu întru un tiran, cred că cei ce
varsă sânge de om îi aduc cinste şi ciarcă o sfinţenie osibită în nebuneştile şi
turbatele dezmierdări, măcar că credin/1 84/ţa cea adevărată nu ne însufleţază cu alt
ceva fără numai cu blândeaţe şi cu înţelepciune. De unde vin pricinile atâtor răutăţi
ce s-au lăţit preste toată lumea ? De unde aiurea fără pentru că oamenii nu cer sfat
de la înţelepciune în trebile lor ceale mai de lipsă şi niciodată nu s-au sfătuit cu
priceaperea lor ?
Accademia di Romania, Roma

* Memoires de / 'Academie des lnscript. Tom 1 8.
* * Ibidem.
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ÎNTRE BLAJ SI BUCURESTI
,

,

Ion Brad
Invitat să iau parte la festinul spiritual prilejuit de aniversarea celor 80 de ani ai
cărturarului Gavril Ştrempel mă grăbesc să nu rămân printre ultimii care să-şi
exprime bucuria şi onoarea de a fi prezent alături de mulţii admiratori şi prieteni ai
Domniei-sale. O fac, mărturisesc sincer, în primul rând ca ardelean, cu gândul la
definiţia dată acestui cuvânt de Lucian Blaga: "omul care duce un gând până la
capăt". O definiţie pe care şi sătmăreanul sărbătorit acum a înţeles-o foarte bine, ca
să nu zic chiar cu prisosinţă. Oare ce altceva ar putea să însemne ascensiunea sa,
treaptă cu treaptă, efort cu efort, pricepere cu pricepere, măiestrie cu măiestrie,
timp de 55 de ani, de la "bibliotecar adjunct" la "director general" al tezaurului
naţional pe care îl numim Biblioteca Academiei Române !
O fac apoi ca un copil de ţărani din satul lui Timotei Cipariu, primul, cel mai
mare bibliofil şi ctitor de biblioteci româneşti, într-un Ardeal în care publicaţii ale
nefericitei biblioteci - desfiinţată în toamna lui 1 948, împreună cu Biserica
Română unită cu Roma - dar norocoasă că a fost salvată, dusă la Cluj şi pusă sub
tutela Academiei Române. Profesorul Nicolae Comşa ne-a lăsat o seamă de studii
şi cărţi importante. Printre acestea, ţin să amintesc aici doar Corespondenţa dintre
Ion Micu Moldovan şi Ion Bianu, lucrare publicată mai întâi în "Anuarul" Liceului
nostru, apoi în volumul din 1 943, inclusă recent în Portrete şi studii literare (ed.
"Astra", Blaj, 2004).
Mă opresc doar asupra acestor pagini, de mai multe ori semnificative şi
importante pentru orice cărturar doritor să nu-şi uite înaintaşii; mai ales când
aceştia au fost oameni vrednici de toată admiraţia şi recunoştinţa. Printre aceştia se
numără, în mod cert şi regretatul dascăl blăjean Nicolae Comşa, din cartea căruia
aş vrea să reţin, în primul rând, o idee importantă şi, o socotesc încă actuală: anume
că, nu doar Iluminismul şi Şcoala Ardeleană au înrâurit prin corifeii lor, prezenţi la
atâtea şcoli şi publicaţii din toate provinciile româneşti mişcările de idei noi,
dezrobitoare, întru împlinirea aspiraţiilor de unire şi unitate naţională. Din studiul
lui Nicolae Comşa asupra corespondenţei dintre Ion Micu Moldovan şi Ion Bianu
reiese clar şi procesul invers, al contactelor şi influenţelor benefice dintre B ucureşti
şi Ardeal, mai ales dintre Academia Română - inclusiv Biblioteca ei - şi cărturarii
ardeleni, mai cu seamă cei din B laj .
Lectura acestor pagini, cu multele ei amănunte şi fragmente doveditoare,
conturează totodată personalitatea puternică şi originală a celor doi mari învăţaţi
din secolele XIX-XX. Amândoi descinzând din fluxul spiritual românesc iniţiat de
98
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
Ion Inocenţiu Micu Clain, ctitorul B lajului istoric, "episcopul-voevodal", cum l-a
numit Nicolae Iorga. Aflăm, astfel, că în 1 894, Ion Micu Moldovan îşi pregătea
discursul de recepţie la Academie cu terna "Inochentie Micu Clain", discurs pe care
nu l-a mai rostit. Printre primele cărţi publicate de Ion Bianu figurează Viaţa şi
activitatea lui Samuil Micu Clain, din anul 1 876. Iar nepotul lui Ion Bianu, Nicolae
Comşa, avea să publice, în 1943, Episcopul Ion Inochentie Micu, lăsând în
manuscris şi studiul Samuil Micu Clain, care urma să apară tot în colecţia "Oamenii
Blajului", iniţiată de el.
Majoritatea celor 22 de scrisori ale lui Ion Micu Moldovan către "fiul său
spiritual", Ion Bianu, şi a celor 86 scrisori către "prea iubitul părinte sufletesc" cum îi scria adeseori - sunt dedicate Cărţii şi Bibliotecii. Era firesc ca Ion Bianu,
pregătind operele sale fundamentale, Bibliografia Românească Veche şi Catalogul
manuscriselor româneşti din Biblioteca Academiei, să-l consulte şi să-i ceară
sprijinul canonicului mitropolitan şi custodelui celei mai mari biblioteci româneşti
din Ardeal, bogată mai ales în carte veche.
Fără să studieze în mod special contribuţia lui Ion Micu Moldovan la rezolvarea
unor probleme în timpul şederii sale la sesiunile Academiei, Nicolae Comşa
notează: "Ion Micu Moldovan putea face multe servicii Academiei şi de acasă. El
era un reprezentant legal al acesteia în Ardeal. Astfel, tratează cumpărarea unor
cărţi rare de la diferite biserici şi persoane particulare şi se îngrijeşte de câteva ori,
îndemnat şi rugat de Ion Bianu, de executări testamentare în favorul Academiei".
Multe peripeţii, nu întotdeauna plăcute, se pot citi în scrisorile dedicate acestor
chestiuni, cum au fost importantele "documente Dilimont". La rândul său, Ion
Bianu se dovedea "un adevărat furnizor de carte românească pentru blăjeni", unele
dintre acestea mergând la Biblioteca Arhiedecezană, altele fiind donate pentru
ajutorarea elevilor meritoşi din Transilvania.
Anumite scrisori se concentrau asupra problemelor politice şi naţionale. De la
Paris, în 1 882, Ion Bianu îi scria lui I. M. Moldovan: "Dacă ai şti ce dorinţă şi
trebuinţă am de a fi în curent cu tot ce se petrece în bietul Ardeal".
Mai târziu, în 19 10, când se stârnise la Bucureşti o vrajbă contra catolicilor şi
uniţilor, Ion Bianu îi scria canonicului blăjean, care era pe atunci şi mâna dreaptă
a mitropolitului Victor Mihali de Apşa: "Eu mă rog să daţi porunci şi sfaturi ca
nimeni din lumea unită să nu intre în nici un fel de polemică cu cele ce se scriu şi
se vorbesc aici".
În acea perioadă, când stăpânirea de la Budapesta exercita presiunile cele mai
dure de deznaţionalizare a românilor ardeleni, provocând şi intrigi între români, Ion
Bianu se arăta din nou ca un observator atent al evoluţiei mentalităţilor de la
Bucureşti, socotind că era tot mai necesară unificarea simţămintelor naţionale de pe
ambele versante ale Carpaţilor. De aceea formula acest îndemn: "Bine este ca să
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meargă să vadă acolo şi să vă cunoască tot mai mulţi . . . Căci orice s-ar face - tot
suntem legaţi unii de alţii, de acolo şi de aici - şi tot aici este puterea naţională în
toate şi în special în cele culturale. Spune tututor «credinţă neînfrântă» , «muncă
neobosită» . . . şi mai presus de toate devotament adânc şi sincer cauzei naţionale".
Cred că nu greşesc prea tare dacă afirm că aceste îndemnuri, formulate la
începutul agitat al secolului XX, şi-au păstrat valabilitatea până azi, la începutul
deloc mai liniştit al secolului XXI.
Circuitul viu şi simbolic de idei, biruitor peste timp, dintre Ardealul iluminist şi
Academia Română, îndemnul la cultivarea unităţii naţionale, întotdeauna cimentată
prin cultură, rămân nu doar pagini ale trecutului, ci şi deziderate şi obligaţii
permanente ale zilei de azi.
Mai ales acum, când vedem că prima certitudine a intrării noastre în Uniunea
Europeană o constituie tot cultura, tot cartea, tot biblioteca, şi când, într-o lume tot
mai evident aflată sub tăvălugul implacabil al globalizării, unitatea şi identitatea
naţională ne pot fi scuturi de apărare. Dacă ştim să le ferim de rugină, de nepăsare,
de intrigi, de dihonii, de ciorovăieli mărunte. Acum, ca şi altădată, istoria ne învaţă
că nici un rău nu e mai mare decât cel pe care ni-l facem singuri.
Bucureşti, august, 2005
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PORTRET ÎN GALERIA BIBLIOLOGILOR ROMÂNI
Gheorghe Buluţă
Studiind (împreună cu Corneliu Dima-Drăgan, în articolul Rumănische
Bibliologen, publicat în "Biblos", 1 979; singur în volumul Civilizaţia bibliotecilor,
1 998, şi în colaborare cu Victor Petrescu, în lucrarea Galeria bibliologilor români,
2003) dezvoltarea bibliologiei româneşti prin cercetări şi şcoli, observam existenţa
unui fenomen pe care l-am numit şcoala bibliologică a Academiei Române, fondată
de Ion Bianu şi ilustrată de mai multe personalităţi precum Alexandru Sadi
Ionescu, Nerva Hodoş, George Baiculescu şi Dan Simonescu. Este o şcoală cu un
caracter mai puţin teoretic şi cu o tendinţă mai marcat istoriografică şi filologică.
Reprezentanţii acestei şcoli au între altele meritul de a se fi aplecat cu erudiţie
asupra culturii comunicării scrise vechi la români. Ei au dezvoltat de asemenea
cercetarea bibliografică şi au realizat instrumente de referinţă în acest domeniu.
În această galerie a bibliologilor cu o solidă formaţie filologică şi o foarte bună
cunoaştere a istoriei cărţii şi societăţii se înscrie şi dr. Gabriel Ştrempel, membru
de onoare al Academiei Române (din 1 993 ) , care le-a urmat acestor înaintaşi în
calitate de bibliotecar ( 1 953 ), şef al Secţiei Manuscrise, şef al Secţiei Colecţii
Speciale, director adjunct (din 1 975) şi director general al Bibliotecii Academiei
Române (din 1 994).
Sunt, deja, multe decenii de când Gabriel Ştrempel s-a dedicat cunoaşterii
universului cărţii româneşti vechi, fie că este vorba despre manuscrise şi copişti, fie
de cărturari, fie de tipărituri. În timp, s-a configurat o operă bibliologică foarte
consistentă, unitară dar nu şi monotonă, cu repere care nu sunt numai ale
bibliografiei sale personale, ca autor, ci şi ale bibliologiei româneşti în ansamblu.
Una dintre primele lucrări de tinereţe ale istoricului cărţii, arătând de timpuriu
erudiţia neobişnuită pentru vârsta pe care o avea autorul, este volumul Copişti de
manuscrise româneşti până la 1800, însemnând peste 350 de pagini şi publicat de
Editura Academiei în 1 959. Cartea se deschide cu un studiu de mai multe zeci de
pagini, în care Gabriel Ştrempel prezintă istoricul scrisului în Ţările Române,
activitatea de copiere a manuscriselor, înainte şi după răspândirea tiparului. Sunt
descrise şi analizate toate aspectele fenomenului: ambianţa intelectuală, circulaţia
manuscriselor, materialele folosite de copişti, costurile copierii, conţinutul operelor
transcrise, caracteristicile caligrafiei. Autorul analizează valoarea artistică şi
documentară a acestor produse ale artei scrisului, semnificaţia lor culturală,
răspunzând astfel multor probleme ridicate de istoria literaturii, paleografie,
sociologia lecturii. Copiştii, cu tot ce s-a putut afla despre ei, sunt prezentaţi ca într-un
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dicţionar, nu în ordine cronologică, ci în ordine alfabetică, iar lucrarea, structurată
ca un instrument de informare, conţine: lista manuscriselor Bibliotecii Academiei
cu numele copiştilor, lista copiştilor pe secole, o altă listă, pe criteriul geografic
(copişti din diferitele provincii istorice româneşti), lista copiştilor din alte ţări şi un
indice general. Cercetătorul dovedea încă de pe atunci stăpânirea unui volum de
informaţii impresionant şi competenţe indiscutabile în tehnica muncii intelectuale.
Cartea lui reunea şi organiza date puţin sau deloc cunoscute fiind în acelaşi timp un
instrument de informare şi o sinteză, cu problematică bogată.
Principala operă de bibliolog din Şcoala Academiei Române a lui Gabriel
Ştrempel este Catalogul manuscriselor româneşti B.A. R. 1 -5920, lucrare
fundamentală pentru cunoaşterea unui patrimoniu de mare valoare, însurnn ând în
patru volume, mai bine de o mie de pagini, publicată de Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică ( 1 978, 1 983, 1 987 şi 1 992). Fondul de manuscrise româneşti al
Bibliotecii Academiei Române (5920) este sistematizat şi descris ştiinţific, printr-un
efort de cercetare personală ce a durat ani la rând.
Acest catalog, care prezintă manuscrise de mare valoare din punctul de vedere
al culturii scrise, din punct de vedere istoric şi artistic, pune în formă, în mod unitar,
descrierea completă şi detaliată a documentelor, cu identificarea provenienţei, cu
datarea lor, cu reproducerea însemnărilor din epocă sau/şi ulterioare. Este o
catalogare analitică realizată cu acribie, asupra unui imens material documentar.
Unele manuscrise provin de la mănăstiri, altele din donaţii şi achiziţii, iar multe,
arată Gabriel Ştrempel, au fost "îndreptate spre Academie mai ales de Odobescu şi
Iorga, cei care au observat la vreme distrugerea lor şi care au înţeles că fără o mare
bibliotecă, studiile de limbă şi istorie ale unei naţii nu pot progresa". În fondul
cercetat se află manuscrise vechi (din secolele XVI, XVII şi XVIII) precum şi
manuscrise literare moderne şi contemporane, de o autentică valoare. Pe parcursul
elaborării acestui instrument bibliologic se reconstituie imaginea complexă a
universului lecturii de-a lungul mai multor secole, se configurează mentalitatea
culturală a fiecărei epoci, se pune în lumină un adevărat edificiu cultural ridicat de
ostenitori al condeiului din diferite perioade istorice. Recenziile care au salutat, la
vremea lor, fiecare volum din această lucrare, pe care o putem numi fără a exagera
monumentală, i-au relevat meritele şi calităţile.
În ansamblul operei ştiinţifice a lui Gabriel Ştrempel unul din "vârfurile"
contribuţiilor de istoriograf şi bibliolog îl reprezintă monografia Antim Ivireanul
publicată în 1 997 la Editura Academiei Române. Era un demers dificil căci, scrie
autorul în "Mărturisirile" cu care debutează cartea, "a te situa în spiritualitatea
muntenească din vremea lui Brâncoveanu, a încerca să descâlceşti firele politice ale
epocii ( . . . ) a străbate negura deasă sud-est europeană, care s-a întins şi la nord de
Dunăre cu prima domnie din Fanar, ni se păreau îndrăzneli mai presus de
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obişnuitele noastre îndeletniciri din anii de acumulare". Este o provocare căreia
cercetătorul îi face faţă cu strălucire. În peste 400 de pagini, autorul organizează o
informaţie diversă, bogată, deloc uşor de identificat uneori şi reconstituie originea
şi viaţa lui Antim Ivireanul înainte de stabilirea lui in Ţara Românească, activitatea
lui de tipograf la Bucureşti şi Snagov, lucrarea lui ca Episcop de Râmnic.
Firul biografiei şi restituirea climatului istoric, politic, religios şi moral, cu
perspectiva asupra istoriei cărţii, este urmat în etapele în care Antim a fost
Mitropolit al Ţării Româneşti şi pentru sfârşitul cărturarului, în 1 7 1 6 . Gabriel
Ştrempel analizează şi o mare moştenire a celui care a lăsat culturii noastre
faimoasele "Didahii" şi mănăstirea Antim, aşezământ care n-a fost, nici el, ca şi
ctitorul, cruţat de urgiile istoriei. Volumul contribuie într-o manieră, în acelaşti
timp, convingătoare şi vie, la cunoaşterea din perspective încrucişate, a istoriei şi a
anvergurii lui Antim Ivireanul, care a fost, scrie Gabriel Ştrempel, "credincios,
milos, generos, desăvârşit teolog, foarte învăţat, priceput în toate, mare orator, mare
patriot".
Cercetarea şi catalogarea manuscriselor româneşti a întărit convingerea lui
Gabriel Ştrempel că "odată dezvăluit întregul fond de manuscrise de la Biblioteca
Academiei Române, istoria literaturii române pentru epoca premergătoare
clasicismului, va trebui sensibil revizuită şi corect îndreptată". Este şi cazul lui
Ianache Văcărescu. Între contribuţiile lui Gabriel Ştrempel la restituirea unor
fenomene ale culturii scrise la români trebuie amintită şi ediţia critică a scrierii lui
lanache Văcărescu, Istoria othomanicească (Editura Biblioteca Bucureştilor,
200 1 ), al cărui studiu introductiv are valoarea unei monografii. Acesta vădeşte
aceeaşi erudiţie prin care se caracterizează şi celelalte întreprinderi editoriale ale
bibliologului (excelentele ediţii din operele lui Antim Ivireanul, Nicolae Costin,
Ioan Neculce, Axinte Uricariu ş.a.), erudiţie care nu face, însă, ca textele semnate
de Gabriel Ştrempel să se sufoce prin informaţie. Redactarea firească, stilul
colocvial, simţul evocării istorice, calitatea notelor ce însoţesc textul lui Văcărescu,
editat cu competenţă filologică, reprezintă elementele unui portret intelectual în
care componenta bibliologică, teoretică şi istoriografică, reprezintă o dominantă.
Dar nu numai volumele tipărite de edituri de prestigiu, ci şi studiile publicate în
reviste de specialitate, de nivel academic fac din opera bibliologică şi de istoric al
culturii a lui Gabriel Ştrempel o creaţie memorabilă.
O parte din aceste studii este dedicată manuscriselor. Astfel, în 1 967 autorul a
prezentat Fondul de manuscrise româneşti al Bibliotecii Academiei (în "Studii şi
cercetări de documentare şi bibliologie"), iar în 1 972 descrie Manuscrise româneşti
aflate La Leningrad şi Kiev (în "Studii şi cercetări de bibliologie" XII).
Pasiunea pentru opera lui Antim Ivireanul datează din 1 966 când publica studiul
Un cronograf ilustrat atribuit mitropolitului Antim Ivireanul (în "Romanoslavica",
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XIII), căruia i s-au adăugat în timp şi altele.
Unele studii sunt dedicate unor segmente din istoria Academiei Române:
Cabinetul de manuscrise, documente şi cărţi rare (în "Cartea Centenarului", 1968)
şi Activitatea editorială a Academiei Române între anii 1868 şi 1 948 (în
"Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologice", 1 998).
Ca cercetător al istoriei culturii scrise, Gabriel Ştrempel a publicat şi alte studii,
între care: Romanul popular în colecţiile de manuscrise ale Bibliotecii Academiei
(în "Studii şi cercetări de bibliologie", XI, 1 969; Miniaturi şi ornamente în
manuscrise greceşti ale Bibliotecii Academiei (în "Buletinul Monumentelor
Istorice", 1 97 1 ; Începuturile tiparului râmnicean (în "Valori bibliofile din
patrimoniul cultural naţional", I, 1 980).
Figura lui Ion Bianu şi etapele de dezvoltare a Bibliotecii Academiei Române
constituie un reper important în studiile realizate de Gabriel Ştrempel: Ion Bianu
1 856 - 1 935 (în "Sesiunea de Bibliologie a Bibliotecii Academiei", 1 957);
Biblioteca Academiei Române în viaţa lui Ion Bianu (în "Memoriile Secţiei de
ştiinţe filologice, literatură şi artă", 1 985); Întemeierea şi începuturile Bibliotecii
Academiei Române (în "Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologice",
1 988); Din istoricul Bibliotecii Academiei Române (în "Informarea Documentară
între Teorie şi Practică. Mapă documentară" XXI, 1 998).
Am menţionat aceste studii în mod selectiv, dar mai sunt şi altele, la fel de
importante şi reprezentative pentru direcţiile de interes ale unui cercetător care şi-a
dedicat energia şi pasiunea istoriei culturii româneşti, istoriei cărţii şi istoriei
Bibliotecii Academiei Române. În această instituţie şi-a construit o carieră de
studiu şi de editor, dar la conducerea ei, urmând unor nume nu o dată ilustrate, şi-a
asumat şi misiunea deloc uşoară de a duce mai departe moştenirea lui Ion Bianu.
A onorat această înaltă poziţie prin opera sa de bibliolog, deja impresionantă şi
încă departe de a se fi încheiat.
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UN "SACERDOT" AL ''ALTARULUI"
ACADEMIEI - BIBUaJ'ECA, OCTOGENAR
Casian
Episcopul Dunării de Jos
Domnul Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române şi Director
General al Bibliotecii prestigiosului for academic, împlineşte anul acesta, la opt
septembrie, frumoasa vârstă de 80 de ani !
Este vârsta celor aleşi de Dumnezeu. Este vârsta celor ce nu-şi numără doar
anii ci, mai ales, împlinirile. Este vârsta deplinătăţii spirituale, umane şi, evident,
culturale. Mai bine spus, vârsta este un dar pe care l-a primit de la Dumnezeu şi
pe care l-a valorificat, aşa precum ne îndeamnă Domnul, în Evanghelie, să
multiplicăm talanţii, prin punerea lor în lucrare. Deci, dincolo de ani şi de cifra
rotundă, omul şi opera se constituie într-o bucurie unică, împărtăşibilă şi
mobilizatoare.
Este, cu adevărat, impresionantă opera sa, dar mai presus de orice s-ar putea
semnala din munca de cercetare, nu putem să nu remarcăm mai ales identificarea
sa ca un autentic sacerdot la "altarul " Bibliotecii Academiei. În această slujire
este viaţa sa căci, iată, de mai bine de 30 de ani conduce prestigioasa instituţie a
înţelepciunii, consacrând practic aici, de la ucenicie, treaptă cu treaptă, până la
vârf, 50 de ani din existenţa sa. O jumătate de secol ! O jumătate de secol printre
cei mai fideli prieteni de care nu s-a putut dezlipi, căci cărţile nu sunt doar
instrumente ştiinţifice de exprimare şi de cercetare ori de lectură ci ele sunt
prelungiri de viaţă din vieţi. Ele sunt amprente veşnice peste timpul nostru Limitat.
Ele sunt, cu adevărat, memoria vie a omenirii. Ele sunt "tinereţea cea fără de
bătrâneţe ". Ele sunt personalizări, într-un chip sau în altul, ale celor ce au plecat
dintre noi, dar care au simţit nevoia să şi rămână prin urmaşii Legitimi, cărţile !
Domnul Gabriel Ştrempel ştie bine Limbajul, cheia şi cifrul acestor prieteni,
cărţile şi, de aceea, le-a asigurat longevitate, locul în nemurirea culturală, căci o
bibliotecă bine pusă în valoare este aidoma unei biserici, care slujeşte pur şi
simplu prin existenţa ei sacră în mijlocul comunităţii, din generaţie în generaţie.
Dar nu simpla aşezare în rafturi a cărţilor face dintr-o bibliotecă un panteon ci,
mai cu seamă, agrăirea cu ei, cu cei ce sunt ascunşi între coperţi, contribuie la
opera de apostolat cultural. Bibliotecarul este deodată şi custode dar şi ghid, este
interpret şi interlocutor dintr-o lume pe care prea puţin o mai cunoaştem sau o mai
dorim astăzi cu adevărat.
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De aceea, sărbătoritul are marea binecuvântare de la Dumnezeu să se afle în
deplină tinereţe intelectuală în continuitatea convorbirii cu lumea sa, pe care ne-o
face şi a noastră şi să ne arate pe viu: "că nu iaste altă zăbavă mai frumoasă
decât. . . ", spunem şi noi, cu smerenie, invitaţia generaţiilor noastre, spre Lumea
teribilei informatizări, simplificări şi superficialităţi de toate soiurile, prin lumea
lor, a înţelepţilor, să trecem pragul "sanctuarului " unde "sacerdotul " bibliotecar
ne ajută să comunicăm cu Sfântul Dosoftei, cu Sfântul Antim Ivireanul, cu Macarie,
cu Vlădica Melchisedec al Dunării de Jos şi al Romanului, cu Vlădica Dionisie
Romano, cu Chesarie de Râmnic, cu smeriţii monahi mari cărturari, ca şi Eufrosin
Poteca, cu smeritul diacon Gheorghe Lazăr, Augustin Bunea - Luptătorul pentru
credinţă şi limbă, marele Gheorghe Asache, fiul arhim. Leon Asachi, cu Popa Nae
şi cu atâţia alţii ce "liturghisesc " cu tot soborul de cărturari pe care i-a izvodit
naţia românească din tot rotundul ei "de la Nistru pân ' La Tisa ".
Cu aceştia a convorbit şi convorbeşte Gabriel Ştrempel şi cu mulţi ca şi ei şi, de
aceea, nu are vreme să îmbătrânească. De aceea este tânăr la 80 de ani, de aceea
este spiritual şi apropiat tuturor, căci este şi un slujitor al altora de ieri, pentru cei
de astăzi şi pentru cei de mâine ! Nu întâmplător a venit pe lume de ziua Naşterii
Maicii Domnului, La începutul anului bisericesc !
Undeva, într-o rugăciune, Maica Domnului este înfăţişată, metaforic, drept
"Cartea în care s-a înscris Cuvântul lui Dumnezeu ". De acolo probabil a primit,
în acea sfântă zi, pe plaiurile transilvane ale Satului Mare, vocaţia de a sluji prin
cuvânt culturii, istoriei credinţei şi vieţii spirituale a poporului român.
De la Dunărea de Jos, păstorită odinioară de marele Melchisedec, care a rămas
nemuritor nu numai pentru slujirea sub bolta altarului ci şi a neamului,
transmitem, din inimă, cu toţi sacerdoţii iubitori de cultură, cu toţi prietenii şi
admiratorii Domnului Gabriel Ştrempel, urare la aniversare, de viaţă mereu
tânără în ciuda frumoasei "ninsori " de pe fruntea sa mereu senină !
Dumnezeu să vă binecuvânteze, iubite Domnule Gabriel Ştrempel, şi respectat
frate creştin al Sfintei noastre Biserici !
La Mulţi Ani !
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IOAN DIN LINDOS Sf TÂLCUIREA LUI
LA CANONUL CEL MARE
,

Acad. Virgil Cândea

Cultura românească veche, căreia învăţatul meu prieten şi coleg Gabriel
Ştrempel i-a închinat întreaga sa operă, îmi oferea numeroase sugestii pentru
contribuţia prin care să-i salut a optzecea aniversare.
Voi arăta mai departe pentru ce m-am oprit la Ioan din Lindos, cărturarul grec
de acum două veacuri, pe nedrept uitat de români ! , care l-au adăpostit la sfârşitul
vieţii lui şi i-au tradus postum principala operă.
Născut pe la începutul secolului al XVIII-iea la Lindos, vechiul oraş din insula
Rhodos, Ioan a îmbrăcat de tânăr haina monahală. După studii la şcoala din insula
Skopelos, şi-a început ascultarea de predicator în diferite oraşe ale Asiei Mici, între
care Smirna, unde mitropolitul Procopie i-a remarcat învăţătura bogată şi iscusinţa
oratorică. Ales Patriarh ecumenic, Procopie I ( 1785- 1 789) l-a luat pe Ioan cu sine
la Constantinopol, l-a hirotonit arhiereu, apoi i-a încredinţat arhiepiscopia Mirelor
Lichiei, vechea eparhie din Asia Mică pe care, la începutul secolului al IV-iea, o
cârmuise Sfântul făcător de minuni Nicolae, zelosul apărător al dreptei credinţe la
primul sinod ecumenic din Niceea.
Păstorirea lui Ioan din Lindos, ca şi întreaga lui viaţă, au fost marcate de
neaşteptate încercări. Intrigile eparhioţilor săi l-au izgonit din scaun şi, după trei ani
de surghiun în Mănăstirea Iviron din Muntele Athos, s-a refugiat în Ţara
Românească unde şi-a aflat obştescul sfârşit în 1 795, într-o mănăstire de lângă
Bucureşti, după cum ne informează fără alte precizări un biograf al lui2 .
Mai fericită i-a fost opera exegetică şi pastorală, prin care a intrat în istoria
literaturii creştine modeme. Ioan din Lindos a alcătuit scrieri originale şi traduceri
concepute în viziuni ambiţioase şi, de aceea, unele din ele au rămas neterminate sau
inedite: 1 . Sfânta Cântare a Cântărilor a înţeleptului Solomon, alcătuită şi
desluşită după putinţă; 2. Carte sfântă numită Mreajă, în două părţi, din care prima
cuprinde învăţături foarte folositoare, iar a doua întrebări şi răspunsuri duhovniceşti

1 . Dar şi de greci. Arhim. Simeon Koutsa, în comentariul la Canonul cel Mare, publicat sub titlul Adamiaios
Threnos (Plângerea lui Adam), ed. 3, Athena, Apostolike Diaconeia, 1 999, menţionează în bibliografie (p. 32
- 3 4) comentarii mai noi la canonul citat al Sf. Andrei, dar, curios, nu-l citează pe Ioan din Lindos.

2. Styl. G. Papadopoulos, în Treskeutike kai ethike egkyklapaideia, t.7, Athena, 1 965, col. 44-46, s.

v.
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şi foarte frumoase, cu cîteva epistole sfătuitoare la sfârşit, volume publicate la
Veneţia, ed. Nicolae Glykis, 1 785; 3. Sfântul Ioan Hrisostom, tomul întâi, numit
Izvorul de aur, Veneţia, ed. Dimitrie Theodosiu, 1 786 [cele 65 omilii la Cartea
Facerii ale Sfântului Ioan, traduse în neogreacă şi comentate] 4. Tâlcuire la
dumnezeiescul şi Sfinţitul Mare Canon al Sfântului Andrei arhiepiscopul Cretei,
tomul întâi, cuprinzând întâia, a doua şi a treia peasnă, Viena, ed. Fraţilor Marchide
Puiu, 1 796.
Se mai păstrează de la Ioan din Lindos, în manuscrise athonite: 5. Tâlcuire la
Apocalips (din care doar primul capitol a fost publicat ca anexă în Tâlcuire la
Canonul cel Mare): 6 . Epistolă către dascălul Rafael de la Cavsocalivia
[referitoare tot la Apocalips], scrisă în ianuarie 1 793; 7. Panegiric al celor trei
cuvioşi cu numele de Macarie (Romanul, Alexandrinul şi Egipteanul). Ultimele
două scrieri au rămas inedite.
Care să fi fost mănăstirea de "lângă (gr. plesion) Bucureşti" în care s-a retras
Ioan înainte de sfârşitul său din 1 795 ? Foarte probabil el a primit adăpost la un
metoc al !viranului şi anume mănăstirea Radu-Vodă, localizată în trecut ca
aflătoare "din jos de B ucureşti" 3 , înlesnirile acestei mănăstiri domneşti explică
faptul că ea adăpostise şi alţi înalţi prelaţi greci în relaţii cu !viranul, ca patriarhul
ecumenic Dionisie al IV-lea, decedat la Radu-Vodă în 1 6964 . Dar numai
descoperiri viitoare vor aduce lămuriri privind durata şederii lui Ioan din Lindos la
noi, data exactă a morţii şi locul mormântului său.
Plecând spre B ucureşti, Mitropolitul Ioan a luat cu sine ultimele două scrieri la
care lucra5 , pentru a le încheia şi publica. Dar, probabil fiind suferind şi deprimat,
le va trimite neterminate la tipar, editându-le într-un singur volum pe care va
menţiona, cu o speranţă care nu se va împlini: Tomul 1 , cuprinzând exegezele la
numai trei pesne ( 100 de tropare) din Canonul cel Mare (din nouă, cu 250 de
tropare) şi la un singur capitol din Apocalips (din douăzeci şi doua). Amărăciunea
cărturarului apare în mărturisirea din Cuvântul către cititori: "Deci câte bântueli şi
necazuri şi asupreli şi năpădiri au adus şi asupra mea nevrednicului urâtorul de bine
şi împărechiatul6 diavol ca să mă rumpă atât de apostoleasca mea propovăduire a
dumnezeeştii Evanghelii cea du prin feluri de locuri, cât şi de la scrierea cărţilor
mele celor de obşte folositoare şi de suflet mântuitoare, nu-mi ajunge vreme a le
povesti . Insă nebiruita şi neluptata putere a lui Hristos celui răstignit pre toate

3. Constantin C.Giurescu, Istoria Bucure.�tilor, ed. 2, Bucureşti, 1 979, p. 206.
4. Teodor Bodogae, Ajutoarele mtrUîneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu, 1 940,p. 1 43.
5. Tâlcuirile la Apocalips şi la Canonul cel Mare.
6. Potrivnicul (gr.)
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ispitele vicleanului aceluia desăvârşit biruindu-le, au împuternicit cu preaslăvire şi
pre a mea neputinţă şi, iată, cu dumnezeeasca milă s-au scris de mine şi a cincea
carte, foarte folositoare de suflet şi mântuitoare, carea nădăjduiesc că va răni de
moarte pre răii draci şi va răpi multe suflete din gâtlejul cel diavolesc cu
învăţăturile şi dojenirile ei cele nemiloase. Că poartă întru sineşi ca o sută de săgeţi
înfocate cu focul dumnezeescului şi bunului Duh, adică pre evangheliceasca
tâlcuire a unii sute de tropare a pesnii ceii întâiu şi a ceii a doa şi a treia ale
Sfinţitului şi Marelui Canon, a căria tâlcuiri o parte adică o am scris în Casteloriza
de nenumărate ispite şi năpădiri despre toate părţile umilindu-mă; iar o parte în
Hiul, când de eparhia mea cumplit gonit fiind, în părţile cele de acolo am fugit, şi
o parte în Moshonisia7 , priimit fiind de cel iubitor de frate arhiereu al acelui loc şi
de blagosloviţii lăcuitori. Apoi de acolo ridicându-mă m-am dus în Smirna pentru
prescrierea izvoadelor. Şi după puţine zile de eparhul patrierşesc prin ferman
împărătesc 8 răpit fiind ca un făcător de rele şi dus în Sfântul Munte, închis am fost
în cinstita mănăstire a Ivirilor supt izgonire, unde mă lupt [de] acum trei ani cu
multe rele pătimiri trupeşti şi necazuri, pentru cea desăvârşit sărăcia mea". Iată de
ce renunţase Ioan din Lindos la continuarea lucrării sale.
Chiar incompletă, de vreme ce cuprinde mai puţin de o treime din Marele
Canon, scrierea Mitropolitului de Mira Lichiei a îmbiat un cărturar român să o
traducă după ediţia din Viena. Tălmăcirea se păstrează într-un manuscris de 5 file
(paginate ulterior I-IX cu creion negru) + 5 14 pagini + 9 file nenumerotate, păstrat
'
în perfectă stare, cu rare urme de carii pe coperte şi filele liminare, legat în carton
cu piele la cotor şi colţuri, având următorul cuprins:
f.I r albă.
f.I v : un text (cu chirilice), pe care îl bănuim după vocabular şi stil al copistului,
ieromonahul Veniamin Catulescu: "Deşi străin fraţilor miei şi nemernic fiilor
maicii mele, deşi între cei morţi şi ca un vas pierdut sunt socotit, nu vă voi uita,
fraţi în Hristos, nici voiu înceta, dulcea mea Maică duhovnicească şi lerusalimule
al vieţii mele, de a-mi aduce aminte pe tot secundul de anii veseliei vieţii mele pe
care în curs de 14 încungiurare de ani i-am petrecut la pie[p]tu-ţi, sugându-ţi
dum,nezeescul lapte în frageda-mi nevinovăţie. Nu voi fi nerecunoscător, o, Părin
tele mieu cel ceres[c], protectorule al nenorocirilor şi al celor ce se afand în noianul
lacrimilor lor ! Nu voi fi niciodată despărţit pentru totdauna de Maica şi fraţii cu
care tu m-ai unit duhovniceste, de care eu astăzi mă văz răsnit fără voie-mi,
7.
8.

Kastellorizo (azi Megisti), Chios, Moschonisia, insule în Marea Egee.
"de împuternicitul patriarhal, din porunca Sultanului „."
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ca o oae de turmă, ci spre singurul mieu amor cel către dânşii îi asigurez chear
prin jurământul sfântului tău Pro[rocl David, pe care îl întăresc suptscriindu-l în
trei deosebite limbi, întru slava numelui tău, de care limbi tu m-ai învrednicit a mă
atinge, te rog cu lacrămi ajută-mi a le şi desăvârşi ". Urmează citatul "Ps. 137,
stih. 7": De te voi uita, Ierusalime, uitată să.fie dreapta mea. Să se lipească limba
mea de grumazul mieu de nu-mi voi aduce aminte de tine". Se repetă apoi acelaşi
stih în limbile greacă şi franceză cu caracterele corespunzătoare urmate de iniţialele
numelui franţuzit al copistului: B . I. D. [ = Benjamin Ierodiacre] 9 .
Manuscrisul urmează apoi întru totul originalul grecesc, dar omite capitolul I
din Tâlcuirea la Apocalips, care ocupă 28 de pagini numerotate separat în ediţia
vieneză.
f. nr : Tâlcuirea a Dumnezeescului şi Sfinţitului Marelui Canon al celui întru
Sfinţi părintelui nostru Andrei arhiepiscopul Critului Ierusalimneanul, carele s-au
tâlcuit cu mila lui Dumnezeu de smeritul arhiepiscop Ioan al Mirelor Lichiei, din
ostrovul Lindului, şi dăruit de dânsul Preaslăvitei şi Pururea Fecioarei Maicii
Dumnezeului nostru şi împărătesei a toate. Tomul I carele cuprinde întâia, a doua,
şi a tre[ila peasnă. S-au prescris în zilele binecredinciosului nostru domn
Alexandru Dimitrie Ghica Voevod şi a păstoriei Preasfinţitului Arhiepiscop şi
Mitropolit a toată Ţara Românească D. D. Neofit, fiind stareţ Preacuviosul
Callinic Arhimandrit în obştea Cernica, la anul 1842, de smerit Veniamin
ierodiacon ".
f. nv : Dedicaţia către Maica Domnului, inc: "Ca pre o Maică a Luminii„ . "
plasată în ed. 1 798, sub o gravură absentă în manuscrisul românesc;
f. 111r : "Pururea Fecioarei Maicii lui Dumnezeu şi aceştii sfinţite cărţi, cu
evlavie îi dăruiesc smerita afierosire".
f. 111-Vv : "Ioan smeritul Arhiepiscop al Mira Lichiei tuturor cetitorilor le rog
de la Bunul Dumnezeu mare şi bogată milă";
p . 1 -487 : "A lui Ioan smerit arhiepiscop al Miralichiei, Lindianul, tâlcuire cu
ajutorul Sfântului Duh la întâia şi a doa şi a tre[ila peasnă a Sfântului şi Marelui
Canon al celui între sfinţi părintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimneanul".
p. 488-490 : albe;
p. 49 1 -498 : "Trimitere pentru răbdare a aceluiaş către oarecarele duhovnicesc
prieten";
p. 498-5 14: "Cuvânt de laudă la cel întru sfinţi Părintele nostru şi de minuni
făcătorul noul Dionisie, Arhiepiscopul Eghinii, alcătuit cu mila lui Dumnezeu de
9.

Corect: hierodiacre (fr).
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ace laş smerit Arhiepiscop al Mirelor Lichiei Ioan Lindianul, rugat fiind de cel între
ieromonahi duhovnicescul lui fiu chir Partenie 'Zachintianul".
p. 5 1 4 : încheiere: "Iată, fiilor miei întru Domnul iubiţi şi preadoriţi, aveţi, cu
mila lui Dumnezeu, dorirea voastră împlinită, pre cel de o moşie cu voi, pre Sfântul
Dionisie şi neadormitul apărător şi de mine după putere lăudat. Şi o, de s-ar face
acestaş sfânt şi mie nevrednicul de acum, pentru această puţină osteneală a mea
către Domnul solitar prea fierbinte. Facă-să, facă-să !"
p. 5 15-532 : [paginaţie recentă cu creionul] ; Scara cărţii cu încheierea: "Sfârşit
şi al sfintelor scări şi lui Dumnezeu în Treime slavă ".
Menţionăm că în ediţia de la Viena, pe spatele foii de titlu, se află o frumoasă
gravură votivă în care Mitropolitul Ioan al Mirelor oferă Fecioarei Maria
(reprezentată împreună cu Pruncul într-o icoană), tâlcuirea sa la Marele Canon.
Această gravură nu este copiată, cum ne-am fi aşteptat, în manuscrisul versiunii
româneşti, f.IIIv, nici în frontispiciul Tâlcuirii, care înfăţişează poporul ales condus
de Moise trecând Marea Roşie (actul principal al eliberării din robia egipteană).
Acest frontispiciu este înlocuit în manuscrisul nostru cu icoana "Maicii Domnului
Rogătoarea", într-un medalion înconjurat de o încrengătură de vrejuri şi flori.
Însemnări ale Sfântului Calinic se găsesc la f. 5 "Din cărţile Sf[intei] monastiri
Cernichi[i], să nu să străineze. Callinic arhi[imandritul] opştii " şi pe p. [533):
"martie în 14 s-au [pus] temelie bisericii în Schitul Pasărea. C[a]l[i]n[i]c"
(iscălitura prescurtată intercalată după dată).
Textul este scris în cerneală neagră şi roşie (cuvântul Tâlcuirea din foaia de titlu,
titlurile capitolelor şi textelor anexate, colontitlurile, iniţialele troparelor şi
tâlcuirilor, numerele paginilor). Ornamentele sunt rare: un vrej în titlul de pe fila II
plasat între două coloane unite printr-o arcadă, două flori cu patru petale la
încheierea dedicaţiei către Maica Domnului, două flori cu cinci petale în finalul
Cuvântului către cititori şi două flori cu patru petale în gravura frontispiciului. O
stea cu şase colţuri realizată dintr-o singură trăsătură de condei încadrează
colontitlurile.
Ieromonahul Veniamin Catulescu era în 1 842 vieţuitor în Mănăstirea Cernica.
Fiu de preot, născut la B ucureşti în 1 8 1 6, el intrase în obşte la 14 ani. Primise o
temeinică iniţiere monahală de la ucenicii Cuviosului stareţ Gheorghe şi fusese
tuns călugăr de însuşi Sfântul Calinic. În anii 1 844- 1 848, ca elev la Colegiul
Naţional (fosta Şcoală de la Sfântul Sava, continuatoarea Academiei domneşti din
Bucureşti), îşi însuşise o educaţie modernă şi cunoştinţe de limbi străine (greaca,
franceza), un vocabular împestriţat cu neologisme (secundul = clipa, protectorul,
singurul mieu amor, v. f. Jv ) şi desigur idei politice noi, care l-au dus în rândurile
revoluţionarilor din 1 848, când a îndeplinit şi misiunea de comisar în judeţul
Vlaşca. Dar a rămas credincios chemării sale de slujitor, predicator şi dascăl,
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ajungând la treapta de arhimandrit şi funcţionând ca profesor de religie la
Seminarul teologic, Colegiul Sfântul Sava, Pensionatul de fete din Bucureşti, până
către sfârşitul vieţii lui (1890) 10 . Veniamin Catulescu aparţine culturii religioase
româneşti a secolului al XIX-lea care, fără a respinge înnoirile modeme, perpetua
bunele tradiţii ale şcolii paisiene pe care Cuviosul stareţ Gheorghe le adusese în
Mănăstirea Cemica. Legăturile vieţuitorilor ei cu Neamţul şi Secul apar din
schimburile active de scrieri patristice, îndeosebi filocalice, "trezvitoare", care
constituiau hrana spirituală predilectă a cemicanilor.
Originea versiunii româneşti a Tâlcuirii la Canonul cel Mare trebuie căutată în
această arie rodnică a vechiului scris românesc. Nu cunoaştem numele
traducătorului, nici locul în care s-a ostenit el, informaţii nemenţionate în titlu, din
finalul căruia aflăm numai că manuscrisul a fost copiat în Mănăstirea Cernica de
ieromonahul Veniamin.
Manuscrisul înfăţişat mai sus a făcut parte din biblioteca Mănăstirii Cemica al
cărui fond, deşi împuţinat, cuprindea încă, la începutul secolului XX, "nu mai puţin
de 250 de manuscripte", cum constată Nicolae Iorga când face descrierea lor
sumară ajutat de G. Bogdan-Duică şi de studentul Băjan 1 1 . După cum se ştie,
secularizarea averilor mănăstireşti în 1 863 a avut ca efect şi o altă secularizare, a
programului de viaţă al monahilor, siliţi să consacre mereu mai puţin timp
activităţii intelectuale şi să preia sarcinile aspre ale muncilor agricole. Bibliotecile
mănăstireşti ordonate, păzite şi cercetate au început să cadă în paragină, încă din
1 887, dar mai ales în anii 190 1 - 1 905, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
continuând o acţiune practicată de pe vremea lui Cuza-Vodă, a decis ca
manuscrisele şi cărţile vechi să fie luate din mănăstiri - între care şi Cernica -,
cedându-le "spre conservare şi studiu Bibliotecii Academiei Române, salvându-le
astfel de la pieirea la care erau ameninţate prin acţiunea distrugătoare a timpului şi
a climei sau prin înstrăinarea lor în mod ilicit" 1 2 . În 1 90 1 , când Iorga cerceta
manuscrisele de la Cemica, Tâlcuirea la Marele Canon nu se găsea în bibliotecă şi
marele învăţat n-a putut-o descrie. Era poate împrumutată la chilii sau fusese
înstrăinată definitiv. În primăvara anului 195 1 manuscrisul se afla între cărţile
profesorului Nae Ionescu din strada Cezar Boliac. Doamna Clemansa, fosta lui
soţie, se despărţea cu tristeţe de ele, silită de imperative imediate, de ordin material.
Aşa a ajuns tălmăcirea românească a scrierii lui Ioan din Lindos între cărţile mele.
Transliterată şi dactilografiată, Tâlcuirea la Marele Canon a circulat clandestin în
1 0 . v. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, 1 996,p.79.

1 1 . În articolul Manuscriptele Mănăstirii Cernica din "Biserica Ortodoxă Română", 26, 1 902,p.207-233.
1 2. George Baiculescu, lîtoricul Bibliotecii Academiei R.S.România, 1 967-1968, în "Cartea Centenarului"
Bucureşti, 1 968.
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anii următori ca "samizdat", şi exemplare se mai păstrează în unele biblioteci
personale de monahi sau credincioşi care frecventau întrunirile grupului "Rugul
aprins" de la Mănăstirea Antim.
Din anii '50 ai veacului trecut datează şi începutul vechii mele prietenii cu
învăţatul pe care îl sărbătorim, de care mă leagă nu numai preocupările şi interesele
ştiinţifice comune pentru cultura românească veche, dar mai ales experienţa uneia
dintre perioadele de mari încercări ale istoriei noastre contemporane. Acei ani
coincideau pentru noi şi cu iniţierea în tradiţia de spiritualitate şi cultură
românească pe care Academia avea misiunea înaltă să o păstreze, să o cerceteze şi
să o valorifice. Tradiţie vie în sufletele credincioşilor practicanţi şi în viaţa liturgică
a bisericilor bucureştene, ale timpului, dintre care Mănăstirea Antim, reînviată de
obştea călugărilor refugiaţi din Basarabia şi Bucovina. Acolo am ascultat pentru
prima oară Canonul cel Mare citit şi cântat cu luare aminte, fără grabă, după tipic
paisian, de iscusiţii părinţi slujitori şi mari duhovnici Benedict Ghiuş, Safian
Boghiu şi Petroniu Tănase.
Poemul Sfântului Andrei Criteanul, reputat pentru frumuseţea lui literară este de
relativ rar uz liturgic şi nu poate fi apreciat decât prin lectură atentă şi reflecţie, spre
care îmbia erudiţia biblică a tâlcuitorului Ioan şi iscusinţa lui de a aprofunda
paralela între ieşirea vechilor iudei din Egipt şi a sufletului din robia păcatului,
pentru participarea la învierea Domnului şi astfel pentru trecerea mântuitoare "de
la moarte la viaţă şi de la pământ la Cer". Cred că doar ascultând Canonul la Antim
ne-am convins că textele liturgice care ocupă un loc precumpănitor în literatura
noastră veche trebuie cunoscute nu numai în funcţiunile lor rituale, ci aprofundate
prin lectură, studiu şi reflecţie spirituală.
Dintre prietenii mei din tinereţe, numai profesorul Gabriel Ştrempel, pe care
Academia Română l-a chemat în 1 992 în rândurile sale ca membru de onoare,
recunoscându-i astfel ştiinţa înaltă şi devotamentul rar de a fi dăruit înaltului for de
cultură întreaga sa viaţă, îmi oferă ca nimeni altul bucuria de a-l omagia prin pagini
despre legătura profundă dintre cercetarea ştiinţifică şi orientarea spirituală. Am
încercat s-o abordez acum prin Tâlcuirea la Canonul cel Mare a lui Ioan din
Lindos. Nădăjduiesc ca în numeroşii ani de creaţie ştiinţifică la fel de rodnică pe
care sărbătoritul nostru ni-i anunţă prin puterea şi pasiunea cu care îşi continuă
opera, să am şi alte prilejuri de a evoca prietenia noastră, asigurându-l, de fiecare
dată, de admiraţia şi afecţiunea mea.
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TRADITII
ISTORICE ROMÂNESTI
CONSEMNATE DE
,
,
MISIONARUL FRANCISCAN BIASIUS KLEINER (1 761)
Paul Cernovodeanu
Membru de onoare al Academiei Române

Vechi legende cu caracter istoric românesc au fost receptate de misionarul
franciscan Blasius Kleiner din dioceza catolică a Bulgariei, unde a deţinut funcţia
de "Minister Provincialium" între anii 1 764- 1 767 şi 1773- 1776. El este autorul
unui memoriu redactat în limba latină în 176 1 asupra istoriei Bulgariei, Ţării
Româneşti şi Transilvaniei de Sud, pe care le-a parcurs în călătoria lui de
"visitator" apostolic. Memoriul păstrat într-o copie contemporană alcătuită în 1 764
de predicatorul Andreas Wippfler de la Vinţul de Jos, se intitulează Archivium
Tripartitum Inclytae Provinciae Bulgariae şi se păstrează astăzi în arhivele
ordinului franciscan din Budapesta, provenind din fondul Sf. Ioan da Capestranol .
Partea din manuscris privitoare la provinciile româneşti de la Nord de Dunăre a fost
prezentată la modul general de cercetătorul bulgar Karol Telbizov2 şi editată parţial
de George Georgescu3 şi Maria Holban4 . Blasius Kleiner nu se rezumă doar la a
consemna aşezările franciscane din Ţara Românească, Banat şi sudul Transilvaniei,
dar conţine şi prin apelarea la izvoare variate, o întreagă descriere a ziselor
provincii cu multe digresiuni de ordin literar şi istoric, conţinând legende şi tradiţii
istorice, unele cu iz hageografic. În partea introductivă a istoricului conventului de
la Târgovişte, intitulată De Valachia & Origine Gentis Valachicae (Despre Ţara
Românească şi originea poporului român) autorul face consideraţii privind originea
latină a românilor şi unitatea geografică a celor trei provincii: Ţara Românească,
Moldova şi Transilvania ce alcătuiau în antichitate Dacia romană. Mărturisirea este
extrem de preţioasă deoarece ea provine de la un erudit cleric străin într-o vreme
când originile poporului nostru erau contestate de către străini, fie în cel mai bun caz
ignorate. Operele lui Dimitrie Cantemir, despre latinitatea poporului nostru, cărturar
I . Rev. P. Cajo Othmer, Una Cronica manoscritta dell 'antica Provincia francescana bulgaro-valada ( 1761 ),
în "Studii Francescani", seria a Ill-a, Ill(XXVIII)( l 931 ), nr. 3, p. 3-20.
2. Esquisse historique de la principaute de Rownanie ( !) „corect Valachie", du Banat et de Transylvanie dam
une chronique bulgare de 1 764, în "Etudes balkaniques", Sofia, XV ( 1 979), nr. 2, p. 83-93.
3. Cronica latină a Râmnicului în "Verbum", Bucureşti, III-IV, 1992- 1 993, p. 247-260; idem, Cronica
franciscanilor din 1 764, prima istorie a Câmpulungului în ibidem, V, 1 994, p. 334-355.
4. Călători străini despre ţările române, voi. IX, Bucureşti, 1 987, p. 443-436 (pasaje privitoare la oraşul
Bucureşti).
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evoluând în mediul literar rusesc, n-au fost accesibile erudiţilor din Occident care au
fost familiarizaţi doar cu Istoria Imperiului Otoman apărută în traducerea engleză
a lui Tindal la Londra şi unde problemele româneşti au fost atinse doar tangenţial.
În esenţă Kleiner scrie că orice cunoscător întru ale istoriei ştie că: "Valachiam,
Moldaviam et Transylvaniam olim communi nomine Daciam appelatam, et varie
divisam, ac a Dacis inhabitatam fuisse nemo in historiis versatus ignorat, donec
circa annum Christi 1 17 5 Ulpianus Trajanus Nervae adoptivus filius anno imperii
sui 1 9 ° terram, quae ad praesens Valachia nuncupatur, valido stipatus exercitu,
ingressus fuisset . . . Porro Trajanus, ut secundam ad partes Dacicas expeditionem
sibi commodiorem reddat Danubium seu Istrum stupenda lapidem mole calcabilem
reddidit et pontem a Trajano nunquam visum exstruxit, cujus rudera deficiente
Danubio hodiedum cemuntur6 , per quem exercitum contra Decebalum Daciae
Principem potentissimum eduxit, ipsoque non semel devicto, ac e vivis sublato
totam Daciam occupavit7 . . . Deductis Romanis coloniis aliisque facinorosis
hominibus ad metalla damnatis 8 incepit partes Dacicas impopulari, et inexplicabile
emolumentum non tantum ex metallis, sed etiam ex paecoribus et frumentis
aliisque vitae humanae necesariis Romanis procurare monstruando in re, se non
solum esse militem, verum etiam optimum reconomum. Porro Romani aliis
nationibus permixti sensim suam linguam Italicam (quae eo tempore in plebe
aliunde rudis erat:) mutarunt, et ab Illyris Vlaski, Blachi, et successu temporis
Valachi9 appellati fuerunt. Se ipsos tamen Romanos nommant in sua lingua
5. Anul 1 17 indicat ca cel de debut al campaniei lui Traian în Dacia este eronat. Se ştie că împăratul roman a
organizat prima expediţie împotriva dacilor în anii 1 0 1 - 1 02.
6. Pentru capetele podului lui Traian de la Drobeta Turnu Severin, construit între anii 103- 1 05 de arhitectul grec
Apolodor din Damasc, vezi amănunte la D. Tudor, Podurile romane de la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1 97 1 , p.

96-1 10.
7. Pentru moartea tragică a regelui dac Decebal (87-1 06) a se vedea M. P. Speidel, The Captor of Decebalus,
a new lnscription from Philippi, în "The Journal of Roman Studies", London, voi. LX( l 970), p. 1 42- 1 53 .

8. Afirmaţii depreciative circulând în special - din pricina unor confuzii în lumea umoriştilor unguri şi poloni,
combătute, după cum se ştie de Miron Costin şi Dimitrie Cantemir. După istoricul roman Eutropius colonizarea
Daciei s-a făcut cu populaţie "ex toto orbe Romano", stabilindu-se mai puţini italici pe pământul noii provincii
cucerite, ci mai mult colonişti provenind din provinciile învecinate: cele două Moesii, Panonia, Tracia sau
Dalmaţia şi chiar din regiuni mai îndepărtate din Asia Mică şi Egipt. Indiferent de originea lor eterogenă pe
toţi coloniştii i-au unit limba comună vorbită, latina şi felul de viaţă roman. Vezi mai ales D. Tudor, Oraşe,
târguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1 968 şi M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969.
9. Termenul de vlah a însemnat în Evul Mediu pentru lumea slavă, un străin, un neslav de limbă romanică (cf.
Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei (ed. a II-a), Bucureşti, 1 998, p. 1 8-22, cu toată
bibliografia aferentă). În lumea latino-catolică apuseană termenul de valachi exprima caracterul romanic al
poporului român, conţinutul de bază al cuvântului fiind cel etnic, la care, în mod excepţional şi mult mai târziu
s-au asociat semnificaţii aparte de ordin confesional sau socio-profesional. Vezi discuţia la regretatul P. P.
Panaitescu, Numele neamului şi al ţării noastre în Interpretări româneşti. Studii de istorie economică şi socială
(ed. a II-a), Bucureşti, 1 994, p. 65-82.
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Runun l D. Haec de origine gentis Valachicae ex authoribus variis collegi I I " . (Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania s-au chemat odinioară cu numele comun de
Dacia şi că ea a fost împărţită în mod diferit şi a fost locuită de daci, până când,
cam pe la anul de la Christos 1 1 7 , Ulpianus Traianus, fiul adoptiv al lui Nerva, în
al 19-lea an al domniei sale, însoţit de o armată puternică, a intrat în pământul care
acum se numeşte Ţara Românească . . .
Mai târziu, Traian, ca să-şi facă mai lesnicioasă a doua campanie în ţinuturile
dacice, a făcut ca Dunărea sau Istrul să poată fi trecută pe o construcţie uimitoare
din piatră şi a ridicat un pod niciodată văzut înainte de Traian ale cărui ruine se văd
şi astăzi când Dunărea scade, pod pe care a trecut armata împotriva lui Decebal, cel
mai puternic stăpânitor al Daciei, şi după ce l-a învins nu o dată, acesta fiind luat
dintre cei vii, a ocupat întreaga Dacia . . . Fiind aduşi coloni romani şi alţi oameni
nelegiuiţi condamnaţi la ocnă, a început să populeze ţinuturile dacice şi să se
îngrijească pentru romani de un câştig fără sfârşit, nu numai din metale, dar chiar
din turme şi grâne şi altele trebuincioase traiului, arătând în fapt că este nu numai
soldat ci şi cel mai bun gospodar. Mai târziu, romanii, amestecaţi cu alte neamuri,
şi-au schimbat încet-încet limba lor din Italia (care în acel timp în popor nu era
şlefuită peste tot) şi au fost numiţi iliri, vlaski, blahi şi cu trecerea timpului, vlahi.
Totuşi ei se numesc pe ei romani, pe limba lor români. Am adunat acestea despre
originea poporului român din diferiţi autori.) 1 2
Luând cunoştinţă de izvorul istoric Letopiseţul Cantacuzinesc prin tălmăcirea
în limba latină a cărturarului sas braşovean Johann Filstich care circula în mai
multe copii, în Transilvania şi Ungaria, datorită spudeilor săi 1 3 ca şi de tradiţiile orale
receptate din mediile culte sau populare româneşti din principatul muntean, Blasius
Kleiner inserează în lucrarea sa şi povestirea despre Negru Vodă şi întemeierea
Ţării Româneşti. În capitolul II, De Initio et Progressu Principatus Valachiae
(Despre începuturile şi propăşirea principatului Ţării Româneşti) el atestă: <in>
Anno Christi 1 290 1 4 Dux Fogarassiensis et Amlassiensis cum ingenti Saxonum,
Valachorum, et aliorum hominum Copia Valachiam intrasset. Hic vocabatur Radu/
-

-

10. A. Armbmster, op. cit., p. 203-235.
1 1 . În special din secretarul florentin al lui Constantin Vodă Brâncoveanu, Anton Maria de! Chiaro ( 1 669- post
1 727), Istoria delia moderne revoluzioni delia Valachia, Venezia, 1 7 1 8 şi istoricul sas braşovean Johann
Filstich ( 1 684- 1 743), Tentamen Historiae Vallachicae, începută în 1 728 (amănunte infra).
1 2 . Budapest, A rchivum Tripartitum .. . Provinciae Bulgariae, f. 9 1 (în microfilm la Direcţia Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale, 857 Ungaria). Textul latin transcris de mine a fost tradus în româneşte prin
amabilitatea dnei profesoare Cătălina Cărăbaş-Olaru, lector la Institutul teologic romano-catolic "Sfânta Tereza
a Pruncului Isus" din Bucureşti, căreia îi adresez şi pe această cale toată recunoştinţa mea.
1 3. Adolf Armbuster, Studiu introductiv la Johann Filstich, Tentamen Historiat! Vallachicae, p. 1 4.
1 4. Dată consemnată în b1toria Ţării Româneşti 1290-1690. letopiseţul CantacuzineJC (ed. C. Grecescu şi Dan
Simonescu), Bucureşti 1 960, p. 2, sub forma leatului bizantin 6798, cunoscut lui Kleiner din tălmăcirea
germană a lui Filstich.
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id est Rudolphus Negru Voda l 5 habens Uxorem Catholicam nomine Margaritam 16 .
Ipse quoque unitus erat et Catholicis favebat. Is novum Valachiae Principatum
fundavit 1 7 . Primum quod errexit Oppidum fuit Campolongum, ibidem sumptuosum
Templum aedificavit, pro Saxonibus Catholicis 1 8 et postea Monasterium Pro
Fratribus Minoribus Observantibus 1 9 Provinciae Bosniae, cuj us tune Pro
vincia Nostra Custodia fuit. Secundo fundavit Oppidum Argyiss et ibidem etiam
pro Saxonibus aedificavit Ecclesiam20 et Pro Fratribus Custodiae Bulgarie, ac

15. Kleiner consemnează tradiţia circulând în secolul al XVIII-iea potrivit căreia "Negru Vodă" sau "Radu
Negru Vodă" era întemeietorul principatului muntean. Persoana sa nu poate fi identificată cu precizie dar un
document de la Mircea Ciobanul din 3 mai 1 549 aminteşte de o carte de la mâna lui Negru voievod cel Bătrân".
Vezi şi Constantin Rezachevici, Cronologia domniilor din Ţara Românească şi Moldova. 1324- 1881, voi. I
Secolele XIV-XVI, Bucureşti, 200 I , p. 70) iar un hrisov din 8 ianuarie 1 569 de la Alexandru al II-iea Mircea
întăreşte mânăstirii Tismana o ocină ce i-a fost acesteia stăpânire, încă de la întemeierea Ţării Româneşti, întâi
de la Negrul Voievod" iar pentru o alta domnul a citit la 2 8 aprilie 1 576 "şi cartea răposatului Negru Voievod
de întărire" (Ibidem, p. 70-7 1 ) . Cum se ştie că m-rea Tismana a fost ctitoria lui Vlaicu Vodă dar mai ales a
fratelui său Radu I, s-ar putea atribui "porecla" de "Negru Vodă" acestuia din urmă iar cronicile din veacul al
XVII au cerut "oficial" contopire între Radu I şi Negru Vodă sub numele de Radu Negru "descălecătorul"
(Idem). Aceasta pare cea mai verosimilă teorie până în prezent.
16. În secolul al XVII-iea numele doamnei lui "Negru Vodă" este amintit ca Marghita, "papistaşe" fondatoare
a "Cloaşterului" din Câmpulung, după cum reiese din cartea judeţului Gherghina şi a locuitorilor vârstnici din
oraş la 20 mai 1656 şi în întărirea domnului Constantin Şerban din 28 mai al aceluiaşi an (cf Al. Lapedatu,
Mărghita. doamna Negrului Vodii. O hipoteză ( !) istorică, în "Convorbiri literare" XXXVl( l 902), nr. 1 2, p.
1 1 1 3-1 1 1 4; Pavel Chihaia, Soţiile lui "Negru Vodă" în voi. De la "Negru Vodii" la Neagoe Basarah.
Interferenţe literar-artistice în cultura româneascii a evului de mijloc, Bucureşti, 1 976, p. 1 29: Nicolae
Stoicescu, Cine a fost Negru Vodă ? în voi . Constituirea statelor feudale româneşti. Bucureşti, 1 980,
p. 1 4 1 - 1 57).
17. Spre deosebire de Banatul Severinului întemeiat de "o căpetenie, scoborând dintr-o familie aleasă, pe nume
Basarab Bonovăţ, pe care l-am cinstit cu titlul de mare ban, care a fost primul conducător al românilor şi a stat
în fortăreata Severin" (Kleiner, op. cit., p. 92). Textul este preluat aproape ad litteram din Letopiseţu/
Cantacuzinesc cunoscut prin intermediarul german al lui Filstich. De fapt se ştie că Banatul de Severin a fost
creat de regele Ungariei Andrei al II-iea, la 1 233 şi consolidat sub Bela al IV-iea în 1240- 1 243, ca "marcă" de
apărare la hotarele sudice ale regatului arpadian împotriva ţarului bulgar al Asăneştilor, cf. Viorel Achim,
Despre vechimea şi originea hanatului de Severin, în "Revista istorică", serie nouă, tom V( l 994), nr. 3-4, p.
233-247.
1 8. Este desigur "cloaşterul", edificiu în stil romanic ridicat după tradiţie de Negru Vodă pentru soţia lui, de
fapt un locaş catolic înăltat în a doua jumătate a secolului al XIV-iea şi ruinat în cel de al XVII-iea, închinat
Sfintei Elisabeta cf. P. Chihaia, Monumente !?Otice din Câmpulung Muscel în voi. Din ciirţile de scaun ale Ţiirii
Româneşti. Bucureşti, 1 974, p. 306-3 1 8.
1 9. Desigur biserica "baraţilor" sau "Bărăţia", convent sau mănăstirea franciscană cu hramul Sf. Iacob cel
Mare, "Evanghelistul", datând în realitate din ultimul sfert al secolului al XIII-iea şi aparţinând diecezei de
Nicopole, provincia catolică bulgară-română; vezi mai ales Ştefan Balş, Restaurarea Biirăţiei din CâmpulunK
Muscel în "Monumente istorice". Studii şi lucrări de restaurare, voi. 3, Bucureşti, 1 969, p. 8 -26.
20. Presupunem a fi vechea biserică de la Sân Nicoară din fata bisericii Sf. Nicolae domnesc înăltată în sec.
XIV, dar ruinată de multă vreme, atestată după tradiţie a fi fost întemeiată de doamna Marghita, soţia lui Negru
Vodă, cf. C. Auner, Episcopia catolică a ArKeşului în "Revista Catolică", 111( 1 9 1 4), nr. 3, p. 439-440.
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sumptuosissimum Monasterium2 1 et Templum pro Monachis Basilitis22 eo tempore
unitis . . . Aedificabit sibi etiam in A<r>gyiss splendidam Residentiam et solido
circumdedit muro23 et aliquot annis ibidem resedit. . . Haec dum Radul Njegru voda
feliei successu ageret, videns Princip sex Familia antiqua Bassarabiana Potentiam
Illius quotidie crescere, mature sibi consuluit et se cum omnibus Bojeronibus idest
Nobilibus ac plebe24 sponte Radul Vodae se subjecit, sicque Radul Voda absque
effusione sangvinis totum Regnum sibi subjugavit et ab eo tempore nomen accepit
Czara Rumănaszka. Regnavit hic Princeps placide 24 annes, post mortem in
Claustro Argensi a se exstructo in templo sepultus quiescit. . . 25 Titulus, quo in
Diplomatibus utebatur Radul Njegru Voda erat talis: A Christo bono veraci,
glorificando amabili, Omnipotenti Deo Ego Radul Njegru Voda per Divinam
Gratiam Dominus totius Valachiae, olim in Transylvania Dux Amlaschiensis et
Fogarassiensis26 . Desumpta sunt haec ex Chronico Valachica manuscripta per
Saxones Anno 1727 die 5 Septembris in germanicum translata27 , et mihi a quodam
Saxone com<m>unicata". (În anul de la Cristos 1 290, herţegul Făgăraşului şi
Amlaşului a intrat în Ţara Românească cu o mulţime uriaşă de saşi, români şi alţi
oameni . Acesta se numea Radu! adică Radu Negru Vodă, având o soţie catolică
pe nume Margareta. Chiar el însuşi era unit şi priincios catolicilor. Şi a întemeiat
2 1 . Trebuie să fie vechiul edificiu al episcopiei catolice dominicane de la Argeş, înfiinţată de papa Urban al
Vl-lea la 9 mai 1 38 1 ca sufragemă a arhiepiscopiei ungare din Koloesa, care ruinându-se cu vremea a fost
restaurată de Petru Vodă Cercel, dar transformată în biserică ortodoxă, cu hramul Intrarea în Biserică sau Brad
Botuşari, cf. în special P. Chihaia, În legătură cu trecutul biseridi Botuşari din Curtea de A r1:eş, în voi. Din
cetăţile de scaun ale Ţării Române.�ti, p. 1 92-204.
22. Adică lăcaş ortodox, ce neîndoielnic pare a fi biserica Sf. Nicolae domnesc, considerată cel mai vechi
edificiu de rit ortodox din principatul muntean (sec. XIII), pentru care vezi mai ales Maria Ana Musicescu şi
Grigore Ionescu, Biserica domnească din Curtea de Argeş, Bucureşti, 1 976.
23 . Este vorba de vechea Curte domnească din secolele XIII-XIV - azi în ruină - în a cărui incintă se află şi
biserica Sf. Nicolae domnesc, pentru care vezi mai ales N. Constantinescu, Curtea de Ar1:eş (1 200- 1400).
Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1 984.
24. Preluare din Letopiseţul Cantacuzinesc, prin intermediul german al Filstich.
25. Ibidem. Peste mormântul său - atribuit de fapt lui Radu I (t 1 389) - i-a pus ca sculptură funerară faimosul
"gisant" în jurul căruia s-au născut atâtea discuţii (vezi C. Rezachevici, op. cit.,p. 77). Tradiţia este împărtăşită
şi de mitropolitul Neofit I Cretanul al Ţării Româneşti ( 1738- 1 753) care în timpul periplului său prin
principatul muntean în 1 746, trecând prin Curtea de Argeş, consemnează la rândul său, că în biserica Sf.
Nicolae domnesc "este aici şi o piatră mare, ce este aşezată, cum intrăm în biserică, la dreapta, pe care este
sculptat chipul lui Radu Negru Vodă", cf. Jurnalul călătoriilor canonice ale mitropolitului Un1:rovlahiei Neofit
I Cretanul (traducere şi prezentare de Mihail Carataşu, Paul Cernovodeanu şi Nicolae Stoicescu) în "Biserica
Ortodoxă Română", anul XCVIIl( l 980), nr. 1 -2, p. 274.
26. Titulatura lui Negru Vodă este reprodusă - aproape ad-litteram - din traducerea germană a Letopiseţului
Cantacuzinesc.

27. Într-adevăr la 5 septembrie 1 727 cronicarul Filstich începea traducerea în germană a Letopiseţului

Cantacuzinesc, păstrată în ms. sub titlul Historie von der ersten Hereinkunji der Rvmer und dem von ihneve
nachma/ls aujjgerichteten Vallachischen Reiche. Amănunte la A. Armbuster, Studiu introductiv la Johann
Filstich, Tentamen Historiae Val/achicae . . . p. 1 2, şi n. 23.
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un nou principat al Ţării Româneşti. Primul oraş pe care l-a ridicat a fost
Câmpulung; tot acolo a clădit o biserică bogată pentru saşii catolici apoi o
mănăstire pentru fraţii minoriţi observaţi din provincia Bosniei, ce a fost atunci
custodie a noastră. Apoi a întemeiat oraşul Argeş şi tot acolo a clădit şi pentru saşi
şi biserică şi pentru fraţii din custodia Bulgariei şi o mănăstire foarte bogată şi o
altă biserică pentru călugării vasilieni, pe vremea aceea uniţi . . . Şi-a mai clădit în
Argeş o reşedinţă frumoasă şi a încins-o cu un zid puternic şi a stat tot acolo câţiva
ani „ . Pe când Radu Negru Vodă făcea acestea cu un fericit câştig, un conducător
din vechea familie a Basarabilor văzând că puterea acestuia creşte zi de zi a
chibzuit bine şi s-a supus lui Radu Vodă cu toţi boierii, adică nobilii şi cu voia
poporului şi astfel fără vărsare de sânge, Radu Vodă a luat pentru sine toată domnia
şi de atunci a primit numele de Ţara Românească. A domnit acest domn în linişte
24 de ani, după moartea sa odihneşte în cloaşterul de la Argeş, ridicat de el, fiind
îngropat în biserică . . . Titlul pe care îl folosea Radu Negru Vodă în hrisoavele ţării
era următorul: "De la Cristos, bunul, adevăratul, preamăritul, binevoitorul,
Atotputernicul Dumnezeu, eu Radu Negru Vodă prin harul dumnezeesc domnul
Ţării Româneşti, odinioară în Transilvania herţeg al Amlaşului şi Făgăraşului".
Acestea sunt luate dintr-o cronică românească scrisă de mână, tălmăcită în
nemţeşte de saşi în anul 1727 în ziua de 5 septembrie şi împărtăşită mie de un sas) 28 .
Dar Blasius Kleiner s-a interesat nu numai de întemeierea Ţării Româneşti şi de
primul ei domnitor, Radu Negru, dar petrecând mai multă vreme şi în Bucureşti, tot
în 176 1 , curiozitatea lui s-a extins şi asupra datelor privind originile urbei capitale
a principatului muntean. Şi iarăşi întâlnim o veche tradiţie care s-a împământenit
mai târziu, de abia în primele decenii ale secolului al XIX-iea: "De Nomine, situ,
ortu, templis et Civitatis Bukurestiensis. Fertur haec civitas nomen trohere a
quodam Pastore, vei ut alii dicunt Latrone29 insigni, qui Bukur vocabatur, hic penes
fluvium Dombovicza in illa planitie, quae plena erat sylvis sua pecora alebat et fors
penes hoc etiam Latrocinia exercebat, ac postea unam Ecclesiam30 quae de facto
exstat aedificavit, atque aliquot domos pro se ac aliis construere coepit, videntes
autem alii locum hunc esse amoenum et penes viam publicam situatum, plures

28. A rchivum Tripartitum „ . Provinciae Bulgariae, f. 92-93
29. Atribuirea peiorativ de "tâlhar" Bucur, pare a fi o reminiscenţă a încăpăţânatei tradiţii umaniste maghiaro
polone după care românii erau descendenţii unor răufăcători cu care romanii colonizaseră Dacia.
30. După toate probabilităţile automl se referă la modestul locaş din apropierea mănăstirii Radu Vodă, un
modest edificiu de cult cu hramul Sf Atanasie. Totuşi, săpăturile arheologice făcute în jurul acestui edificiu nu
atestă o vechime de veac XIV-XV, ceea ce complică destul de mult lucrurile, în afara faptului dacă nu
presupunem că biserica a fost înălţată ab initio din lemn şi s-a distrus în decursul vremurilor, pe locul ei
întemeindu-se mai târziu un edificiu din zid. Vezi discuţia problemei în * *'" Bucureştii de odinioară în lumina
săpăturilor arheologice, Bucureşti, 1 9 5 9, p. 54-57.
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ac plures confluerunt, ac unum Oppidum effecerunt, quo autem tempore incoeperit
in Chronica Valvehico3 I non inveni, nomen tamen refertur, jam ante ducentos
annos stetisse, id omnes affirmant hanc Civitatem non esse adeo antiquam, excrevit
autem in tantam molem postquam aliqui Principes ibidem saltem per aliquam anni
partem habitarunt et sic etiam Nobiles sibi Curias exstruxerunt, ac magna
Mercatorum multitudo confluxit, maximum autem sumpsit incrementum post
Annum 1 658, quo anno occisus fuit a Turcis Princeps Constantinus Brancovan32
< ! > et reliqui Principes omnes relicto Tergevestino ibidem residere coeperunt."
(Despre numele, originea şi bisericile oraşului Bucureşti. Se spune că oraşul şi-a
luat numele de la un cioban sau, cum zic unii, un tâlhar vestit, care se numea Bucur
şi care îşi păştea oile în acel şes de lângă râul Dâmboviţa, care era plin de păduri şi
poate că pe lângă acesta săvârşesc şi tâlharii şi apoi a ridicat o biserică ce există
de fapt şi a început să clădească ceva case pentru sine şi alţii, şi văzând şi alţii că
locul acesta este plăcut şi aşezat lângă drumul mare, s-au adunat tot mai mulţi şi
mai mulţi şi au întemeiat un târg, despre care însă nu am găsit în Cronica
românească timpul anume când şi-a luat începutul; totuşi se spune că numele său
dăinuieşte de două sute de ani, <dar> toţi afirmă că acest oraş nu ar fi atât de vechi
şi că el a crescut atât de mare după ce unii din domni au locuit acolo, măcar o parte
a anului, şi astfel şi boierii şi-au construit curţi şi s-a adunat o mare mulţime de
negustori, dar şi-a atins dezvoltarea cea mai mare în anul 1 658, în care an a fost
ucis de turci domnul Constantin Brâncoveanu <!> şi domnii următori au început cu
toţii să şadă acolo părăsind Târgoviştea"). 33
Se pare că Blasius Kleiner şi-a însuşit legenda din tradiţia populară, dar aceasta
era mai veche deoarece este întâlnită ca atare şi în cronica lui Filstich. Astfel în
Tentamen Historiae Vallachicae, începută în 1 728, în cartea I, capitolul V al lucrării
intitulat De divisimis Vallachicae strictius acceptae Geographica (Despre
împărţirea geografică a Ţării Româneşti, zisă astfel anume) se afirmă ad litteram în
nota explicativă marginală cu privire la "Metropolis in Turcia Valachia . . .
Bukurestum" (Cetatea de scaun a Valahiei turceşti < Muntenia> . . . Bucureşti):
"Denominatio urbi hujus Buckurest, ut fertur in Valachia, deduatur a Sacello
quodam, sito in colle versus Danubium, a pastore ovium ibidem senet delectante et
nomen Bukur gerente, aedificat tandem tractu tempori aucto. Quod nomen Bukur
toti oppido civibus repleto tandem fuit impositum sive Bukurest. Templum hoc
=

3 1 . Adică mult folositul Letopiseţ Cantacuzinesc.
32. Eroare flagrantă, nefiind vorba de Constantin Brâncoveanu, executat, după cum se ştie, cu fiii săi şi
dregătorul Ianache Văcărescu la Istanbul, la 1 5 august 1 7 1 4, ci de Constantin Şerban Basarab zis Cârnul, domn
al Ţării Româneşti (9 aprilie 1 654-martie 1658) izgonit de turci din scaunul de domnie şi care a pustiit
Târgoviştea, domnia fiind nevoită să se strămute la Bucureşti.
33. Cii/âtori străini despre Ţările române, voi. IX, Bucureşti, 1 997, p. 643, trad. rom. p. 433 de regretata prof.
Maria Holban, membru corespondent al Academiei Române.
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muro lapideoeste circumcisum, in quo cultum etiam cives habent, et prospectum
parit ampanum inprimis ratione fluvii Dembovitza decurrentis" (Numele acestui
oraş Bucureşti, cum i se zice în Ţara Românească, se trage de la un vechi schit,
aşezat pe un muncel, în calea Dunării, ridicat de un cioban care hălăduia acolo şi
avea numele de Bucur, nume dat mai apoi întregului târg care se umplu de locuitori,
adică Bucureşti. Această biserică este încinsă de un zid de piatră în care se închină
orăşenii şi se înfăţişează într-un chip plăcut ochiului, mai cu seamă pentru râul
Dâmboviţa, care curge în preajmă-i). 34
Din analiza textelor ce aparţin lui Kleiner - respectiv Filstich - privitoare la
legenda lui Bucur, trebuie reţinute - credem trei elemente comune ce se regăsesc,
de altfel, în tradiţia populară: 1) că Bucur era cioban; 2) că-şi păştea oile în jurul
Dâmboviţei, unde şi-a făurit o aşezare ce avea ulterior să devină reşedinţa de scaun
a ţării; 3) că a ctitorit o biserică, existentă încă în secolul al XVIII-lea.
Presupunerea noastră logică este că sursa legendei - neîntâlnită în nici un izvor
cult- avea o provenienţă populară, ambii autori culegând-o din tradiţia
împământenită pe cale orală. De altfel Filstich mărturisea în închinarea sa către
cititor (Lectoribus benevolis salutem ! ) că-şi bazase afirmaţia nu numai pe izvoare
scrise, dar că se străduise să caute şi să afle "ut certiora et fine digniorum ex ore
Pastorum valachicorum, Mercatorum, aliorumque de hac Provincia notitiam
habentium in aliorum usum collegerem" (lucruri mai întemeiate şi mai vrednice de
crezare din gura preoţilor români şi a neguţătorilor ori a altor oameni care nu ştiau
de acele meleaguri, strângându-le la un loc, spre folosul altora) 35 . Tot aşa Kleiner
a receptat desigur, legenda lui Bucur din acelaşi mediu popular al enoriaşilor şi
preoţilor de la Bărăţia catolică din oraş - printre care se număra şi Istvan Kaitar,
autorul cronicii acestui lăcaş 3 6 - şi nu din cercurile cărturăreşti, mai ales că până la
istoria Ţării Româneşti a banului Mihail Cantacuzino ( 1 723 - circa 1 793),
încheiată la 1 776, nici un izvor intern scris nu aminteşte de vreun întemeietor al
Bucureştilor. Iar acesta din urmă preluând o informaţie de la istoricul german
Anton Fridrich Btisching, Neue Erdbeschreibung„ . val. 1 2, Hamburg, 1 754, p.
1 623, tributar la rândul său raguzanului Giacomo di Pietro Luccari, Copioso
ristretto degli annali di Rogusa, Venezia, 1 605, p. 1 9, afirmă că Bucureşti împreună
cu alte vechi aşezări ale Ţării Româneşti (Câmpulung, Târgovişte ş.a.) au fost
întemeiate de . . . Negru Vodă37 . Şi din nou printr-un hazard al tradiţiilor - cel puţin
34 . J. Filstich, Tentamen Historiae Vallachichae„ ., p. 56 şi 57.
3 5. Ibidem, p. 22 şi 23 .
3 6. K. Tellizov, Esquisse historique de la principaute de Roumanie

( !) „corect Valachie", du Banat et de
Transylvanie dans une chronique bulgare ( !) de 1 764 în "Etudes balkaniques", Sofia, XV( 1 970), nr. 2, p. 85, n.2.
37 . M. Cantacuzino, Istoria tis Vlahias„ „ Viena, 1 806, p. 22.
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în pătura cultă care nu putea accepta pentru începuturile Capitalei origini atât de
umile ca acelea ale unei aşezări păstor-haiduc poposit pe malurile Dâmboviţei
ajungem la Negru Vodă sau Radu Negru Vodă întemeietor atât al Ţării Româneşti
cât şi al Bucureştilor. Iar ca să fie confuzia cât mai completă ţinem să precizăm că
din punct de vedere filologic numele de Bucur sau Bucura (pentru fete) era asociat
ideii de frumuseţe. Un om bucur însemna "un om frumos"38 iar dacă ne reamintim
faptul că oraşul Bucureşti devine cetate de scaun temporară sub Radu cel Frumos
( 1462- 1473, 1474- 1475) 3 9 , adică Rada Bucur, fratele lui Vlad Ţepeş, iată cum s-a
putut contopi în imaginarul popular figura lui Radu Negru, întemeietorul Ţării
Româneşti şi al principalelor ei oraşe cu Radu cel Frumos, iar calificativul de Bucur
(om frumos) s-a metamorfozat într-un personaj , miticul cioban Bucur. Şi din acest
amestec de noţiuni şi persoane s-a născut în mod inconştient mitul lui Radu cel
Frumos (Bukur) sau Radu Negru ori Negru Vodă cel bătrân, întemeietorul ţării şi al
oraşului de scaun Bucureşti. Desigur ceea ce afirmăm este o ipoteză sau cel mult o
variantă de lucru. Cert este însă faptul că în secolul al XVIIl-lea tradiţia lui Radu
Negru Vodă, descălecător de ţară, şi a lui Bucur ciobanul, întemeietorul Bucu
reştilor era bine împământenită în tradiţia populară şi a fost receptată ca atare de
martori străini, curioşi să afle ceva din trecutul ţării, iar misionarul Kleiner se înscrie
pe linia acestor călători dornici de a cunoaşte trecutul locurilor pe care le-a străbătut.

38. Ovidiu Densuşianu, Urme vechi de limbă în toponimia românească, Bucureşti, 1 89 8 , p. 6-7; cf. şi Tradiţii
şi legende populare, Bucureşti, ed. Alcalay, f. a„ p. 3 2
3 9. P. I. Panait, Un voievod în vâltoarea vremurilor: Radu cel Frumos în "Magazin istoric", seria nouă, an
.

XXXVIII (2004),

nr.

1 2,

p.

27.
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CARTEA DE BUCATE
UN MANUSCRIS SINGUIAR ÎN SCRISUL VECHI ROMÂNESC
Gh. Chivu
1 . În fondurile Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti se păstrează, sub
cota ms. rom. 1 1 20, un text din prima jumătate a secolului al XVIII-lea "întru care

să scriu mâncările de peaşte i raci, stridii, melci, legumi, ierburi şi alte mâncări de
sec şi de dulce dupre orânduiala lor" (f. 2r). Acestora li se adaugă, fără a fi
menţionate în titlu, o serie de "învăţături de a face vinuri frumoase şi de folos"
(f. SY/ 1 6 - 5Y), "învăţături de a face multe feliuri de vutci" (f. 55 v_ 57r/ l l ),
"învăţături de a face multe feliuri de dulceţuri" (f. 57 r1 1 2 - 6Qv/ 1 0), "învăţătură de
a face apă de trandafir mirositoare" (f. 6Qv/ 1 1 - 6 1 r/ 1 0), "învăţătură de a face
cerneală de scris bună" (f. 6 1 rf1Q - 62r/2), "învăţătură de a spăla arginturile i vase
de cositor i de alamă i de cioaie" (f. 62r/2 - 62V/1 3), "învăţătură pentru spălatul
armelor ruginoase" (f. 62V/ 14 - 63 rf 1 3), pentru "a păstra armele lucii şi curate ca să
nu ruginească" (f. 63 r/14 - 63V/9) şi ''învăţătură de a face iarbă de vânat pentru
fuzie i de pistoale" (f. 63V/ 1 0 - 1 9) .
Manuscrisul are format in-4° şi numără 64 de file numerotate de maşină. I
Scrierea este cursivă, cerneala utilizată are culoare brună, iar titlurile şi iniţialele
sunt scrise cu roşu. Pe fila 2r se află un frontispiciu executat în peniţă de "Mihai
logofăt o(t) Greci", cel care, foarte probabil, a copiat "cartea", de pe un manuscris
anterior2 , în primăvara anului 1 749. 3
Prima semnalare a manuscrisului a fost făcută de Moses Gaster. Filologul, bine
cunoscut pentru descoperirea şi pentru punerea în circulaţie ştiinţifică, prin studii şi
prin ediţii, a numeroase texte vechi româneşti4, menţiona, în 1 883, faptul că are în
biblioteca proprie "o carte de bucate scrisă la 1749". 5 Câţiva ani mai târziu, în volumul
al doilea al Chrestomatiei române, erau publicate câteva reţete culinare şi gospo
dăreşti6, ce subliniau caracterul singular al textului în scrisul vechi românesc şi sugerau,
I . Î n ms. rom. 1 1 20 BAR există şi o numerotaţie de mână ( 1 24 p.), în care se face abstracţie de filele I şi 64,
considerate iniţial coperte ale textului.
2. "Această carte dă bucate au fost a vomecului Iordache Popescul, scoasă după o carte a spătăresii Stancăi,
ş-acum au rămas a jupânesii Saftii bănesii. Ş-am scris eu, Sandu!, sluga dumnealor" (f. 64r).
3. "I pi(s) a(z), Mihai logofăt o(t) Greci, dumnealui Alexie, biv vei clucer za arie. Mai, 18 dni, leat 7257 " (f. I r).
4 . Vezi, pentru activitatea filologică a lui Moses Gaster, monografia consacrată savantului de către Dimitrie
Macrea (în "Lingvişti şi filologi români",Bucureşti, 1 959, 1 36-1 52).
5. Uteratura populară română, Bucureşti, 1 883, p. 536.
6. Chrestomatie română, II, Leipzig-Bucureşti, 1 89 1 , p. 42-46.
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prin titlul unuia dintre fragmente, o posibilă relaţie a scrierii cu cultura italiană. 7
Donată, probabil la începutul secolului al XX-lea, Bibliotecii Academiei
Române, 8 Cartea de bucate nu a reţinut în mod special atenţia cercetătorilor, foarte
probabil din cauza conţinutului său tehnic aparte.
Ea a fost descrisă în cataloagele de manuscrise ale marii biblioteci bucureştene9 ,
iar însemnarea care l-a determinat pe Moses Gaster să plaseze alcătuirea textului în
1 749 a fost reprodusă de Gabriel Ştrempel în lucrarea consacrată copiştilor
scrierilor noastre vechi 1 0.
După 1 980, lucrând într-un colectiv însărcinat să cerceteze modernizarea
vocabularului românesc în secolul al XVIII-lea 1 1 , am parcurs integral manuscrisul şi
am avut surpriza să descopăr nu doar o foarte bogată terminologie neologică, ale cărei
componente se aflau adesea la prima sau chiar la unica atestare în română 12 , ci şi
un mare număr de calcuri, de cuvinte şi sintagme străine neadaptate la structura
limbii noastre, care indicau descendenţa certă a scrierii dintr-un original italian 1 3 .
Iar, relativ recent, un istoric, Ioana Constantinescu, a realizat un volum special
consacrat Cărţii de bucate l 4 . Textului, devenit pentru prima dată accesibil
cititorului modern prin publicare integrală, îi sunt alăturate două studii ale
editoarei 1 5 şi un altul semnat de Matei Cazacu 16 , în care se face o interesantă
prezentare a mentalităţilor şi a bucătăriei româneşti la începutul secolului al XVIII
lea, încercându-se, totodată, o conturare a istoriei manuscrisului editat.
7. Moses Gaster a reprodus, în volumul al doilea al Chrestomatiei, de pe pagina 1 19 a manuscrisului, o
"învăţătură de a face cerneală de scris bună. lnvăţătura lui Fior Avanti". Autorul al cărui nume l-am evidenţiat
în finalul citatului anterior este, desigur, celebrul alchimist şi medic italian Leonardo Fioravanti.
8. Moses Gaster a vândut Academiei Române un marc număr de manuscrise şi cărţi vechi în anul 19 3 6. Cartea
de bucate, cc a avut în biblioteca savantului cota 59, pare să fi intrat însă, după toate probabilităţile, în fondurile
B ibliotecii Academiei înaintea acestui an, întrucât ea nu este menţionată în studiul publicat, în 1 940, de Dan
Simonescu (Colecţia de manuscripte Gaster din Biblioteca Academiei Române, în "Viaţa românească",
XXXII, 1 940 , nr. 5, p. 26-32) şi, în plus, arc un număr de înregistrare mic. ( În introducerea la primul volum al
Catalogului manuscriptelor româneşti, publicat în 1907, Ion Bianu menţiona faptul că Biblioteca Academiei
avea deja un număr de 2892 manuscrise româneşti.)
9. G. Ştrempel, FI. Moisil, L. Stoianovici, Catalogul manuscriselor româneşti (1062-1380), IV, Bucureşti,
1967, p. 1 23-1 24; G. Ştrcmpcl, Catalogul manuscriselor româneşti. BAR, [I], Bucureşti, 1 978, p. 229-230.
10. G. Ştrţ:mpel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, I, [Bucureşti]. 1959, p. 1 5 1 .
1 1 . Rezultatele cercetării întreprinse împreună cu Alexandra Roman Moraru şi Emanuela Buză au fost
publicate în volumul Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1 760), apărut
la Editura Ştiinţifică în 1 992.
1 2 . Vezi Gh. Chivu, Neologisme de origine italiană într-un manuscris românesc din prima jumătate a secolului
al XV/ll-lea, în SCL, XXXIV, 1983, nr. 4, p. 342-346.
1 3 . Ibidem, p. 345.
14. O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească, Bucureşti, 1997.
15. lbidem, p. 83-94, 179-1 98.
1 6. Ibidem, p. 5-82.
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https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
2. Noutatea volumului tipărit, în 1 997, de Editura Fundaţiei Culturale Române,

nu constă însă doar în punerea în circulaţie ştiinţifică a unei vechi scrieri tehnice
speciale şi nici în foarte interesanta încercare de încadrare a textului într-un proces
încă prea puţin cunoscut de înnoire a culturii româneşti prin contactul, din ce în ce
mai intens după 1 700, cu civilizaţia occidentală. Chiar din subtitlul cărţii pe care a
realizat-o, Ioana Constantinescu avertizează asupra faptului că face public un
"manuscris din epoca brâncovenească".
Constatând că "scrisul copistului Mihai logofăt nu este acelaşi cu al
manuscrisului în discuţie" l 7 şi explicându-şi astfel "eroarea de datare [în 1 749) a
acestui exemplar la Moses Gaster şi la ceilalţi" 1 8 , editoarea Cărţii de bucate ajunge,
în consecinţă, la convingerea că scrierea va fi fost alcătuită înainte de moartea lui
Constantin Brâncoveanu, rămânând ulterior în posesia rudelor acestuia.
Dacă ipoteza ar putea fi temeinic argumentată, cel mai vechi text gastronomic
românesc cunoscut ar trebui alăturat celeilalte traduceri făcute din italiană în
ultimii ani ai secolului al XVII-iea, intitulată Faletul novel l 9 , şi ea puternic
influenţată, în vocabular, de original.
Este însă Cartea de bucate păstrată la Biblioteca Academiei din Bucureşti un
manuscris brâncovenesc ? Sau există dovezi de transcriere a textului cunoscut după
o traducere făcută în timpul domniei marelui domnitor muntean ?
Oprindu-se, în prefaţa volumului apărut în 1 997, asupra acestei prime scrieri
cunoscute din istoria gastronomiei româneşti, Matei Cazacu a formulat, în urma
unei minuţioase şi captivante cercetări, o opinie tranşantă: "„.La originea acestei
cărţi de bucate stă Constantin Cantacuzino „ . De la nora sa, Stanca Brezoianu,
cartea a ajuns la sora şi cumnatul acesteia, Safta şi Iordache Popescu, apoi la fata
Saftei, Smaranda, şi [la] soţul acesteia, Costache Ruset, la Alexie clucerul, a cărui
soţie se înrudea prin alianţă cu Cantacuzinii, şi aşa mai departe, la un oarecare
Nicolae C. Ghica, logofăt al doilea. „"20 Acceptând, cu foarte mici corecţii, această
opinie, Ioana Constantinescu, editoarea textului, a plasat, după cum am menţionat
deja, chiar pe foaia de titlu a ediţiei, sintagma "manuscris din epoca
brâncovenească".
Aflate în strânsă relaţie una cu cealaltă, aceste două opinii se bazează exclusiv
pe analiza însemnărilor existente în ms. rom. 1 120 şi în primul rând pe informaţiile fumi
zate de nota nedatată, scrisă, pe fila 64r, de altă persoană decât copistul textului.
17. Ibidem, p. 84.
1 8. Ibidem.
1 9. Vezi, pentru acest text

şi pentru consideraţii filologice asupra lui, Emil Vîrtosu, Faletul novei, calendarul

lui Constantin Vodă Brăncoveanu. 1693 - 1 704, Bucureşti,

20.

1 942.

Matei Cazacu, voi. cit., p. 56-57. Textul citat este o sinteză a unui comentariu mai amplu, aflat pe p. 55-56.
Ideea va fi reluată, cu mici modificări, în volumul The Story of Romanian Gastronomy, Bucharest, 1 999, p. 1 3 1 .
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Iată însă conţinutul notei care a sugerat, de altfel, şi titlul dat de cercetători
manuscrisului academic acum în discuţie: "Această carte dă bucate au fost a
vomecului Iordache Popescul, scoasă după o carte a spătăresii Stancăi, ş-acum au
rămas a jupânesii Saftii, bănesii. Ş-am scris eu, Sanctu l, sluga dumnealor."
"Vomecul Iordache Popescul", primul posesor al manuscrisului, rudă probabilă
cu cronicarul Radu Popescu2 1 , este greu de plasat în timp, putându-se afirma doar
că el i-a succedat în timp jupânesii Safta22 . Menţionarea numelui "spătăresii
Stancăi", probabil din familia Cantacuzino23 , nu oferă nici ea elemente utile pentru
datarea manuscrisului actual, ci doar pentru existenţa unui original (posibil
românesc) al acestuia. ("Cartea spătăresii Stancăi", sursă a textului ajuns până la
noi, a putut fi prima traducere românească a scrierii sau chiar originalul ei italian.
Nu există însă nici o dovadă în favoarea ipotezei primirii textului de către Stanca,
în 1 703, ca dar de nuntă din partea stolnicului Cantacuzino, cum presupune Matei
Cazacu. 24) În schimb, constată Ioana Constantinescu, "Safta băneasa trebuie să fi
fost nora Saftei Brâncoveanu (fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu) şi a lui
Iordache Creţulescu, ajuns prima oară mare ban la 4 octombrie 1763" 25 .
Cartea de bucate, adică ms. rom. 1 1 20 de la Biblioteca Academiei din
Bucureşti, s-a aflat deci, cândva după 4 octombrie 1763, în posesia unor boieri ce
erau, se pare, rude îndepărtate ale lui Brâncoveanu. Un membru al familiei "Saftii
bănesii", numit probabil Nicolai Creţulescu, îşi va fi menţionat chiar numele pe
coperta întâi a manuscrisului26 .
Însemnarea făcută de "Mihai logofăt o(t) Greci" pe actuala pagină întâi a
textului este însă cu aproape 1 5 ani mai veche decât aceea, discutată anterior, aflată
pe fila 64r: "I pi(s) a(z), Mihai logofăt o(t) Greci, dumnealui Alexie, biv vel clucer
za arie. Mai, 18 dni", leat 7257".
În 1749, an confirmat de atestarea lui Alexie, mare clucer de arie, ca semnatar
al unui act din 5 august 1746 27 , Cartea de bucate exista deci în forma ajunsă până
2 1 . Ioana Constantinescu, voi. cit., p. 92, nota 3 . Pe p. 40, Matei Cazacu afirmă că Iordache Popescu a fost fiul
cronicarului Radu Popescu.

22. Potrivit conţinutului însemnării reproduse, Iordache Popescu nu pare deci să fi fost aceeaşi persoană cu
soţul Saftei bănesei, cum afirmă (pe p. 40) Matei Cazacu. Vezi şi infra nota 25.
Pentru Matei Cazacu, Stanca este nora lui Constantin Brâncoveanu (voi. cit., p. 41 ), dar Ioana
Constantinescu consideră doar probabilă apartenenţa acestei boieroaice la familia Cantacuzinilor, se pare din
motive de cronologie (ibidem, p. 92, nota 4).
24. Voi. cit., p. 55.
25. Vezi Ioana Constantinescu, voi. cit., p. 92, nota 4. Pentru Matei Cazacu, Safta a fost soţia lui Iordache
Popescu, dar acesta murise în 1 729 (voi. cit., p. 40).
26. Însemnarea, citită de G. Ştrempel, "Nicolai C. Ghica, vtori logofăt", devine, în transcrierea Ioanei
Constantinescu, "Nicolai Creţulescu vei logofăt" (voi. cit., p. 85).
27. Documente priFind relaţiile agrare în veacul al XVl/l-lea, I. Ţara Românească, Bucureşti, 1 96 1 , p.
464. (Vezi şi Ioana Constantinescu, voi. cit., p. 93 , nota 6.)

23 .
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la noi. Iar conţinutul acestei prime note de pe fila 1 r exclude încadrarea sa în
categoria unor simple însemnări de cititor. Mihai logofăt ori a scris, pentru
"dumnealui Alexie, biv vei clucer za arie", textul pe care astăzi îl numim Cartea de
bucate 28 , ori (mai puţin probabil) a executat, la cererea acestuia, o copie de pe acest
text29 .
Prima ipoteză, lansată de Moses Gaster şi acceptată de specialiştii din Biblioteca
Academiei 3 D, are desigur împotrivă diferenţa uşor de constatat existentă între
scrisul logofătului şi cel al întregului manuscris. Iar această diferenţă, care nu a
trecut neobservată3 I , l-a determinat, probabil, pe Gabriel Ştrempel să dateze
manuscrisul BAR 1 120 nu cu certitudine în 1749, ci doar ipotetic la mijlocul secolului
al XVIII-lea32 .
Nu este exclus însă ca această diferenţă de formă a slovelor să nu indice o altă
mână, ci să fie consecinţa aplicării scrisului aceleiaşi persoane pe un alt suport
material. O cercetare fie şi superficială a hârtiei Cărţii de bucate arată că prima şi
ultima filă ale manuscrisului actual, menite să fie copertele iniţiale ale scrierii, sunt
mai groase şi poroase, în vreme ce restul foilor sunt subţiri şi lucioase.
Conţinutul primei note de pe prima filă a ms. rom. 1 1 20 şi posibila influenţă a
caracteristicilor materiale ale acestei file asupra scrisului logofătului Mihai din
Greci fac deci încă plauzibilă, în opinia noastră, plasarea copierii Cărţii de bucate
în 1 749.
Iar cercetarea filigranelor hârtiei din care este alcătuit manuscrisul trimite şi ea
la o perioadă ulterioară morţii domnitorului muntean Constantin Brâncoveanu.
Cele două filigrane, decalchiate din ms. rom. 1 120 (reproduse în fig. 1 şi 2), nu

a

Fig. 1
b

28. Vezi G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la JHOO, p. 1 23- 1 24. Opinia, împărtăşită de noi,
în articolul citat anterior (p. 34 1 ), este acceptată şi de Matei Cazacu (voi. cit., p. 56).
29. Cf. Ioana Constantinescu, voi. cit., p. 84.
30. Vezi supra, lucrările citate în notele 5, 6 şi 8.
3 1 . Cf. Ioana Constantinescu, voi. cit., p. 84.
32 . După ce a împărtăşit, în aparentă, în volumul Copişti de manuscrise româneşti până la I ROO (p. 1 5 1 )
opinia lui M. Gaster, G. Ştrempel a datat manuscrisul, în Catalogul manuscrise/or româneşti din Biblioteca
Academiei (IV, Bucureşti, 1967, p. 1 23 şi fi], Bucureşti, 1 978, p. 229): "Sec. XVIII (mijloc)".
,
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au putut fi încă identificate, în variante identice, în cataloagele pe care le-am avut
la dispoziţie. Ele erau însă specifice, ca mărci utilizate concomitent, hârtiei
fabricate în Veneţia, după anul 1 7 1 6 33 . (Anterior acestui an, filigranul reprodus în
fig. 1 nu este înregistrat, iar pentru formele similare celui reprodus în fig. 2 nu am
găsit consemnată contramarca numită "tri cappelli"34 . )
3 . Datele prezentate în paginile anterioare infirmă deci posibilitatea ca
manuscrisul academic numit în mod curent Cartea de bucate să fi fost alcătuit în
epoca brâncovenească. Iar conţinutul însemnărilor (puţin numeroase, de altfel)
aflate pe filele sale nu susţine nici el în mod indiscutabil ideea prezenţei continue
a textului doar în posesia unor rude ale marelui domnitor35 .
Va fi fost însă brâncovenesc originalul actualului ms. rom. BAR 1 1 20, tradus din
italiană, iar această traducere va fi fost făcută, în jurul anului 1 700, chiar de către
stolnicul Constantin Cantacuzino, pentru a avea un "instrument de lucru . . . în
îndeplinirea funcţiei sale aulice", cum susţine Matei Cazacu 36 ?

Fig. 2

a

b

33. Georg Eineder, The Ancient Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and Their Watermarks,
Hilversum, 1 960, plate 1 87 (fig. 688), plate 1 88 (fig. 694).
34. Vezi Edward Heawood, Watermarks Mainly of the 1 7th and /8th Centurie.I', Hilversum, 1 950, plate 394
(fig. 3 1 02).
35. Potrivit însemnărilor făcute pe filele sale, manuscrisul s-a aflat, aproape un secol, în posesia mai multor
boieri munteni. Modul său de păstrare arată însă că el a făcut parte din biblioteca posesorilor, şi nu a fost folosit
în mod curent în bucătării. Cândva, spre jumătatea secolului al XIX-iea, actualul ms. rom. BAR 1 1 20 a ajuns
în mâna unui intelectual preocupat de alcătuirea unei culegeri de re\ete culinare. În urma lecturii făcute de
acesta, pe mai multe file au apărut, alături de un caracteristic NB, scris cu litere latine, o serie de nota\ii cu
litere slavone ce sugerează inten\ia de reorganizare a materiei în re\ete de post sau de secu, în sosuri şi altele.
(A se vedea, de exemplu, însemnările de pe filele 46v, 47r şi 47v.) Scrisul acestui cititor modem şi cerneala
utilizată de el sunt foarte apropiate de acelea ilustrate prin ms. rom. 2964, pă�trat de asemenea în fondurile
Bibliotecii Academiei din Bucureşti.
36. În voi. cit., p. 55.
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Prezenţa numelui "jupânesii Saftii, bănesii" nu trimite, după cum am văzut37 ,
spre epoca brâncovenească, ci abia spre o dată ulterioară anului 1 7 14. O dată
ulterioară morţii lui Constantin Brâncoveanu sugerează şi menţionarea numelui
spătăresei Stanca, posesoarea originalului scrierii, dar nu şi al soţului acesteia,
Răducanu, fiul lui Constantin Cantacuzino38 _ Iar utilizarea, în paginile textului, a
unui număr impresionant de neologisme italieneşti, respectiv de termeni şi de
sintagme cu această origine, neadaptate încă la structura limbii române, ce nu se
regăsesc în scrierile elaborate cert de stolnic, arată că ipotetica paternitate şi,
implicit, ipotetica datare a acestui original în epoca brâncovenească au nevoie de o
nouă argumentare.
4. Cercetarea oricât de sumară a vocabularului utilizat în Cartea de bucate

permite identificarea a numeroşi termeni de origine italiană sau cu etimon
italienesc probabil, caracteristică surprinzătoare pentru o scriere provenind dintr-o
epocă (prima jumătate a secolului al XVIII-lea) şi dintr-o zonă geografică (Ţara
Românească) în care doar Faletul novei se evidenţiase prin numărul mare de
i talienisme39 .
Cele mai multe dintre elementele lexicale excerptate se pot explica numai prin
limba italiană:
alamă s. f. 40(< it. lama, probabil prin contaminare cu aramă4 1 : Învăţătură de a
spăla originturile i vase de cositor i de a 1 a m ă i de cioaie f. 62r ; vezi şi alamă,
alama f. 62v ) ;
amomo s. n. "plantă din familia cruciferelor, ghimber" (< it. amomo; cf. ngr.
aµwµov): Ia [ . . . ] cardomomo, cheaculea, a m o m o, udagaci, ana dram. 3 (f. 5 3 v ) ;
37. Vezi mai sus, nota 23.
38. Vezi Matei Cazacu, voi. cit., p. 55.
3 9. Vezi Mario Ruffini, L'influs.w italiano in Valacchia nel/ 'epoca di Costantino-vodă Brâncoveanu ( 1 688 1 714), în "Acta historica", XI, Monachii, 1 974 , p. 77 - 1 35 ; Marin Z. Mocanu, Periodizarea împrumuturilor
italiene pătrunse în limba română, în SCL, XXIX, 1 978, nr. 6, p. 644 - 648; Gh. Chivu, lnfluenţa italiană în
limba română veche, în SCL, XLV, 1 994, nr. I - 2, p. 1 9 - 29.
40. În cadrul exemplelor de mai jos, am glosat doar termenii care nu există în limba română contemporană,
care au astăzi o altă formă decât aceea sub care i-am înregistrat în Cartea de bucate sau care sunt, în vorbirea
literară actuală, polisemantici.
41 . Vezi Theodor Hristea, Probleme de etimologie, Bucureşti, 1 968, p. 334 - 338. B. P. Hasdeu (Etymologicum
Magnum Romaniae. Editie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş, I, Bucureşti, 1 972, p. 476)
considera termenul urmaş al v. it. alama, pe care nu l-am putut afla însă în dictionarele istorice ale limbii
italiene (vezi, dintre acestea, Salvatore Battaglia, Grande dizionario delia lingua italiana, l, Torino, 1 96 1 ),
Autorii Dicţionarului limbii române (tomul I, partea I, A - B, Bucureşti, 1 9 1 3, s.v.) considerau că alamă are
"probabil" la bază "ital. lama «placă de metal», primit poate prin mijlocire sârbească", iar Alexandru
Ciorănescu (Alejandro Cioranescu, Diccionario etimologico romano, I. Laguna, 1 958 - 1 966, s. v. alamă)
optează pentru etimonul neogrecesc µaA.oµa.
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belgioin s.n. "smirnă" (< it. belgioino): La gura ţevii pune moscos au b e 1 g i o i n
au storace licfida, când vei scoate apa (f. 6 1 r; cuvântul mai are o atestare pe aceeaşi filă);
biaca s.f. "alb de plumb" (< it. biacca): Ia untură de râmător, untu-de-lemnu,
ceară noao, b i a c a, adecă ceruza, ameastecă-le toate dinpreună şi le topeaşte pe
foc lin (f. 63 v) ;
calcinat adj . ( < it. calcinato sau din calcina „it. calcinare): Să iai cositoriu c
al- c i n a t u, să fie curat, făr de plumbu, dram. 8 (f. 63r);
capon s. m. "clapon" (< it. cappone): Ia un c a p o n gras friptu au o găină tăiată
cum să taie şi pune pe deasupra acestu ostropiel (f. 40r ; vezi şi capon f. 4ov, 4 l r;
caponi f. 39 v) ;
cardamomo s.n. "plantă din familia cruciferelor, drobuşor" ( < it. cardamomo;
cf. ngr. Kap8aµwµov): Ia [ . . . ] c a r d a m o m o, cheaculea, amomo, udagaci, ana
dram. 3 (f. 53 v) ;
carlina s.f. "plantă din familia compozitelor" ( < it. carlina): Ia rădăcină de c ar
- 1 i n a pisată, dram. 3 4, fă în chipul celor de sus ce s-au zis (f. 56v) ;
ceruza s. f. ( < it. cerussa): Ia c e r u z a pisată şi o ameastecă cu catran şi unge
armele cu aceaea (f. 63 v ; vezi pentru a o altă atestare citatul pentru biaca);
cremotartaro s.n. "cremă de tartru" (< it. cremortartaro): Să iai cenuşă cernută
şi c r e m o t a r t a r o şi să faci leşâie foarte iute (f. 62r);
cubebe s.n. "specie de arbore din familia piperaceelor; fructul acestui arbore,
asemănător cu boaba de piper" (< it. cubebe): Anghelică, dram. 3, [ „ . ] c u b e b e,
cuişoare, frunzişoară, caculea, ana dram. 80 ( ?) (f. 54r);
fuzion s.n. "fuziune, combinare a două substanţe" (< it. fusione): Lasă să stea în
f u z i o n zile 2 şi apoi scoate vutcă (f. 56v ) ;
galanga s.f. "rizomul unei plante medicinale" (< it. galanga): Ia rădăcină de
anghelină, dram. 1 6 ( ?), g a 1 a n g a, cardamomo, cheaculea, amomo, udagaci, ana
dram. 3 (f. 53 v ; vezi aceeaşi formă şi pe f. 54r, 56r) ;
ginepro s.n. "ienupăr" (< it. ginepro): Grăunţe de g i n e p r o, dram. 20, pune
să stea a moiu în vin ceasuri 24 (f. 55v; vezi şi genepro f. 53 V , 54r);
giulep s.n. "sirop de zahăr în care se amestecă diverse arome, salep" ( < it.
giuleppo): Decii, strecurându-o, îndulceaşte-o cum vei vrea de dulce cu g i u 1 e p
lungu, făcut cu apă de flori de naramză au de trandafir (f. ss v ; vezi forma şi pe 56v) ;
gran s.n. "boabă" (< it. grano) : Decii pune într-însul piper albu, g r a n e 4,
piper lungu, g r a n e 2, frunzişoară, g r a n e 3 (f. 57 r; vezi aceeaşi formă pe f.
55v); "substanţă solidificată sub formă de boabă" : Deci pune-I într-o ulcea
zmălţuită să fiarbă pe jiratec astupată bine, până va scădea pe jumătate, puind într
însul un g r a n de moscos (f. 47v; vezi şi f. 56v, 57 r);
licfida adj . f. "lichidă" (< it. liquida): La gura ţevii pune moscos au belgioin au
-
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storace 1 i c f i d a, când vei scoate apa (f. 6 1 r) ;
pimpinelă s.f. "anason" ( < it. pimpinella): Ia oauole şi le bate bine cu puţinea
sare, apoi le ameastecă cu p i m p i n e 1 ă, izmă, magheran, măcriş (f. 42r ; vezi şi
pimpinela f. 2 1 r ; 44r, 48V);
pomice adj . în s. comp. piatră pomice "piatră ponce" (< it. pomice): Dupre
aceaea să iei piatră acră [ . . . ], piatră p o m i c e, colofănio (f. 63T) ;
storace s.f. "storax" (< it. storace ): La gura ţevii pune moscos au belgian au s to
r a c e licfida, când vei scoate apa (f. 6 1 r) ;
şirop s.n. "sirop" (< it. sciroppo): Şi, spălându-le bine, le pune în tingirea cu ş i
r o p u 1 să fiarbă (f. s s r ; vezi şi şirop f. 56r, 5 8 r) ;
tartariu s.n. "tartru" (< it. tartaro): S ă o ungi întâi cu untu de t a r t a r i u (f. 63 r) .
Etimon italienesc direct (it. cappero) pare să aibă, după formă, şi capere,
înregistrat frecvent în manuscrisul în discuţie42 : Deci, când va fi aproape de fiert,
să-i pui puţinel miezu de pâine frecat şi c a p e r e (f. 2r ; vezi aceeaşi formă şi pe
f. 2v , 3 r , 6r , 9v etc.)
Aceeaşi provenienţă are cu siguranţă cuvântul compus calamo aromatico
"plantă din familia araceelor, obligeană" (it. calamo aromatico): Ia vin, ocă 1 0,
c a 1 a m o a r o m a t i c o, anghelică, galanga, dram. 3 (f. 56r ; vezi şi calamo
aromatico f. 54r) .
Prin traducerea termenului italian vino ippocratico a luat naştere vin ipocratic
"amestec de vin nobil cu substanţe aromatice": V i n i p o c r a t i c. Ia vin roş au
albu, veadre 12, scorţişoară, dramuri 20, cuişoare, dram. 4, cimbir, dram. 3 . Toate
câte s-au zis zdrobeaşti-le şi le bagă în vin şi lasă să fiiarbă vinul cu eale şi, dupre
ce să va aşăza de fiertu, astupă bine buriul ca să nu răsufle (f. 5Y).
Calchierea totală a structurii cuvântului compus manica d' Ippocrate explică
apariţia termenului mâneca-lui-Ipocrat "săculeţ conic utilizat la filtrarea unor
soluţii": Le pune înlăuntru în vutcă să stea 4 - 5 zile într-o sticlă, apoi o scură prin
m â n e c a - 1 u i - I p o c r a t (f. 55 v ; vezi şi mânica-lui-Ipocrat f. 5 4V , 57 r) .
În câteva situaţii, mult mai puţin numeroase decât cele prezentate anterior,
etimonul italienesc este la fel de probabil ca cel neogrecesc:
ana adv. "termen utilizat în reţete pentru a arăta că din substanţele prescrise
trebuie luată o parte sau o cantitate egală" ( < it. ana sau ngr. ava): Să iai rozmarin,
jaleş, izmă, pelin, a n a mâini 2 (f. 54r ; vezi şi f. 53 v ) ;
salam s.m. "cârnat" (< it. salarni, sau ngr. craA.aµt) : Cârnaţi groşi şi scurţi ce
să chiamă s a 1 a m i frânceşti (f. 5 1 v) ;
42. Explicarea cuv ântului prin intermediul ngr. Kannapt<; (vezi Dicţionarul limbii române, Tomul I , partea
II, C, Bucureşti, 1 940, s. v. caperă) are împotrivă absenţa din manuscris a formelor etimologice "normale",
*capare sau *capăre, neînregistrate, de altfel, nici în alte texte vechi româneşti.
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sardelă s.f. "sardea" (< it. sardella sau ngr. crap8EA.A.a): Ostropiel de s a r d e 1 e.
Ostropielul de s a r d e 1 e care se mănâncă cu peaşte fript pe grătar şi cu cezvârte
de oaie friptă şi cu pasări sălbatece fripte (f. 48 r) ;
sălată s.f. "salată, preparat culinar" (< it. salata sau ngr. cra.A.a'ta): [Hameiul]
iaste bun făcut şi s ă 1 a t ă, dat undă întâi cu sare, cu unt-de-lemnu multu pe
deasupra şi cu puţin oţet îndulcit cu puţin zahăr (f. 2or ; vezi şi sălată f. 16r, 49v ,
sor, 5QY; Sălata f. 49V; SălătUri f. 49Y),
Prin italiană sau latină, cărora li se alătură, la nivelul întregii limbi române
vechi, maghiara, neogreaca sau rusa, se pot explica alte câteva cuvinte:
metal s.n. (< it. metallo, lat. metallum, ngr. µE'ta.A.A.ou, rus. metal): Untul de
ceară destilat singur păstrează foarte bine m e t a 1 u r i 1 e de rugină (f. 63 v ) ;
mod s.n. "fel, chip" ( < it. modo, lat. modus, magh. m6d): Anghinarii, fiindu o
roadă vârtoasă şi spinoasă, puţinu au dat bunilor bucătari a afla m o d u r i de a-i
fiiarbe (f. 23 v) ;
rozmarin s.n. (< it. rosmarino, lat. rosmarinum, magh. rozmarin, ngr.
pocrµaptvou): Mai pune ceva unt-de-lemnu, oţet bun, r o z m a r i n, magheran
au cimbru (f. 6 v ; vezi aceeaşi formă şi pe f. 10v , 54 r) ;

supă s.f. "lichid făcut din vin îndulcit cu sirop de zahăr aromat" ( < it. suppa, lat.
med. suppa, ngr. crouna): Toate acestea, gros pisându-le, pune-le în vin să stea zile
5 - 6, decii stricurând prin mânica-lui-Ipocrat. Şi de acest vin fă s u p ă dimineaţa
şi bea un păhar în loc de cafea, că iaste foarte bun, că întăreaşte capul şi stomahul (f. 54v).
Cele mai multe dintre cuvintele prezentate mai sus sunt atestate, pentru limba
română veche, numai în Cartea de bucate. Ne referim la amomo, ana, belgioin,
biaca, capon, cardamomo, carlina, ceruză, cubebe, fuzion, galanga, ginepro, giulep,
gran, licfida, pimpinelă, storace, tartariu; calamo aromatico, mîneca-lui-lpocrat,
piatră-pomice şi vin ipocratic. Calcinat, cremotartaro şi supă mai cunosc atestări,
pentru perioada veche a scrisului românesc, doar în Meşteşugul doftoricesc43
(calţinat f. 1 23 r ; cremore tartare f. 4Qr , cremon tartari f. 39v ), respectiv în
Meşteşugul doftoriei (supă f. 1 04v , zupă f. 92r, 104v , zupuri f. 1 39 r) . Numai în
manuscrisele care cuprind cel mai vechi tratat românesc de medicină, Meşteşugul
doftoriei44 (f. 95 v) şi Meşteşugul doftoricesc (f. 2v), am mai întâlnit, în forma
literară actuală, termenul şirop. Puţine atestări au în epocă alamă (în cronica
atribuită greşit lui Nicolae Costin, aşa-zisul Pseudo-Costin45 , şi într-un document
43. BAR , ms. rom. 484 1 .
44. BAR, ms. rom. 933.
45. Neculai Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Ştefan sin Vasile vodă, în M.
Ţării Moldavii, II, laşii, 1 845, p. 73.
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din anul 172646), capere (în dicţionarul latin-român al lui Teodor Corbea47 şi în
Meşteşugul doftoricesc48 ) şi salată (în Vocabularul italo-român atribuit lui
Constantin Cantacuzino49 , în dicţionarul lui Teodor Corbea50 şi în Meşteşugul
doftoricesc5 I). Metal, mod şi rozmarin sunt în schimb frecvent înregistrate în
textele vechi româneşti52 .
Cum se explică prezenţa unui număr atât de mare de termeni de origine italiană
în manuscrisul cunoscut sub numele Cartea de bucate ? Sunt aceştia preluaţi de
către persoana care a întocmit sau a tradus textul din limba epocii ? Răspunsul,
afirmativ dacă avem în vedere cuvinte precum alamă, metal, mod, rozmarin, salată
şi, eventual, capere, este categoric negativ pentru ceilalţi termeni prezentaţi. Aceştia
sunt specifici manuscrisului în discuţie sau, în cazul în care au fost întâlniţi şi în
două dintre cele mai vechi manuscrise ştiinţifice româneşti (Meşteşugul doftoriei şi
Meşteşugul doftoricesc), au formă şi sensuri caracteristice pentru un limbaj de
specialitate.
Excerptate practic din toate "capitolele" Cărţii de bucate, cuvintele de origine
italiană discutate dovedesc fără putinţă de tăgadă, după opinia noastră, că acest
vechi manuscris românesc este tradus în întregime din limba italiană. Pledează
pentru aceasta şi forma încă "italienească", neadaptată la structura fonetică şi
morfologică a limbii române, sub care se prezintă arnomo, biaca, cardomomo,
carlina, ginepro ş.a.
Către aceeaşi concluzie ne conduce pr<ţzenţa în text a adverbului apena, rămas
netradus şi încadrat, probabil de aceea, de copist, între paranteze drepte: Decii să
iai zahăr, dram. 140, să-l fierbi [a p e n a] şi cu acel zahăr tot să-l îndulceşti (f. 57 r).
Menţionăm în acelaşi sens "traducerea" parţială a sintagmei cremotartaro cum de
liquido în contextul: Când rugina va fi pătrunsu arma de nu se va putea ştearge,
tribuie să nu o strici cu rasul, ce să o ungi întâi cu u n t u d e t a r t a r i u c u m
d e 1 i c f i<d>o şi să o laşi să stea câtvaşi (f. 63 r).
Identificarea originalului sau ·originalelor italieneşti ale textului prezentat,
întreprindere dificilă ce rămâne în sarcina unor investigaţii viitoare, va putea
fi eventual înlesnită de cercetarea lucrărilor alchimistului şi medicului italian
46. N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, XIV, Bucureşti, 1 907, p. 27.
[Teodor Corbea], Dictiones latinae cum valachica interpretatione, [Braşov]. c. 1700 (BAR, Filiala Cluj
Napoca, ms. rom. 43), f. 43r; vezi, în ediţia întocmită de Mihai Gherman ([Cluj-Napoca]. 200 1 ) , p. 86.
48. BAR, ms. rom. 484 1 , f. 1 2r.
49. Vezi C. Tagliavini, Unframmento di terminologia italo-rumena et un dizionarietto geografico de/Io stolnic
Cost. Cantacuzino, în "Revista filologică", I, 1 927, p. 175.
50. [Teodor Corbea], op. cit., f. 1 66v; vezi şi ed. cit., p. 278.
5 1 . BAR, ms. rom. 484 1 , f. 79v; vezi şi sălată f. 225v.
52. Vezi, pentru câteva dintre acestea, Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă. Tomul VI, Litera M,
Bucureşti, 1 965 - 1 968 s. v. metal, mod; Tomul IX, Litera R, Bucureşti, 1975, s. v. rozmarin.

47.
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Leonardo Fioravanti. Sugerează aceasta titlul unuia dintre ultimele "capitole" ale
Cărţii de bucate: Învăţătură de a face cerneală de scris bună: Învăţătura lui
Fioravanti (f. 6 1 r) .
Cercetarea de faţă ne-a permis deci să înregistrăm, într-un manuscris care face
parte din bibliografia dicţionarului tezaur al limbii române, 1 2 termeni absenţi,
datorită caracterului lor special, din sursele lexicografice uzuale (amomo, ana,
belgioin, biaca, calamo, carlina, cubebe, galanga, ginepro, giulep, gran şi
ipocratic). Am consemnat de asemenea 1 8 atestări anterioare celor cunoscute
pentru unii termeni literari contemporani (aromatic, calcinat, capere, cardamă,
ceruză, clapon, cremotartar, lichid, pimpinelă, ponce, rozmarin, salam, salată,
sardelă, sirop, storax, supă, tartru).
în inod surprinzător pentru prima jumătate a secolului al XVIII-lea, formele sub
care apar calcinat, capere, ceruză, pimpinelă, rozmarin, salam şi supă sunt identice
cu cele consacrate de uzul literar actual. Celelalte cuvinte cu datări anterioare apar
în variante fonetice sau lexicale neînregistrate sau exemplificate nesatisfăcător în
Dicţionarul limbii române (DA - DLR). Modificările impuse de aceste atestări în
indicarea etimologiei unora dintre împrumuturile latino-romanice nu sunt deloc
neglijabile53 .
Astfel, etimonul italienesc trebuie în mod necesar avut în vedere în explicarea
complexă a apariţiei unor termeni consideraţi în prezent împrumuturi doar din
limba latină (cremotartar54), din limba franceză (ponce, sirop, tartru), din franceză
şi latină (aromatic, ceruză, fuziune, lichid, storax), din neogreacă (cardamă, salată)
sau din germană şi latină (pimpinelă). Etimologie multiplă trebuie să aibă, pentru a
explica totalitatea variantelor, tipul originalelor şi provenienţa geografică diversă a
surselor, calcinat (provenit nu doar din franceză, ci şi din italiană şi latină), supă
(explicabil prin latină, italiană, neogreacă şi, pentru varianta zup(ă), prin germană)
şi rozmarin (germanei, singura indicată în DLR, trebuind să-i fie alăturate, la
nivelul întregii istorii a cuvântului, latina, italiana, maghiara şi neogreaca). În ceea
ce priveşte originea termenului salam, credem că ne aflăm mai aproape de adevăr
invocând întâi italiana şi neogreaca şi abia apoi turca şi bulgara, menţionate în
DEX55 . În sfârşit, referitor la forma capon, înregistrată în DA (s.v. clapon),
înclinăm să credem că aceasta trebuie raportată, ca şi forma existentă în Cartea de
53. Avem în vedere etimologiile indicate în Dicţionarul limbii române, tom. I- II, Bucureşti, 1 9 1 3 - 1949 (
DA), în Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă, tom, VI - XIV, Bucureşti, 1965 - 2002 şi, pentru literele

=

din dicţionarul academic nepublicate încă, în Micul dicţionar academic, I-IV, Bucureşti, 200 1 -2003.
Nu este exclus ca cercetarea atentă a surselor indicate în DA s.v. cremotartar să permită chiar eliminarea
definitivă a explicaţiei cuvântului prin limba latină.
55. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), B ucureşti, 1975, s.v. Indicatiile etimologice, cuprinzând şi
adaosul "cf. fr. salarni, it. salarne", au rămas acelea5i şi în ediţia a doua a DEX (Bucureşti, 1 996 s.v.).

54.
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bucate, la limba italiană şi nu la un etimon existent în sârbă, în maghiară sau în
polonă, respectiv la un descendent al lat. capo, -onem, cum ar sugera finalul
articolului din Dicţionarul Academic56 .
5 . Textul numit de cercetătorii filologi Cartea de bucate, păstrat în fondurile
Bibliotecii Academiei din Bucureşti sub cota ms. rom. 1 120, este deci o scriere
singulară în cultura românească veche.
Copiat la mijlocul secolului al XVIII-iea (foarte probabil în 1 749) de pe o sursă
astăzi pierdută (şi aceasta ulterioară anului 1 700), manuscrisul se constituie în
prima culegere de reţete de bucătărie şi sfaturi gospodăreşti cunoscută în scrisul
românesc.
Tradus cu certitudine după o sursă italienească, acest text cu caracter tehnic se
caracterizează printr-un vocabular în care, alături de numeroase neologisme de
origine italiană, aflate adesea la prima sau chiar la unica atestare în română, apar
termeni sau sintagme de aceeaşi provenienţă, insuficient sau deloc adaptaţi la
structura limbii noastre.
Transpusă (şi apoi copiată) mai mult din curiozitate intelectuală decât din
necesităţi practice imediate, Cartea de bucate s-a păstrat multă vreme în biblioteci
de familie, ea intrând în atenţia specialiştilor domeniului abia spre jumătatea
secolului al XIX-iea.
Semnificaţia apariţiei textului pentru istorifi gastronomiei româneşti este, de
aceea, inferioară valorii pe care o are acesta pentru înţelegerea schimbărilor
intervenite, la începutul secolului al XVIII-iea, în mentalitatea intelectualilor
români şi, consecinţă directă, în vocabularul neologic al limbii noastre literare.

56. Vezi, pentru alte consideratii etimologice asupra cuvintelor incluse în prezentul studiu,
împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421 - 1 760),

Dicţionarul

Bucureşti, 1 992.
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CABINETUL DE HĂRTI AL BIBLIOTECII ACADEMIEI
'

Ion Ciortan
Frecventat în ultimile decenii doar de specialişti, Cabinetul de hărţi al
Bibliotecii Academiei reprezintă unul din cele mai interesante compartimente ale
uriaşei instituţii de cultură. Cele câteva expoziţii organizate la sediul bibliotecii au
dezvăluit însă câte ceva din marea bogăţie a cabinetului, constituită din 2785 atlase
şi hărţi pliate, 1 6000 hărţi în foi volante, 4000 planuri de măsurători cadastrale, sute
de hărţi didactice, care fac ca acesta să fie cel mai important din Sud-Estul Europei.
Aici se află concentrate izvoare cartografice de excepţie, de la cele ale antichităţii
greco-latine, la cele ale renaşterii şi până în primul sfert ale veacului 20, într-o
varietate care-i conferă un statut aparte în interiorul Bibliotecii Academiei . Mai
buna cunoaştere a materialelor cu valoare istorică şi ştiinţifică nu poate decât să
sporească interesul cercetătorilor, al publicului larg pentru comorile aflate la
Cabinetul de hărţi al Bibliotecii Academiei .
Majoritatea cercetătorilor care trec pragul Cabinetului de Hărţi cunosc faptul că
nici un studiu din domeniile istoriei, geografiei, urbanisticii etc. nu poate fi realizat
fără a cerceta izvoarele oferite, încă din cele mai vechi timpuri, de imaginile
cartografice. De-a lungul anilor s-a practicat o deschidere fără restricţii a colecţiilor
cartografice spre cercetare. Totuşi, dacă privim în trecutul nu tocmai îndepărtat al
Bibliotecii Academiei, vom remarca eforturile care s-au făcut pentru ca această
valoroasă colecţie să-şi păstreze integritatea şi a nu împărtăşi soarta altor colecţii ca
cele numismatice, filatelice, documente istorice, transferate prin silnicie la alte instituţii.
Pentru a respecta adevărul asupra pierderii unor colecţii, este cazul să
menţionăm că la executarea indicaţiilor sosite de la cei care dirijau încătuşarea
culturii s-au găsit pe plan local şi executanţi obedienţi ce căutau să grăbească
această acţiune de dezmembrare a colecţiilor strânse cu atâta trudă de înaintaşi. În
acele timpuri vitrege Cabinetul de hărţi împreună cu unele cadre de la conducere,
azi date uitării, a încercat cu puţin curaj şi mai multă diplomaţie să introducă într-un
con de umbră colecţiile cartografice. Am fost probabil printre puţinii care, într-o
lume dominată de orgolii şi arivism, am încercat să salvăm ceea ce alţii voiau să
sacrifice, adică munca unor mari oameni de cultură români, ce şi-au dăruit
colecţiile Bibliotecii şi, mai ales, munca unor generaţii de truditori anonimi uitaţi
fizic dar care se regăsesc în fişiere, inventare, bibliografii etc. a căror istorie încă nu
a scris-o nimeni. Pentru că ceea ce se prezintă azi la diferite emisiuni de radio sau
televiziune nu constituie noutăţi, ci doar aceleaşi informaţii cenzurate ce au fost
publicate în anul 1967 în Cartea Centenarului Bibliotecii Academiei, condimentate
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cu unele aluzii vagi de opoziţie faţă de vechiul regim.
Şi pentru că tot vorbim de istoria nescrisă a Bibliotecii Academiei, vom încerca,
mai întâi, să indicăm succint etapele dezvoltării Cabinetului de Hărţi de la înfiinţare
până în anul 1 948, cea mai fertilă perioadă de sporire a colecţiilor cartografice atât
prin valoarea pieselor achiziţionate, cât şi prin numărul mare de hărţi donate de
mari personalităţi. Să amintim cu pioşenie gestul unor oameni de cultură ca August
Treboniu Laurian, V. A. Urechia, D. A. Sturdza, D. C. Sturza-Scheianu, Ion Ghica,
la rândul lor mari colecţionari şi bibliofili, de a se despărţi de colecţiile lor în
folosul îmbogăţirii tinerei biblioteci. În articolul Chartografia Română, publicat în
Analele Academiei din 1 880, V. A. Urechia propunea organizarea colecţiilor, fiind
primul savant român care întrevede necesitatea unei bibliografii cartografice
româneşti. O creştere masivă se realizează prin încorporarea în anul 1901 a
Bibliotecii Centrale din Bucureşti şi prin legea depozitului legal din 1 885,
modificată în anul 1904. La sfârşitul anului 1 9 1 9, după ce au scăpat cu bine de
urgia războiului şi de pericolul confiscării de către germani şi aliaţii lor, se pune
problema organizării hărţilor pe baze ştiinţifice, încât anul 1 920 constituie actul de
naştere al organizării colecţiei cartografice, ca fond separat, în cadrul colecţiilor de
stampe, sub îndrumarea lui Octav Lugoşianu, lucrare definitivată de Ion Băcilă care
le-a păstorit timp de 30 de ani.
De la această dată colecţiile cartografice urmează drumul tuturor colecţiilor
bibliotecii spre masa de lucru a cercetătorilor. Ele continuă să crească în special
prin donaţii provenite de la împătimiţi colecţionari de lucrări cartografice. Să
reamintim aici de un mare donator uitat D. N. Ciotori, publicist, membru de onoare
al Academiei, şi care ca ataşat la Legaţia Română de la Londra a răscolit
anticariatele, achiziţionând hărţi pe care le-a dăruit Bibliotecii Academiei. Prin
astfel de gesturi, dar şi prin multe altele, în anul 1 944 colecţiile cartografice
însumau 866 atlase şi hărţi pliate, 2450 hărţi în foi şi 88 hărţi murale.
Schimbări radicale în rău se produc în anul 1 948; instituţia îşi modifică
denumirea şi o serie de specialişti formaţi la şcoala lui Ion Bianu sunt marginalizaţi
sau se renunţă la serviciile lor, fiind consideraţi indezirabili pentru noul regim.
Schema bibliotecii este umflată cu o avalanşă de "bibliotecari de tip nou" ale căror
studii nu depăşeau 4 clase, pentru restul posedau dispense de studii ce purtau
semnăturile potentaţilor de atunci, şi care se ocupau cu cenzurarea materialelor
solicitate spre consultare. Au căzut pradă cenzurii şi ignoranţei instituite în
Biblioteca Academiei numeroase ilustraţii şi gravuri ce însoţeau diferitele lucrări,
cărţi şi studii. Dările de seamă privind creşterea colecţiilor şi întregul ansamblu al
activităţii erau umflate şi trebuiau în mod frecvent să menţioneze avântul creşterii
colecţiilor în anii puterii populare. Aceste cifre exagerate au avut repercusiuni mai
târziu în evidenţa reală a colecţiilor încât a fost necesară o muncă enormă de
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reverificare a colecţiilor şi punerea de acord cu inventarele şi registrul de mişcare a
fondurilor.
În realitate creşterea masivă a colecţiilor cartografice, după 1 948, nu s-a datorat
creşterii producţiei editoriale ci cu totul altor cauze. O mare parte din colecţionari
şi deţinători de mari biblioteci sunt restrânşi sau evacuaţi din casele lor şi în această
situaţie ne mai având spaţiu şi uneori mijloace de subzistenţă, donează sau vând
Bibliotecii colecţiile adunate cu atâta trudă. După anul 1 950 se împământeneşte în
statisticile Bibliotecii termenul "preluări" ce definea colecţiile şi cărţile aduse din
locuinţele ce trebuiau eliberate pentru noii guvernanţi . Aşa au intrat ca neagreate de
clasa conducătoare bibliotecile marilor personalităţi politice şi culturale, a unor
vechi familii ce şi-au înscris numele în istoria ţării, precum şi ale Palatului Regal şi
Castelelor Casei Domnitoare. Apelând din nou la statistică observăm că în anul
1 950 au intrat în colecţii 2 1 de hărţi prin depozit legal, 143 cumpărări şi 278
donaţii, cifre ce argumentează cele afirmate mai sus, ca valoare documentară,
numai hărţile achiziţionate şi mai ales cele donate (preluate) prezentau interes.
Restul, prin conţinut marcau începuturile unei epoci de mistificare a istoriei şi de
propagandă.
Cât priveşte situaţia generală a colecţiei cartografice strînsă şi organizată cu
atâta trudă, ea începe să fie frământată ca urmare a unei politici dictate de
restructurarea întregului fond.
În calea consultării colecţiilor apare tot mai frecvent termenul "oprit pentru
cercetare" şi se începe o muncă de depistare a materialelor ce vor fi considerate de
aici încolo propagatoare ale unei ideologii reacţionare. După pensionarea la 1 5
noiembrie 1 95 1 a şefului Cabinetului de Stampe, Hărţi şi Muzică, cel care şi-a
consacrat o viaţă organizării şi punerii în valoare a colecţiilor cartografice,
colecţiile cartografice sunt evacuate din expoziţiile de stampe, considerate
nedemne de bibliotecarii de tip nou, de a convieţui împreună cu elita desenelor,
gravurilor marilor maeştri. Se face totuşi o concesie pentru unele planuri de oraşe,
cetăţi gravate în aramă care, fiind catalogate din greşeală în fondul de stampe,
rămân pe loc. Pentru a nu fi trimise la depozitele exterioare, focare de distrugere a
colecţiilor sau în patrimoniul altor instituţii, ele au fost tolerate în d�pozitul de
manuscrise, dar aici neavând un spaţiu propriu de conservare nu au putut fi date
nimănui în custodie. În această perioadă de obscuratism ideologic, deşi se editaseră
două volume cu titluri de publicaţii interzise total sau parţial consultării,
materialele cartografice au intrat sub incidenţa unor decrete şi hotărâri de "uz
intern" ce le puneau în pericol integritatea. Astfel în anul 1 954 prin H.C.M. 988, se
aprobă Instrucţiunile privind primirea, păstrarea şi manipularea (sic !) hărţilor şi
lucrărilor topografice de către ministerele şi instituţiile de stat. Pe baza acestor acte
normative, la aplicarea cărora a fost desemnată o comisie din exterior, Biblioteca a
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fost obligată să procedeze de urgenţă la recenzarea întregii colecţii cartografice.
Rezultat al acestei lucrări, întregul sistem unitar de evidenţă al fondului de hărţi a
fost dezorganizat, clasat după scările topografice şi consemnat în nişte registre
speciale şi anexe ce impuneau conform instrucţiunilor anumite condiţii de
conservare şi consultare. Astfel hărţile incluse în anexa nr. 2 erau dirijate să fie
păstrate în depozitele Fond Special, Manuscrise şi Stampe. Pentru hărţile trecute în
anexa nr. 4, se precizează că au caracter "secret" şi trebuiau păstrate şi
"manipulate" în condiţiile de securitate prevăzute şi de decretul nr. 1 53/1953. În
închiderea actului definitiv de recensământ, din 28 sept. 1 954, se mai subliniază
obligaţia organelor de conducere ale bibliotecii de a lua act că "mânuirea" acestor
documente trebuie executată de persoane verificate şi care au avizul M.A.I. De
asemenea, se cerea o declaraţie că instituţia nu mai posedă alte hărţi în afară de cele
recenzate de comisie.
Pe baza acestor acte normative au fost introduse în regim de detenţie 7003 hărţi
în foi, 1 1 32 atlase şi hărţi pliate, materiale ce reprezentau atunci peste jumătate din
totalul colecţiilor cartografice, fiind scoase din circuitul cercetării, hărţile executate
de P. Asachi, manuscrise din 1 833, Harta Principatelor Unite din 1 860, România
Meridională de Satmari, în 1 864, Ghiduri turistice precum şi toate hărţile şi
atlasele din Biblioteca Palatului, care purtau ca ştampilă cifra Casei Regale.
În anul 1 965 se efectuează un control din partea Serviciului Documente Secrete
al Academiei privitor la respectarea actelor normative menţionate mai sus, şi în
lumina altui decret nr. 7 1 1 1 958 şi se constată existenţa unui fond de hărţi nerecenzat
conservat în depozitele exterioare·, recomandând o serie de măsuri:
- recenzarea lor de urgenţă
- desemnarea unei persoane care să le preia în custodie, persoană care să
întrunească condiţiile prevăzute de H.C.M. 3 10/964.
- să fie trimisă la Direcţia Topografică Militară (D.T.M.) situaţia hărţilor
considerate secrete în vederea obţinerii aprobării de reintroducere a lor în circuitul
cercetării. Ultimul punct din acest document viza începutul destrămării colecţiei
cartografice şi consta din studierea posibilităţii de a transfera la D.T.M. hărţile care
nu mai sunt necesare.
Presiunile asupra conducerii Bibliotecii Academiei şi implicit asupra
Cabinetului de Hărţi care, odată cu realizarea noii clădiri de depozite, primise un
spaţiu de depozitare, erau tot mai mari în direcţia respectării cu stricteţe a
susnumitelor decrete. Se căutau cu disperare soluţii care să dea posibilitatea
păstrării nealterate a acestui fond deosebit de valoros. Astfel printr-o notă de
serviciu Cabinetul de Hărţi condiţionează predarea unei părţi din materialul
cartografic către D .T.M. numai după ce vor fi scoase de la regimul secret acele hărţi
ce pot fi studiate fără restricţii. Aprecierea încadrării lor, menţionează mai departe
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nota, va fi efectuată de către o comisie de la D.T.M. cu asistenţă tehnică şi de
specialitate din partea bibliotecii. Această soluţie nu a fost acceptată decât parţial,
deoarece în anul 1 966 a trebuit pentru liniştirea organelor respective, să fie
înaintată o listă a hărţilor cu caracter secret ce urmează a fi scoase de gestionarul
acestui fond, listă ce se va transmite D.T.M. spre revizuire. Lista ce conţinea 250
de poziţii, era în mod special alcătuită din materiale cartografice disparate, dublete
deteriorate, pentru a convinge organele respective că fondul cartografic al
bibliotecii este lipsit de importanţă şi nu conţine materiale de uz militar-strategic.
De fapt hărţile editate de D.T.M., deşi intrau şi ele în prevederile legii depozitului
legal, nu erau trimise Bibliotecii Academiei ca orice producţie editorială şi
tipografică. O parte au ajuns totuşi la Academie fiind reţinute la Serviciul de
Documente Secrete şi de aici cele depăşite tehnic, fiind în proiecţia Lambert, au
fost cedate bibliotecii.
Urmarea acestor eforturi, prin adresa nr. 1 258/966 colecţiile cartografice, scoase
din circuitul informaţional, beneficiază de graţiere, urmând a fi reintegrate în
fonduri. Reintroducerea în colecţii a hărţilor ieşite de sub regimul secret, a necesitat
eforturi deosebite. În primul rând se punea problema luării lor în primire aşa cum
erau ele risipite conform scărilor cartografice în registru şi anexe. După acestă
operaţie a urmat identificarea lor în fişiere şi registre inventar şi apoi intercalate la
vechile lor cote topografice de depozit. Abia reorganizate şi intrate din nou în
circuitul informaţional, colecţiile cartografice şi o dată cu ele şi alte colecţii care
formează fondul de aur al culturii româneşti se aflau în pericol de a fi transferate în
patrimoniul altor institiţii agreate de regimul totalitar. Truda înaintaşilor noştri de a
strânge într-un singur loc tot ce interesa cultura românească este spulberată de
decretul 472/97 1 privind Fondul Arhivistic Naţional. La articolul 2 al acestui
decret, pe care-l redăm parţial, se prevede: "Prin documentele care fac parte din
Fondul Arhivi stic Naţional în sensul prezentului decret se înţeleg: acte,
corespondenţă oficială şi particulară, memorii, manuscrise ale lucrărilor ştiinţifice,
literare şi artistice, planuri, hărţi, etc . . . . , stampe, desene . . . , documente cu caracter
istoric . . . ". Considerând că numai citarea acestui articol, fără a mai menţiona alte
acte normative ulterioare, relevă scopul acestei legi confuze ce deschide larg poarta
concentrării tuturor valorilor de patrimoniu într-un singur loc unde se putea
supraveghea mai uşor fiecare solicitant. Nu vom mai insista asupra altor aspecte,
faptele sunt prea aproape de noi pentru a nu ni le aminti, dar în această perioadă
eforturile de a menţine intacte fondurile bibliotecii se confruntau atât cu presiunile
instituţiilor ce râvneau să-şi îmbogăţească patrimoniul cu colecţiile noastre, cât şi
cu obedienţa unor cadre care sperau astfel să-şi păstreze sau să-şi îmbunătăţească
poziţia în schemă. Prin sistematizarea Dealului Spirii şi demolarea depozitului din
incinta Mănăstirii Mihai-Vodă, precum şi prin unele reorganizări în cadrul
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Arhivelor Statului preluarea colecţiilor bibliotecii se opreşte numai la pierderea
documentelor istorice.
Revenind la Cabinetul de Hărţi, în calea consultării fără restricţii a colecţiilor
sale se interpune legea 23/97 1 şi H.C.M. 19/972 care se referă la apărarea
secretului de stat, două acte normative ce limitează şi azi accesul la unele materiale
cartografice. Din fericire pentru publicul cititor, colecţia cartografică din Biblioteca
Academiei specializată mai mult în istoria cartografiei nu dispune şi nici nu a avut
fonduri de a achiziţiona hărţile topografice moderne, care ar putea intra în
prevederile decretului menţionat mai sus.
Ne vom opri aici în a relata încercările prin care au trecut colecţiile speciale în
timpul regimului de tristă amintire, încercări ce trebuiau menţionate pentru a nu fi
total date uitării sub pretextul unei reconcilieri între instituţii cu acelaşi profil. De
fapt, această politică nu era îndreptată numai împotriva colecţiilor ci şi împotriva
activităţii ştiinţifice. Lucrări fundamentale pentru cercetarea românească erau
blocate, ani în şir, preferându-se tipărirea unor lucrări minore dar cu suficientă
susţinere politică.
În ciuda supravegherii organelor politice şi a lecturii în Biblioteca Academiei,
Cabinetul de Hărţi, ignorând restricţiile, a reuşit să sprijine cercetarea ştiinţifică.
Mai mult, a reuşit, asumându-şi riscurile, să trimită date despre colecţia
cartografică a bibliotecii pentru a fi incluse în Catalogul Mondial al Colecţiilor
Cartografice (World Directory of MajJ Collection, ed. 1-11-111), precum şi în
capitolul Manuscrise cartografice orientale până de I 800, din volumul Istoria
Cartografiei Mondiale, ambele editate în S.U.A. Prezenţa Colecţiei cartografice în
aceste volume de referinţă a determinat o recunoaştere a valorii fondului de hărţi al
bibliotecii. O serie de solicitări de colaborare, schimburi de microfilme, participări la
congrese şi simpozioane, propunerea de a fi membru al Asociaţiei LIBER (Liga Biblio
tecilor Europene de Cercetare) de pe lângă Consiliul Europei. Din păcate, Cabinetul,
ca şi în regimul trecut, n-a reuşit să sensibilizeze organele de conducere de a susţine
această deschidere spre o recunoaştere internaţională a valorilor noastre.
Citind cele de mai sus se poate pune pe drept cuvânt întrebarea: a meritat
colecţia cartografică a Bibliotecii Academiei atâtea eforturi şi riscuri pentru a o
păstra intactă ? Pentru a răspunde este necesar a parcurge, fără a intra în detalii
ştiinţifice, perioada străbătută de cei ce au încercat să reprezinte pe hărţi teritoriile
cunoscute de-a lungul epocilor istorice. Este o perioadă ce a interesat mai puţin
geografia modernă deoarece cartografia Evului Mediu în special, a fost considerată
ca aparţinând unei perioade haotice situată între două epoci de ordin raţional.
După timidele încercări ale grecilor antici şi ale romanilor, istoria cartografiei
moderne începe de fapt în Evul Mediu şi studii recente asupra lucrărilor
cartografice din această perioadă au evidenţiat elemente de continuitate ale
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cuceririlor antichităţii în acest domeniu. Hărţile medievale reflectă realizările
trecutului, lăsând să se întrezărească în modul de realizare şi viitorul. Concepţiile
geografiei au străbătut noaptea gotică şi astăzi mapamondurile medievale, aflate în
număr mare sub formă de reproduceri şi în colecţiile Bibliotecii, ne permit să
reconstituim prototipurile antice şi romane, azi pierdute, tocmai datorită acestor
influenţe destul de vizibile. Mapamondurile din secolele VII-X, create conform
concepţiei de a reda o imagine simbolică a lumii, împrumutau din scrierile şi hărţile
geografilor antici, modul de reprezentare a formelor de relief şi mai ales
nomenclatura geografică. Treptat însă, când activitatea şi atelierele cartografilor au
început să se răspândească puţin câte puţin spre Nord-Vestul Europei, informaţiile
oferite de hărţi încep să se îmbogăţească şi să se diversifice. Cu toate acestea marile
mapamonduri din secolul al XIII-lea, cum sunt Ebstorf (din păcate distrus în cel
de-al doilea război mondial) şi Hereford, îşi trădează originea romană. Asemenea
opere cartografice, deşi conţin unele date interesante, rămân într-o mare măsură
construcţii ale spiritului.
În secolul al XV-lea Europa avea să redescopere ştiinţa clasică şi cartografia
matematică asociată cu numele lui Claudiu Ptolemeu (90- 168 d. Ch).
Din acest moment are loc o desprindere a cartografiei de vechile canoane de
reprezentare a pământului şi o revenire la cartografia matematică ale cărei baze au
fost schiţate de Claudiu Ptolemeu. Începerea reeditării operelor marelui geograf al
antichităţii, din a cărui operă cea mai însemnată hartă este cea aflată în manuscris
la Mănăstirea Vatoped care, ca şi Tabula Peutingeriană, operă a unor copişti
anonomi, nu lipsesc în reproducere din colecţiile cartografice mai însemnate.
Aceste reproduceri, cele mai multe gravate în aramă, au constituit un prilej pentru
cartografii vremii de a-şi edita şi propriile opere în acest domeniu. Noile producţii
cartografice bazate pe informaţii aduse de diferiţi călători, opere ale unor gravori
de mare talent care în acelaşi timp aveau şi cunoştinţe geografice, încep treptat să
înlăture hărţile antichităţii. Din operele acestora risipite în cronici, codexuri uitate
în colecţii şi biblioteci, puţine au ajuns până la noi, iar unele încă îşi mai aşteaptă
cercetătorii. Din fericire, asemenea lucrări de început se află şi în colecţiile
Bibliotecii Academiei, urmând a ne referi la unele din ele.
La sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea au activat la
Florenţa doi cartografi, şi anume Henricus Martellus-Germanus şi Francesco
Rosselli. Primul, deşi se intitula Germanus, şi-a făcut ucenicia şi a activat în
domeniul gravurii numai la Florenţa. Dintre lucrările lui au ajuns până la noi o
ediţie Ptolemeu (rămasă manuscris) şi o lucrare originală intitulată Insularium
Illustratum în care îşi publică majoritatea operelor cartografice. Despre Francesco
Rosselli, vestit miniaturist şi gravor, cunoaştem ceva mai multe date. În anii 1 506
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şi 1 527 figurează ca proprietar la Florenţa a unui atelier de imprimat hărţi. În anii
1478 şi 1484 a fost invitat în Ungaria pentru a realiza harta Ungariei, fapt care în
mod sigur i-a permis obţinerea de informaţii asupra Ţărilor Române, informaţii pe
care le-a utilizat în elaborarea hărţii Europei Centrale în anul 1 484, hartă
nedescoperită până în prezent. Lucrările acestor doi cartografi s-au influenţat
reciproc, în special în reprezentarea orografică şi hidrografică, practică obişnuită
între cartografi până în secolul al XVIII-lea, cu singura deosebire că hărţile
realizate de Rosselli beneficiază de o prezentare grafică şi informaţională
superioară.
Nu vom insista asupra detaliilor cartografice de prezentare a teritoriului ţărilor
române, ele fiind identice sau aproape identice la mai toate hărţile din această
perioadă. Pentru istoriografia noastră de o mare importanţă este faptul că pe hărţile
semnate sau nesemnate de cei doi gravori denumirea Valahia apare şi în Dobrogea
alături de celelalte denumiri ale teritoriului ţării noastre.
Spre sfârşitul veacului al XV-lea, cartografia se remarcă prin prezenţa lui
Nicolaus Cusanus şi Nicolaus Germanus care, în afara editării hărţilor lui
Ptolemeu, concep şi hărţi originale ale Europei. Una din hărţile lui Cusanus într-o
formă simplificată se află şi în Biblioteca Academiei, anexă la lucrarea Liber
Cronicarum, Ntirenberg 1493, însoţită de o descriere a Valahiei la pag. 270-27 1 .
Dintre lucrările care îmbină descrierea locurilor cunoscute, utilizând ca ilustraţie şi
hărţi, mai menţionăm la încheierea acestei perioade, în care prezentarea artistică
predomina asupra calităţii, exemplarele din Cosmografia editată de Sebastian
Mtinster. Dintre cele câteva ediţii conservate în cadrul Cabinetului de hărţi se
remarcă ediţia din anul 1588 printre puţinele, dacă nu singura, în care gravurile
prezentate, fie hărţi sau imagini, sunt colorate de mână.
Spre mijlocul secolului al XVI-lea, cartografia europeană înregistrează un mare
salt calitativ. De aici înainte hărţile îşi pierd caracterul cosmografic, transformându-se
în instrumente de lucru cu cât mai multe informaţii. Meritul acestui însemnat
progres în cartografie revine celor care au edificat reforma geografiei, prin
revizuirea în mod critic a hărţilor lui Ptolemeu, şi anume Gerard Mercator şi
Abraham Ortellius. Primul, cu vaste cunoştiinţe matematice, filosofice şi geografice,
constructor de instrumente matematice, este cunoscut prin editarea hărţii Europei
în anul 1 554 ce conţine pentru prima dată meridiane şi paralele, meridianul de
origine trecând prin insula "Ferro". De asemenea, introduce termenul de "atlas" ce
defineşte culegerea hărţilor concepute şi editate de el, printre ele aflându-se şi ţara
noastră în contextul ţărilor vecine sub numele Valachia, Servia, Bulgaria.
Abraham Ortelius, spre deosebire de Mercator care avea înclinaţii spre filosofie,
era iubitor de istoria antică. De aceea în atlasul său intitulat Theatrum Orbis
Terrarum, apărut în anul 1 570, publică hărţi ale lumii antice, pentru noi cea mai
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importantă este harta Daciei. Începând cu hărţile celor doi geografi, ale căror
producţii cartografice vor domina de aici înainte circa 1 50 de ani şi vor fi imitate şi
completate de alţi vestiţi cartografi ca: Gastaldi, Custos, Hondius, Blaeu, Sanson,
Homann şi alţii, bogat reprezentaţi în Cabinetul de Hărţi. Din păcate hărţile ce se
referă la teritoriul ţării noastre, deşi conţin mult mai multe informaţii, totuşi nu pot
fi considerate decât hărţi informative fără un suport ştiinţific, datorat unor verificări
pe teren a datelor. De aceea, nevoia hărţii mai exacte asupra unui teritoriu ce
interesa din punct de vedere militar, economic şi politic s-a făcut tot mai simţită şi
în ţările noastre. Primul care-şi înscrie numele în istoria cartografiei româneşti este
Ioan Honterus, care a editat în anul 1 532 Chorografia Transilvaniae, hartă copiată
mai târziu de mulţi geografi ai epocii şi Rudimenta Cosmographiae.
Doi mari cărturari români, stolnicul Constantin Cantacuzino şi Dimitrie
Cantemir deschid drumul editării hărţilor geometrice asupra Ţărilor Române,
bazate pe cuceririle ştiinţifice de până atunci, respectiv scara distanţelor, elemente
de longitudine şi latitudine, semne convenţionale, meridiane şi paralele. Deşi în
comparaţie cu hărţile modeme, din punct de vedere geografic Ţările Române sunt situate
mult spre răsărit, conform gradelor de longitudine şi latitudine de pe hărţi, totuşi faţă
de celelalte hărţi ele se situează înaintea altor ediţii ale unor cartografi cu multă
experienţă. De fapt, această lăţire spre răsărit a teritoriilor este specifică tuturor
hărţilor din secolul al XVIII-lea şi numai progresele metodelor astronomice şi
perfecţionarea instrumentelor le-au putut înlătura.
Începutul veacului XIX este marcat de un alt document cartografic care
întruneşte în el toate cuceririle dobândite până atunci în acest domeniu. Este vorba de
apariţia atlasului conceput de Gheorghe Golescu care cuprinde dintr-un singur plan
de dimensiunile 95x 1 20 cm, 1 3 hărţi. Interesant de urmărit evoluţia măsurătorilor
latitudinii ţării noaste: pe harta stolnicului găsim consemnate pentru Bucureşti 45°
40' , în anul 1 7 1 6 Hrisant Notara o calculează 45°, iar Golescu o menţionează 44°
30' cu o eroare de numai 6' faţă de actuala măsurătoare 44° şi 24' .
În acest secol mulţi români întorşi de la studii elaborează hărţi ale teritoriului
ţării noastre. Astfel se remarcă hărţile întocmite de Petre Asaki, C. Begenaru, Cezar
Boliac etc. , deschizând drumul ridicărilor de hărţi geometrice în România. Astfel,
în anul 1 855-57 Mareşalul Fligely realizează harta Ţării Româneşti, hartă după
care s-a inspirat Szatmari pentru harta sa din anul 1 864 compusă din 1 1 2 foi
cuprinzând Oltenia şi Muntenia la scara 1 :57:600. Necesitatea unei hărţi care să
reflecte corect teritoriul ţării noastre, determină pe generalul C. Brătianu, care
editează un raport şi pe colonelul C. Barozzi, să pună bazele ridicării geometrice a
României cu începere din anul 1 873. Schimbând pe parcursul muncii sistemul de
proiecţie, lucrarea este deosebit de apreciată de S. Mehedinţi şi G. Vâlsan: ea este
opera monumentală ridicată cu încetul timp de zeci de ani de ofiţeri care, pe lângă
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pregătirea ştiinţifică, au avut şi simţul datoriei şi al dragostei de ţară.
Secolul nostru a dezvoltat cartografia într-o diversitate şi exactitate de
neimaginat. Toată această evoluţie poate fi regăsită la Cabinetul de Hărţi al
Bibliotecii Academiei, ale cărui începuturi şi dezvoltare am încercat să le conturăm
în prezentarea de faţă. Cabinetul de Hărţi al BAR reliefează evoluţia istorică a
întocmirii hărţilor în lume şi în ţara noastră prin însăşi materialele existente.
Parcurgerea acestora constituie o aventură a cunoaşterii extraordinară şi un potenţial
de cercetare ştiinţifică insuficient explorat. Dar aici se află concentrate mii de hărţi istorice,
geografice, lingvistice, etnice, economice, culturale, de ştiinţele naturii, de o bogăţie
doar întrezărită de cei ce-i calcă pragul sau vizibile în expoziţiile publice care,
începând cu anul 1 990, s-au organizat la sediul bibliotecii. Din materialele existente se
poate observa însăşi evoluţia ştiinţei cartografice de la imaginea cosmogonică şi picturală
a Antichităţii şi Evului Mediu, la apariţia bazelor matematice ale cartografiei modeme
datorate lui Mercator şi Ortelius, la diversificarea accentuată a cartografiei pe
domenii tot mai specializate. Diferite metode de proiecţie şi tehnici de organizare
a materialului cartografic dovedesc complexitatea evoluţiei ştiinţei în acest
domeniu, ajuns azi, după milenii de căutări la imaginile aerofotogrametrice şi cele luate
din satelit cu precizii şi detalii de amănunt care ne fac să ne amuzăm de necunoaşte
rea şi stângăciile unor începuturi cartografice, pe care însă azi le putem regăsi numai
în Cabinetul de Hărţi al BAR, sector cu care instituţia academică se mândreşte, îl
ocroteşte cu mare grijă şi pe care încearcă să-l îmbogăţească cu noi valori, spre a fi
încredinţate cunoaşterii ştiinţifice şi contemplaţiei artistice.
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DIMITRIE IVAŞCO
UN CĂRTURAR ROMÂN PUTIN
CUNOSCUT
,
Viorel Ciubotă

Dimitrie Ivaşco poate fi aşezat fără îndoială în şirul acelor bărbaţi învăţaţi
ardeleni de care făcea pomenire Petru Maior în a sa „Dissertaţie pentru literatura
cea vechie a românilor": „Niciodată n-au fost biserica românilor, precum e în
veacul acesta clirul uniţilor din Ardeal, îmbogăţită de bărbaţi învăţaţi carii, de ar
fi părtiniţi de mai-marii besericei lor, şi ajutoraţi în cele de lipsă pentru pânea cea
de toate zilele şi aşezaţi şi povăţuiţi, unde şi cum se cuvine, nu ar plânge publicul
şi împreună aceiaşi vrednici bărbaţi că în zadar împărăteasca stăpânire cu dărnicie
a vărsat atâtea chieltuieli pre la universităţile, pre la academiile cele mai departate
şi pre la schoalele cele de acasă, pentru ca să lumineze pre fiii românilor şi să-i
deplinească. "1
Despre Ivaşco literatura istorică ne-a păstrat foarte puţine date, cum de altfel
este cazul şi cu alţi mulţi dintre cărturarii români ai veacului al XVIII-lea. Cea mai
veche publicaţie care îl aminteşte, fără să-i menţioneze şi numele, este o descriere
geografică a Ungariei apărută la Budapesta în anul 1 799 şi care nota în dreptul sat
ului Turţ că „ . . . aici mai înainte era un profesor român, şi numeroşi studenţi care
se pregăteau pentru preoţie. "2
Într-o frază scurtă, primul istoric al episcopiei Muncaciului, Basilovits, ne
aminteşte şi el despre contribuţia lui Ivaşco la pregătirea tinerilor clerici români la
Satu Mare şi apoi la Turţ, de unde a fost avansat în consistoriul episcopal de la
Ungvar (Ujgorod)3•
De Ivaşco vorbeşte şi Nicolae Iorga în a sa istorie a literaturii române când
aminteşte că „Dimitrie Ivaşco, canonic din Muncaci şi arhidiacon, redactează o
Teologie dogmatico-morală, ce a rămas inedită. "4
Doru Radosav într-o lucrare apărută la Oradea pomenea despre activitatea de
pedagog a lui Ivaşco la Satu Mare unde funcţiona o şcoală românească începând cu
anul 1 7685•

I. Petru Maior, Scrieri, voi I , B ucureşti, 1 976, p. 326.
2. Valyi Andras, Magyar orszagnak leirâsa, voi . JII, Buda, 1 799, p. 538: „itt az elott Olah Professor, es
szamos p ap sagra keszi.ilt Deakok voltak„ . )
3. Joannicio Basilovits, Brevis notitiafundationis Theodori Koriathovits„ . , tom II, Cassoviae, 1 804, p. 1 7 .
4 . N . Iorga, Istoria literaturii române În secolul al XVlll-lea (1 688-1821 ), voi. II, Bucureşti, 1 969, p . 33 1 .
5 . D . Radosav, Carte şi societate În Nord-Vestul Transilvaniei (sec.XVll-XIX), Oradea, 1 995, p. 55-56.
"
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Ar mai fi de menţionat lucrarea lui Michailo Lucikay, Historia carpato
ruthenorum scrisă în deceniul al V-lea al secolului al XIX-lea şi rămasă în manuscris
şi care face referiri mai consistente la Dimitrie Ivaşco, întocmind chiar şi o scurtă
biografie a lui6•
Dimitrie Ivaşco s-a născut în Ieud într-o familie nobilă românească care fusese
înobilată în 1427 . Nu-i cunoaştem numele părinţilor dar dintr-o cercetare a calităţii
de nobil efectuată în anii 1 749- 1752 aflăm în Ieud mai mulţi Ivaşco (Mihai,
Gheorghe, Vasile, Grigore, Mihai, care au arătat comisiei o diplomă din 1427'.
Din testamentul întocmit de Ivaşco în 7 martie 1 793 aflăm că mai avea doi fraţi
(Teodor şi George) şi 3 surori (Sofia, Anastasia şi Iulia). Tot din acest testament mai
ştim că Sofia era măritată cu nobilul Mihai Chindriş şi Anastasia cu nobilul Simion
Chindriş8.
De la Lucikay ştim că Ivaşco a terminat retorica la Gimnaziul catolic din Sighet
în anul 1 76 1 , iar la recomandarea comitelui suprem al comitatului Maramureş,
baronul Emeric Barkoczy a avut posibilitatea să audieze doi ani filosofia, iar apoi
să absolvească studiile teologice în 1 767 la Eger.9 Diploma originală de absolvire
care atestă că a urmat patru ani de studii canonice, scripturistice şi teologice, datând
din 24 aprilie 1767, se păstrează şi astăzi.
Din perioada studiilor de la Agria Lucikay aminteşte un episod când lvaşco se
alătură celorlalţi studenţi greco-catolici, trimişi de episcopia de Muncaci, şi care au
ţinut să apere demnitatea acestei episcopii chiar în perioada de maximă tensiune
când episcopul Olszavsky încerca să iasă de sub tutela episcopiei catolice de Eger.
Cei 4 studenţi au şi fost condamnaţi la claustrare de către prefectul Seminarului10•
Probabil şi pentru această atitudine episcopul Olsavszky îl numeşte la Satu Mare
ca al doilea preot al bisericii Sfântul Nicolae din Sătmar şi profesor de teologie
morală pentru români: . . et per Manuelem Episcopum Szathmarinum ita disposi„

.

6. Lucrarea a fost publicată în serial în Anuarul Muzeului Culturii Ucrainene din Svidnik (Vedecky Zbornik
Muzea Ukrajinskej Cultury vo Svidnfku). Pe noi ne interesează nr. 1 8 ( 1 992), p. 63- 1 52 (în continuare
VZMUKS) în ultimii ani a apărut la Ujgorod o versiune ucraineană în cinci volume (2001 -2004), precum şi o
ediţie românească selectivă intitulată Pagini de istorie şi datorată doamnei Magdalena Laszl6-Kuţiuk (2004)
7. Ioan Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, voi. II, ed. II-a, Cluj-Napoca, 2003, p. 1 70
şi Jo6dy Pal, Mtiramaros vdrmegye 1 749-1 769. evi nemesseg vizs�dlata, Maramarossziget, 1 943, p. 94
8. Arhiva de Stat din Ujgorod, Fond 1 5 1 , opis 5, inv. 704, f. 3 şi 34. Pe cei doi îi găsim în cercetarea calităţii
de nobil din anii 1 763-69 unde mai este amintit încă un frate Teodor, precum şi părintele lor Ionaş care în 1 763
dona, împreună cu fratele său Dumitru un Strastnic bisericii din leud. Cf. Jo6dy Pal, op. cit„ p. 97 şi I. Bârfea,
Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1 909, p. 1 2 1 , cf. Jo6dy Pal, op. cit, p. 97 .
9. Ioan Duliskovici, lstoriceski certî Ugro-Ru.ukih, voi. III, Ungvar, 1 877, p. 225; Mihailo Lucikay, Istoria
carpatskih rusiniv, IV, Ujgorod, p. 265 şi Arhivele de Stat din Ujgorod, fond 1 5 1 , opis I , inv. nr. 1 92 1 .
1 0. M . Lucikay, op. cit„ p. 227-228. Pe larg despre această luptă în Ovidiu Ghitta, Naşterea unei biserici, Cluj
Napoca, 200 1 , passim.
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tus est, ut ibidem in scholis Theologiae Moralis Valachorum Professorem agenda
simul etiam senem Parochum Ioannen Bileczky in pastoralibus coadjuvaret . . . "11 •
Despre această şcoală pentru preoţi nu ştim absolut nimic. Probabil episcopul
Olsavszky a hotărât să înfiinţeze o astfel de şcoală la Satu Mare în anul 1 767 pen
tru pregătirea candidaţilor de preoţi români, după modelul şcolii teologice de la
Muncaciu care funcţiona încă din anul 1 744 pentru tinerii ruteni, asigurând nece
sarul de preoţi pentru parohiile episcopiei12•
Mai existase o astfel de iniţiativă în anul 1 762 când Toma Pop, fiul preotului din
Turţ pregătea 20 de tineri români candidaţi pentru preoţie. El ţinea cursurile doar
iarna în locuinţa proprieu.
În al doilea rând probabil că şcoala de la Satu Mare avea şi rolul de a recicla
preoţii aflaţi în funcţie dar cu o pregătire teologică departe de standardele reclamate
de biserica catolică. Amintim aici că se păstrează un catalog al şcolii din Muncaciu
din 1 759 (Catalogus Ordinandorum, 23 iuliy 1 759 exhibitis) în care majoritatea
celor care urmau cele 4 clase ale seminarului erau trecuţi ca „înlocuitori de preoţi"
(popovicsius). Printre materiile care se predau sunt amintite metrica, sintaxa,
retorica, poetica, maghiara, latina, filosofia etc.1�
Din această perioadă sătmăreană a lui lvaşco se păstrează o însemnare pe un
Triod, însemnare făcută de cântăreţul bisericii din Sătmar, Vasile Zima din Budeşti
în 1 5 februarie 1 798: „Acest Triod s-au cumpărat pe sama sfintei bisericii Sfântul
Nicolae din Sătmariu Nimetiu prin sârguinţa în Domnul răposatului Dimitrie
Ivaşcu, arhidiacon şi canonic al dieţezişului de Muncaci, fiind el atuncea dascăl
Teologiei cei rumâneşti în Sătmariu Nimetiu în anul Domnului 1 768 . . . "15
Însemnarea ne confirmă în mod indubitabil că în anul 1 768 funcţiona la Satu
Mare o şcoală teologică românească.
A doua însemnare este de pe un Penticostarion, apărut la Bucureşti în 1 743,
însemnare datând tot din anul 1 768 şi care ne dovedeşte calitatea de profesor a lui
Dimitrie Ivaşco: „Prea cinstite părinte, profesorul popa16 Dumitru din Mintiu
Satmariului11 poftesc tot fericitulu de bine Sfinţiei Tale. Iată de ce te-i rugat Sfinţia
Ta de sferinţa, iacă o trimiţi şi o dau, numai să nu i se facă p<agubă> cu e, nici
fazariu ( ?), ci numai o trimiţu până voi vini şi eu de oi pute, Sfinţia <ta>în palma
streină se nu o dai, ci în mâna Sfinţii Tale. 1 768. "18
1 1 . VZMUKS, 1 8/1 992, p. 1 26
1 2. J. Basilovits, op. cit. , voi. III, p. I 09.
1 3. O. Ghitta, op. cit. , p. 256-257.
1 4. Arhiva de Stat din Ujgorod, fond 1 5 1 , opis I , inv. nr. 1 597, f. 1 - 1 2 .
1 5. Elena Bărnuţiu, Carte românească veche în colecţii sătmărene, Satu Mare, 1998, p. 42-43 .
1 6. În Bârlea apare Papu.
1 7 . În Bârlea apare Sarmaziului.
1 8 . I. Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1 909, p. 1 40.
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Dintr-o altă însemnare aflăm şi numele preotului din Năneşti la care făcea
referire lvaşco şi anume „popa Iacobu"19•
Această şcoală teologică de la Satu Mare a funcţionat doar până în anul 1769
când, în urma morţii parohului Bileczky în 1 768, Dimitrie lvaşco rămânând singur
cu cele două posturi de preot până în anul următor, când a fost denumit aici Michail
Volosinovszky cu care nu a putut ajunge la o înţelegere mai ales în privinţa fiinţării
probabil în casa parohială a şcolii teologice, a luat hotărârea de a pleca la Turţ unde
va deveni arhidiacon al districtului Oaşului şi profesor de teologie morală pentru
români după cum îl găsim semnat într-un memoriu de sprijin al eforturilor epis
copului de Muncaciu de a ieşi de sub tutela episcopului de Eger, memoriu întocmit
într-o întrunire la Sajopetri în 20 septembrie 1769: „Ego Demetrius lvasko S.S.
Theologiae Moralis pro parte Valochorum Professor, et Districtus Avasiensis Archi
Presbyter subscripsi . "20
Din această perioadă de la Turţ s-au păstrat mai multe documente care ne pot
ajuta să reconstruim mai exact viaţa acestui cărturar de excepţie. în primul rând s-au
păstrat trei cataloage ale şcolii de la Turţ din anii 1772, 1 774 şi 1776. Aceste cataloage
cuprind o mulţime de date foarte importante, privind numărul studenţilor, starea
socială, localităţile de unde proveneau, studiile pe care le urmau etc.
Astfel în anul 1 772 în şoală studiau 53 persoane împărţite în 5 clase: presbiteri
(2), diaconi (5), subdiaconi (4), clerici ( 10) şi seculari (32). Dintre aceştia 34 prove
neau din Sătmar şi 19 din Maramureş. în ceea ce priveşte originea socială 1 1 erau
nobili, 6 libertini, 2 subinquilini, iar restul sunt pomeniţi ca „înlocuitori de preoţi"
(popovicsius), la unii specificându-se şi calitatea de nobil. De remarcat că toţi erau
vorbitori de română, remarcându-se câţiva care au o deosebită cunoaştere a limbilor
folosite în zonă: Basilius Brody din Carei vorbea româna, ruteana, maghiara şi lati
na, Josephus Dunka din Terebeşti româna, ruteana şi maghiara, Jacobus Papp din
Cămârzana româna, ruteana, maghiara şi latina mediocru, Demetrius Csicso din
Negreşti româna, maghiara, latina şi ruteana mediocru2 1•
Cel din 1 774 intitulat Catalogus Theologorum Dogmatico Moralium
Turczensiurn Anni Redemptae Salutis 1 774 este important din toate punctele de
vedere. în primul rând cuprinde numele a numai puţin de 86 de înscrişi la şcoală,
împărţiţi în 4 clase: Diaconi ( 1 5), Quatuor - Minoristae (4), Subdiaconi (8),
Saeculares (59)22• Dacă facem o comparaţie cu catalogul şcolii teologice de la
1 9 . lbidem, p. 1 4 1 .
20. VZMUKS, 1 7 , 1 99 1 , p . 1 65.
2 1 . Arhiva de Stat din Ujgorod, Fond 1 5 1 , opis I , inv. nr. 2279, f. 1 -4. Documentul poartă titlul: Catalogus

Tlreologorum Moralium Turcziensium Anni 1 772 .
22. Loc.cit. , inv. n r. 2390, f. 1 - 1 2.
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Muncaciu din anul 1 759 observăm că nu există deosebiri în ceea priveşte
împărţirea claselor, materiile studiate, durata studiilor. 23 întâlnim şi aici absolvenţi
de sintaxă, filosofie, poetică, retorică, latină, etc.
După locul de unde proveneau erau 55 de sătmăreni, 25 de maramureşeni, 3 din
Szabolcs (Ungaria), 1 din Zemplen, 1 din U gocea şi 1 neprecizat.
În ceea ce priveşte starea socială erau 2 1 de nobili, 45 de libertini, 19
„înlocuitori de preoţi" (popovicsius), 1 neprecizat. Cel mai important lucru este
faptul că lvaşco transcrie numele localităţilor de provenienţă a tinerilor atât în
româneşte, cât şi în maghiară, fiind primul document care are o listă de asemenea
dimensiuni: Budeşti, Rozavlea, Bixad, Negreşti, Strâmtura, Glod, Baia Sprie,
Socondu Mare, Moisei, Supuru de Sus, Pişcari, Slatina, Tiream, Apa, Vişeul de Jos,
Căpleni, Racşa, Remeţi etc. 24
Cel din 1776 (Catalogus Theologorum Dogmatico Moralium) este nedatat.25
Aici avem doar 48 de studenţi din care 22 erau din Sătmar, apărând unul din Bihor,
2 din Szabolcs, iar restul din Maramureş.26
Se păstrează şi o vizitaţie canonică a episcopului Eszterhazi din Eger pe care o
efectuează în anul 1778 în comitatele U gocea şi Maramureş. La Turţ se notează că
preotul Dimitrie lvaşco funcţiona de 8 ani, fiind şi profesor şi a învăţat 700 de can
didaţi la preoţie. Mai sunt amintiţi un cantor şi un ludirector care învăţa pe tineri
teologia morală.27 Trebuie să recunoaştem că cifra aceasta de 700 de învăţăcei poate
părea mare la o primă analiză, dar dacă ne gândim că şcoala funcţiona încă din anul
1 767 şi că în cei 1 2 ani ar rezulta un număr de 58 de studenţi pe an, nu e deosebit
de mult dacă ţinem cont că în anul 1 774 existau nu mai puţin de 86 de tineri la
şcoală. în altă ordine de idei trebuie să remarcăm că materiile care se studiau la
şcoala teologică a lui lvaşco nu difereau de cele pe care le întâlnim în liceele cato
lice sau protestante din zona Sătmarului şi Maramureşului: Carei, Satu Mare, Baia
Mare, Sighet.28
Trebuie să amintim deasemenea că şi alte gimnazii au funcţionat în veacul al
XVIII-lea (până în 1777) cu 2-3 profesori cum este cazul celui din Carei, unde până

23. Loc. cit. , inv. nr. 1 597, f. 1 - 1 2.
24. Loc. cit. , f. 1 - 1 2.
25. Datarea am făcut-o comparând numele celor care apar şi în catalogul din 1774, precum şi de câţi ani stu
diau la şcoală.
26. Arhiva de Stat din Ujgorod, Fond 1 5 1 , opis 5, inv. nr. 547.
27. Viorel Ciubotă, Noi date despre structura etnică şi confesională a populaţiei din bazinul Tisei Superioare
în a doua jumătate a veacului al XVlll-lea, în Cultura materială şi spir ituală din Bazinul Tisei Super ioare.
Influenta populatiei germane asupra culturii celorlaltor etnii din regiune, Satu Mare-Tiibingen, 2003, p. 36.
28. Vezi pe larg Nicolae Albu, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, 1 944 ;
Bu ra Laszlo, lskolavcirosunk: Szatmcirnemeti, Csikszereda, 1 999; Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română
din Transil vania în veacul al XVJIJ-lea, Cluj-Napoca, 1 999, p. 87-9 1 , 1 06- 109, 1 47- 1 5 1 şi 1 66- 1 70.
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în 1 766/67 existau doar 1 prefect (director) şi 2 călugări profesori. Abia de la
apariţia decretului imperial Ratio Educationis în 1 777 apar aici 5 profesori şi un
prefect.29
Forma aceasta de învăţământ aplicată la Turţ o întâlnim inclusiv la seminarul de
la Blaj unde tinerii care nu urmaseră cursurile unui gimnaziu erau instruiţi în cele
bisericeşti, studiind îndeosebi teologia morală.31'
Revenind la şcoala teologică de la Turţ menţionăm că Lucikay aminteşte că
şcoala a fost mutată în anul 1779 împreună cu cea din Muncaciu la Ungvar
(Ujgorod), unde este mutat şi Ivaşco ca profesor pentru partea românească, fiind
numit în acelaşi timp şi canonic.31 Pe o Psaltire tipărită la Iaşi în 1743 întâlnim o
ultimă însemnare care atestă că în anul 1779 şcoala de la Turţ a mai funcţionat: „în
anul 1779 mi-au „dat" diecia Ivaşcu, după nedobândind po<p>tie mai înainte
diecie. "32
La seminarul de la Ungvar (Ujgorod) Ivaşco a mai predat doar doi ani fiind
înlocuit cu Toma Hajnal.33 Pentru perioada aceasta de la Ungvar nu avem docu
mente. Probabil că cercetări ulterioare în arhivele episcopiei greco-catolice de la
Muncaciu vor aduce lumină asupra ultimilor 1 3 ani din viaţa lui Ivaşco, inclusiv
asupra scrierilor sale despre care ştim atât de puţin. După cum aminteam se
păstrează testamentul lui, datat în 7 martie 1793, precum şi inventarul bunurilor
sale mobile şi imobile. Testamentul este semnat Demetrius Ivasko de I6od şi
este întărit de semnăturile a 5 persoane din anturajul său: Andreas Zsettkey
canonic, Joannes Pasztelyi, canonic, Ioannes Brilla, profesor de teologie morală,
Basilius Papp, profesor de teologie şi Georgius Mann, student la teologia din
Ungvar.J.I
În ceea ce priveşte bunurile sale Ivaşco hotăreşte ca „toate cărţile latine şi
maghiare" să rămână în folosinţa studenţilor seminarului de la Ungvar. Cărţile
româneşti şi greceşti le lasă fraţilor săi Teodor şi George Ivaşco care aveau datoria
să le păstreze pentru totdeauna în familie: „ . . . Libros omnes Latinos et Hungaricos,
prout in Cataloga reperiuntur authentico subscripto per Deputatos, per R. R. D.

29. Cf. Czirbusz Geza, A kegyestanitorendiek vezetese alatt all6 nagy-ktirolyi rom. kath. Fogimnazium
tărtenete 1 727-1895, Nagy-Karoly, 1 896, p. 82-83 şi 1 1 3.
30. Cf. Biseria română unită. Două sute cinci zeci de ani de istorie, Madrid, 1 952, p. 1 1 1 - 1 1 2 şi Iacob Mârza,
Şcoala şi naţiune (şcolile de la Blaj în epoca renaşterii naţionale), Cluj-Napoca, 1 987.
3 1 . VZMUKS, 1 8, 1 992, p. 1 27 şi Ung vari Istvan, Ruszinok a XV/11 szazadban. Tărtenelmi is
muvelodistărtineti tanulmanyok, Nyfregyhaza, 1 994, p. 1 1 3.
32. Aurel Socolan, Circulaţia cărţii româneşti până la 1850 în judeţul Maramureş, Baia Mare, p. 279.
33. VZMUKS, 1 811992, p. 1 27.
34. Acesta efectuează inventarul căr\ilor româneşti.
1 51
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Danielem Babilovits et Basilium Papp lego et omitto pro Alumnis Seminarii hujus
Graeco-Catholici Unghvariensis . . . ".35
Via lui situată pe un deal lângă Ungvar, cu casa, pivniţa şi toate ustensilele le
lasă Seminarului cu condiţia expresă ca un tânăr din familia sa să fie primit la studii
la seminar în fiecare an, iar în cazul că nu ar fi vreunul apt, să fie primit un alt
român din Maramureş: . . . lego pro Seminario praefato, ea tamen expressa cum
canditione ut semper Alumnus unus si aptus adinventuo fuerit, ex prosapia mea sus
cipiatur ac ex proventibus eiusdem vineae interteneatur ac induatur si antem ex
prosapia mea aptus non fuerit ad inventus, alter Valachus ex Marmatia".36
În ceea ce priveşte cărţile lăsate Seminarului din Ungvar ( 1 35 de titluri) de către
Dimitrie Ivaşco remarcăm că aparţin celor mai variate domenii: religie, filosofie,
literatură, istorie, drept. Câteva titluri sunt edifiatoare pentru caracterul enciclope
dic al lecturilor lui Ivaşco, precum şi pentru diversitatea preocupărilor lui :
Szokol6czy I. W., Tribunal ecclesiasticum , Posonii, 1 762; Statuta dioecesis
Agriensis, Agriae, 1 767 ; Calendarium oeconomicum perpetuum, Kassan, 175 1 ,
Berenyi Alexander, Philosophia rationalis seu logica , Agriae, 1 762; Tomka Szaszky I., Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam in duas tomos
divisa, Posonii et Cassoviae, 1777; Mitterpacher L., Elementa rei rusticae in usum
academiarum regni Hungariae conscripta, Budae, 1 777; Lehrbuch der allgemeinen
Weltgeschichte, Budae, 1 787 etc.37
Însă cea mai importantă consemnare pentru istoria cărţii româneşti este fără
îndoială Dicţionarul româno-latino-rutean (Dictionarium Valacho-Latino
Ruthenicum, in 4) din care nu am reuşit să identificăm încă nici un exemplar.
Cărţile româneşti şi greceşti (36 exemplare) au rămas fraţilor săi mai mici
Teodor şi George Ivaşco, Teodor primindu-le efectiv în 28 martie de la executorii
testamentari. Cu aprobarea episcopului Bacinszki, Teodor a donat un Apostol şi o
Evanghelie Catedralei greco-catolice din Ungvar (Ujgorod).
Cele 1 7 1 de titluri de cărţi ale bibliotecii lui lvaşco o plasează printre bibliote
cile româneşti, şi în general transilvănene importante ale veacului al XVIII-iea. Să
amintim că în epocă biblioteca lui Petru Bod număra 900 de volume, Biblioteca
Gimnaziului evanghelic din Bistriţa 300 volume, episcopul greco-catolic Pataki
avea 1 82 cărţi, episcopul Inochentie Micu Klein 72 cărţi, episcopul Petru Pavel
Aron 250 de cărţi, etc.38
„

. . .

. . •

35. Arhiva de Stat din Ujgorod, Fond 1 5 1 , opis 5, inv. nr. 704, f. 3.
36. Loc. cit. , f. 34.
37. Loc. cit., f. 25-29 V.
38. Cf. I. T6th Zoltan, Az Erdilyi roman nacionalizmus elso szcizada 1697-1 792, Budapest, 1 946, p. 240 şi
Istoria Românilor, voi. VI, Bucureşti, 2002, p. 859.
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Dimitrie Ivaşco a murit în 28 martie 1793 în urma unei comoţii cerebrale şi
după o suferinţă de cinci luni, fiind înmormântat în cripta Catedralei greco-catolice
din Ungvar (Ujgorod).39 Astăzi mormântul nu mai poate fi identificat, placa cu
inscripţie dispărând în epoca comunistă.
El aparţine fără îndoială lungii pleiade de personalităţi româneşti formate şi
dezvoltate în atmosfera iluministă promovată de Curtea de la Viena, politică care a
favorizat dezvoltarea naţiunii române după cum bine remarca David Prodan încă
din anul 1 967 : „Luminismul în genere, iozefinismul în speţă, favorizează progresul
românesc şi practic. Acum se petrec în societatea românească o serie de fapte noi
culturale, sociale. "40

39. Arhiva de Stat din Ujgorod, Fond 1 5 1 , opis 5, inv. nr. 704, p. 3 1 , 55 şi 62.
40. David Prodan, Supplex Libellus Valacliorum, Bucureşti, 1 967, p. 26 1 .
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CĂRŢILE VECHI ROMÂNEŞTI ŞI „CITITORII" LOR
DIN UNGARIA
Elena Rodica Colta
Prezenţa românilor în Ungaria l coboară în timp spre veacul al Xi-lea, când
zona dintre Crişuri şi Tisa era împânzită de baptisterii ortodoxe2 , dar până la finele
secolului al XVII-iea, la eliberarea acestor teritorii de sub ocupaţia turcească,
informaţiile despre această populaţie rămân extrem de sărace.
Însă chiar şi în această perioadă aproape albă, în ceea ce privesc izvoarele
documentare, unele date care răzbat, se dovedesc esenţiale pentru istoria românilor
din aceste teritorii.
Menţionăm doar faptul că, în 165 1 , comunitatea ortodoxă din Giula3 se afla sub
oblăduirea „mitropolitului" Sofronie din Lipova, ceea ce presupune existenţa unei
organizări bisericeşti locale minimale, adică lăcaşuri de cult şi preoţi, care aveau o
legătură, mai mult decât simbolică, cu „mitropolitul" din Lipova .
Această veche structură organizatorică, cu ramificaţii ce merg spre Mitropolia
Ugro-Vlahiei, care considera, în secolul al XVII-iea, ca fiind în jurisdicţia sa şi
Plaiurile, va constitui de altfel nucleul pe care se va cristaliza şi va înflori, un secol
mai târziu, cultura românească în satele din răsăritul Ungariei .
Când vorbim însă despre cultură în spaţiu românesc nu trebuie să uităm că în
veacul al XVIII-iea ea a fost încă una religioasă - omul instruit fiind înţeles,
implicit, ca un bun ortodox - în a cărei program găsim, alături de „nevoia de carte
tălmăcită în limba română", credinţa că scrisul constituie o datorie faţă de neam.
Să ne amintim doar de îndemnul lui Antim Ivireanul din prefaţa Pildelor
filosofeşti, apărute în 1 7 1 3 : „O carte bună iaste prietenul cel mai bun; drept aceea
te însoţeşte cu drag cu dânsa4" .
I . Românii trăiesc astăzi în Ungaria în localităţile Aletea, Apateu, Bătania, Bedeu, Bichiş, Bichişceaba,
Budapesta, Darvaş,Cenadul Unguresc,Ciorvaş,Crâstor, Chitighaz,Giula, Jaca, Leta Mare, Leucuşhaz,
Micherechi, Otlaca-Pustă, Peterd, Pocei, Săcal, Seghedin,Vecherd. vezi Românii din Ungaria, Editura de carte
şi presă „Noi", Giula, 2004, p. l
2 . Un exemplu în acest sens este Gyula, oraş ce făcea parte din voievodatul Nirului, pe Crişuri, în care a fost
găsit un relicvar bizantin din secolele X-XI. vezi Gerard din Cenad, A rmonia lumii, Ed.Meridiane, Buc., 1984,
p. 44 (Text introductiv de Radu Constantinescu)
3. Această comunitate ortodoxă a fost una românească după cum reiese din descrierile rămase de la cronicarul
şi istoricul turc Evlia Celebi, care vizitează în 1 666 cetatea şi oraşul Giula. Vezi Kerăcsony Imre, Evita Cselebi
Wrok vilagutaz6 magyarorszagi utazasai 1664-1666, Budapest, 1 908, voi.II., p 227-229.
4. Fani Djndjihasvili, Antim lvireanu cărturar umanist, Iaşi, 1 982, p 74.
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De altfel, o mare parte din timpul său Ivireanul îl va dedica traducerilor de cărţi
noi în limba română „spre a putea citi în ele în grai înţeles de toţi, atât în strană cât
şi prin casele credincioşilor".
Această ieşire a lecturilor din mănăstiri şi curţi domneşti spre"strane şi casele
credincioşilor" este sesizată foarte plastic de Nicolae Iorga :"Cărţile intraseră pe la
1 700 în mâinile oamenilor mici care le citeau cu patimă, le păstrau cu îndârjire, le
iubeau fără pereche".
Noii cititori, intelighenţiile de la sate (preoţi, dascăli, dieci) se vor îndeletnici
aşadar cu „cercetarea" cărţilor religioase care, în acea vreme, corespundeau
universului lor cultural, populat de învăţături şi de vieţi de sfinţi .
În acest context, prezenţa cărţilor româneşti în secolul al XVIII-iea în bisericile
româneşti din Ungaria indică, în mod firesc, existenţa unei colectivităţi interesate
de ele, care, într-un fel sau altul, au reuşit să le procure şi să le folosească.
Luând în considerare preţul ridicat, cumpărarea n-a fost una tocmai la îndemână.
Trăind în comunităţi mici, având o stare materială destul de precară, majoritatea
fiind „cioşi" sau „hodăgeri" pe pământul unor grofi, toleraţi ca religie, căznindu-se,
ani la rând, să adune bani pentru o biserică de cărămidă în locul capelei sau vechii
biserici de lemn, românii din aceste localităţi, situate la extremitatea vestică a
„părţilor ungurene" vor găsit totuşi sumele necesare pentru a-şi asigura cărţile „pe
care să le asculte tot omul în biserică".
Pentru a -şi procura aceste „cărţi de trebuinţă" vor apela la aceleaşi surse, la care
au apelat şi vecinii lor din Districtul Aradului sau Bihorului. Nici pentru unii şi nici
pentru alţii modalităţile de obţinere n-au fost din cele mai uşoare. Şi aceasta pentru
că, însăşi punerea în circulaţie a tipăriturilor, de către producători, s-a făcut greu
în secolul al XVIII-iea, datorită lipsei oricăror servicii instituţionalizate de difuzare
şi a unor librari specializaţi.
La această lipsă de organizare a distribuţiei s-au adăugat, din a doua jumătate a
secolului al XVIII-iea, interdicţiile şi cenzura severă a cărţilor ce intrau în imperiul
austriac din Moldova şi Ţara Românească. Amintim doar de rescriptul din 1 770,
prin care, sub pretextul de a proteja producţia tipografică de la Blaj , Maria Terezia
interzicea orice import de carte din Ţările Române.
Or ca să ajungă în Partium cel puţin o parte din aceste „cărţi interzise" trebuiau
să străbată clandestin Transilvania. Un rol esenţial în această circulaţie clandestină
l-au avut colportorii.
Un asemenea colportor, care aducea, al începutul secolului al XIX-iea, cărţi
muntene până în satele româneşti din estul Ungariei, a fost Bucur Bucureşteanul.
Potrivit unei însemnări, din 1 838, de pe o Evanghelie (Bucureşti, 1 742) din satul
Micherechi, aceasta a fost cumpărată de la negustorul bucureştean de cărţi, cu 4
zloţi, de un localnic pe nume Ion.
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Un alt colportor cunoscut, de data aceasta ardelean, care a activat la finele
veacului al XVIII-lea în vestul României, a fost „cărturarul"5 şi legătorul de cărţi
Simion Pantea din Sălciua, judeţul Alba.
O parte din daniile şi vânzările sale de cărţi s-au desfăşurat în Banat. Astfel, în
anul 179 1 , la întoarcerea din Ţara Românească, unde se refugiase datorită
represaliilor ce au urmat răscoalei lui Horia6 , el dăruieşte satului Teş ca „pomană
pentru sufletul său" o Cazanie a lui Varlaam adusă de la m�năstirea Tismana.
În acelaşi an vindea bisericii din satul Poiana, munţii Poiana Ruscăi, contra
sumei de 88 de florinţi 5 cărţi de la Blaj : o Evanghelie (Blaj , 1776), Minei (Blaj ,
1 78 1 ), Strasnic (Blaj, 1 773), Penticostar ( 1768), ş i Liturghier ( 1 756).
Anul 1 793 îl găseşte în târgul Aradului, unde vinde, pe seama bisericii din
Bichiş, „un Penticostarion în limba rumânească „ cu 1 6 zloţi7 .
Aşa cum vom vedea din însemnări de pe cărţile identificate în bisericile
româneşti din Ungaria, până să ajungă la ultima destinaţie, traseele acestor
exemplare au fost complicate, volumele urmând căi ocolite, fiind vândute şi
cumpărate de mai multe ori prin satele întâlnite în cale. Înainte de a se opri în
satele româneşti din Ungaria le găsim atestate în localităţi din Transilvania sau prin
diferite sate din judeţul Arad (Macea, Şiclău) şi Bihor (Mădăras, Homorod,
Kerestău).
Această difuzare progresivă putea să dureze câţiva ani sau câteva decenii, în
funcţie de cât de greu se despărţeau de cărţi primii cumpărători, de cât de mult
ofereau alţii, de modul în care ajungea această marfă rară în târgurile din vest şi de
alte întâmplări neprevăzute, care le influenţau destinul.
Comparând producţia de carte românească a veacurilor XVII-XVIII cu
tipăriturile identificate la diferitele comunităţi româneşti din Ungaria constatăm că
nu toate cărţile, care ar fi putut să-i intereseze pe aceşti „cititori" îndepărtaţi, au
reuşit să ajungă totuşi până la ei.
Lecturând însemnările scrise de posesorii succesivi avem posibilitatea să
reconstituim povestea diferitelor exemplare şi uneori chiar pe cea a cumpărătorilor lor.
Descoperim notate cu meticulozitate preţul plătit de cumpărător, persoana căreia
i-a fost încredinţată, blestemele prin care au fost legate de sat sau de biserica
5. El editează în limba română, pe cheltuiala sa, în tipografia lui Ioan Barth din Sibiu, două din cele mai

fmmoase romane populare:Alexandria( l 794) şi Esopia( l 802); vezi Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în
Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 156.
6. Eugen Goia, Moţul Simion Pan/ea-participant la ră.fcoala lui Horea şi editor de cărţi populare, în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, XV, 1 970, nr.9-1 0, p.696.
7. Exemplarul aparţine bisericii din Bichiş. În prezent se găseşte în colecţia Episcopiei ortodoxe române din
Giula.
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locului, însemnări de lectură, evenimente din viaţa comunităţii, calamităţi, etc.,
texte ce dovedesc că, după cumpărare, aceste cărţi n-au stat închise în dulapuri ci
s-a lucrat pe ele.
Această „posesie", „lectură" sau „ascultare în biserică", reprezintă de fapt modul
de receptare al culturii scrise în universul rural românesc în veacul al XVIII-lea.
RECEPTORII
Să vedem însă concret cine au fost ,,receptorii" români din aceste Plaiuri ungurene.
Aşa cum am arătat la început, comunităţile de azi nu coboară sub secolului al
XVIII-lea, majoritatea aşezărilor în care trăiesc azi români fiind înregistrate la
eliberarea zonei de sub turci ca puste.
Exceptând localitatea Giula şi Bichiş, primele ştiri despre existenţa unor nuclee
româneşti în această zonă datează de prin anii 1 720, însă în absenţa matricolelor
bisericeşti, care devin obligatorii abia la finele veacului al XVIII-lea, informaţiile
despre viaţa comunitară a acestor români, veniţi din comitatele Bihor şi Arad ca
zilieri pe domeniile unor grofi din comitatele vecine, Bekes şi Csanâd, rămân în
continuare lacunare.
Însumând puţinele atestări documentare care se cunosc, putem totuşi reconstitui
aceste modeste începuturi de locuire românească. Unele dintre primele comunităţi
româneşti cristalizate în Estul Ungariei sunt cele din satele bihorene Jaca şi Darvaş,
în care colonizarea s-a făcut între anii 1 7 10- 1 720.
La fel de veche este şi colonizarea românească din satul Chitighaz, însă aici,
datorită pământurilor bune, care cereau braţe de muncă numeroase, comunitatea
cunoaşte încă de la început o dezvoltare spectaculoasă, în 1 724 fiind înregistrate
în sat 155 de familii de români 8 .
În actualul oraş Bătania, situaţia a fost în schimb complet diferită, aici
dominantă fiind colonizarea sârbească, încât în anul 1734 nucleul românesc era
format abia din 1 2 familii.
Urcând spre nord, spre Bihor, găsim în anul 1740 o comunitate bisericească
românească bine închegată în satul Apateu. Exemplele de comunităţi mai mari sau
mai mici pot continua. Când ne referim însă la consumatorii de carte, alături de
aceste nuclee rurale, trebuie să-i avem în vedere şi pe românii care au trăit în oraşe,
în Pesta, Seghedin, Macău şi Giula. Comunităţi româneşti orăşeneşti s-au
manifestat cultural încă de la începutul secolului al XVIII-iea, din rândul lor
remarcându-se în timp un anumit număr de intelighenţii.
8. Zielbauer Gytirgy, Istoricul românilor din Ketegyh<lza, în „Foaia noastră", Gyula, XXV, n r. 1 7, 1 975, p.7
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Putem să vorbim în acest context chiar despre un anumit activism cultural,
susţinut de membrii coloniei macedo-române din Pesta, care au contribuit cu bani
la ridicarea bisericii 9 ilirice iar mai târziu a biserici greco - valahe. La fel sunt
demne de menţionat legăturile care existau între preoţii bisericii din Giula şi
Episcopiei Aradului.
Revenind însă la comunităţile rurale româneşti receptoare de carte, principala
problemă a grupului de colonişti, după aşezarea în noua vatră, a fost aceea a
ridicării unor lăcaşuri de cult şi înzestrarea lor cu icoane şi cărţi executate în tradiţia
neamului. Nevoia românilor de biserică va face ca primele lăcaşuri de cult
ortodoxe din estul Ungariei să fie atestate din deceniul al IV-iea, chiar dacă, în
absenţa documentelor de arhivă, nu putem nici astăzi să reconstituim numele
primilor preoţi, care au servit în aceste sate.
Singurele însemnările de pe cărţi - cumpărate şi aduse în Ungaria la scurtă
vreme după ieşirea de sub tipar - ne fumizează numele câte unui preot, în mâinile
căruia au ajuns exemplarele, micşorând acest hiatus informaţional.
Referindu-ne la potenţialul cultural reprezentat de actualul fond de carte veche
românească din Ungaria, trebuie să spunem că acesta a fost iniţial mai mare, o parte
din cărţi continuându-şi, după o vreme, călătoria, altele fiind distruse în incendii 1 0 ,
înstrăinate sau făcând obiectul unor partaje la despărţirea bisericească dintre
români şi sârbi.
Menţionăm în acest sens doar povestea unui exemplar din Adunarea Cazaniilor
(Viena, 1793) care a fost cumpărat, la recomandarea Adunării comitatense prin
Protopopiatul ortodox din Chişineu-Criş (jud. Arad) pentru biserica din satul
Chitighaz, a fost adus în anul 1920 în România de urmaşul preotului Iosif
Ardelean, care a făcut parte dintre optanţii români, ce s-au repatriat 1 1 , pentru ca
după 1 990 să se întoarcă în Ungaria.
CUMPĂRĂTORII
Faţă de alte zone în care adeseori la cumpărarea unei cărţi contribuia cu bani tot
satul, achiziţiile făcute pentru comunităţile româneşti din Ungaria sunt aproape în
exclusivitate individuale.
În ceea ce-i priveşte pe cumpărători, în funcţie de statutul lor social în comunitate
9. Babeş Emil, A hudapesti giirăg-o/ah egyhtizkiizst!g, Budapest, 1 909, p. l

10.

Printre bisericile care au ars se numără cea din Bătania,Giula, Chitighaz.

1 1 . Elena Rodica Colta,

Date şi documente noi despre preotul Iosif Ioan Ardelean din Chitighaz,

„Simpozion", Giula , 2004, p. 1 1 4- 1 29.

1 58
https://biblioteca-digitala.ro

în

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
şi de motivaţii, aceştia pot fi împărţiţi în trei grupe:
1 . oameni credincioşi şi iubitori de neam, care cumpără cărţi pentru biserica
satului;
2. preoţi sau locuitori care au propriile nevoi de carte, care le folosesc în biserică
dar care, la mutări, duc cărţile cu ei dintr-un sat în altul;
3 . colecţionari.
Dacă ultima grupă, de altfel puţin numeroasă, interesează aici doar în măsura în
care a cumpărat şi a adus în Ungaria cărţi româneşti vechi, ca rarităţi, celelalte două
categorii de cumpărători au fost implicate direct în viaţa culturală a acestor
comunităţi româneşti din diasporă.
Analizând primul grup de cumpărători constatăm că şi aici, ca şi în alte zone,
oamenii din sat care au cumpărat „cu nevoinţă", câte o carte pentru a o dărui
bisericii, sunt persoane cu puţină ştiinţă de carte. Modestia îi împiedică să
vorbească prea mult despre ei în însemnările de danie, încât, peste ani, le rămâne
cunoscut doar numele sau nici măcar acesta.
Însumând conţinutul acestor texte reconstituim acest mecanism al daniilor de
cărţi făcute pentru îndepărtatele biserici, ce ţineau ca fiind ale neamului românesc.
Începem acest examen sumar al cumpărărilor, pe care l-am sistematizat pe
parohii, cu Chiriacodromionul (Bălgrad, 1 699) achiziţionat în anul 1 802 de
Moroşan On, pentru biserica din Giulal 2 . Textul însemnării este tipic pentru spaţiul
românesc:" Această carte anume Kazanie sau cumpărat dela preoteasa lui popa
Constandin din Keresteu, care a plătitu creştinul nostru Moroşan On locuitorul
Giulii pentru pomenirea morţilor şi nu altcuiva fere numai besericii Giulii spre
învăţătura noroadelor care sau plătit cu 1 0 f. În luna lui dekemvrie în 9 zile în anul
1802. În veci pomenirea robului Onu, Maria, Maria, Maria, Flora, Nicula, Flora,
Barbura."
Potrivit unor însemnări anterioare, cartea a fost cumpărată de preoţii din familia
Beleş, chiar din Mitropolia Bălgradului. Ea s-a păstrat în satul Keresteu din Bihor
vreme de 100 de ani, fiind moştenită din tată în fiu. La un moment dat ajunge la
popa Constandin, care o lasă moştenire feciorului sau Vasile. Totuşi, după cum
arată însemnarea, în ciuda ameninţărilor cu anatema, Chiriacodromionul este
vândut chiar de văduva popii Constandin, ajunsă în lipsă de bani.
Catavasierul (Blaj , 1 777) bisericii din Giula, a fost cumpărat, potrivit
însemnării rămase pe carte, în anul imediat următor ieşirii de sub tipar, de către
tânărul Mândruţău Gheorghe din localitate.
1 2. Cartea ajunge în final în posesia Capelei ortodoxe române din Ciorvaş, unde este dusă de giulanii muta!i
aici.
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În sfârşit, importante donaţii de cărţi face pentru biserica din Giula şi jupânul
Nicoară Petru 13 .
Astfel, în anul 1 806, el cumpără, plătind fiecare exemplar cu 8 zloţi şi 20
cr(uceri), cele 12 Minee de la Buda, „pentru pomenirea părinţilor şi a tot neamul
Dumisale". Doi ani mai târziu, găseşte la Buda şi cumpără cu 1 5 zloţi,"pentru
sufletul său", un Triod (Râmnic, 1 73 1 ). În anul 1 8 1 1 cumpără tot pentru biserica
a cărui ctitor a fost, cu 46 de zloţi, un Penticostar ( Blaj , 1 808) iar anul următor o
Evanghelie (Buda, 1 8 1 2).
Exemplul lui este urmat şi de alţii. Un alt locuitor din Giula dăruieşte în anul
1 849 un Apostol (Bucureşti, 1 764) micuţei bisericuţe cu hramul „Cuvioasa
Paraschiva" din Giula nemţească.
Referitor la daniile de cărţi făcute bisericii din Apateul Unguresc, ştim astăzi,
dintr-o însemnare, că aceasta a primit în anul 1748 o Cazanie de prăznuire
(Bucureşti, 1742) de la doi săteni:" Această sfântă carte sa dăruit de către Blaga
Petru şi B laga Teodor în Apateul unguresc în luna Martie 1748" .
Tot o tipăritură bucureşteană, şi anume Triodul din 1747, a fost dăruită bisericii
din Apateu de căre Mandrat Petru şi Mandrat Ilie. Însemnarea, păstrată fragmentar,
ne împiedică să cunoaştem anul exact al cumpărării cărţii de către cei doi apateni.
Cert este că în 1830, ea era relegată în Oradea de către Toma legătorul contra sumei
de 5 zloţi. Preotul de atunci, Ioan Marcovici, a predat cu această ocazie legătorului
orădean, ca să fie reparat, şi Chiriacodromionul (Bălgrad, 1699) bisericii.
Revenind însă la danii, pentru aceeaşi biserică din Apateu cumpără şi Aniţa
Paşcului un Penticostar (Râmnic, 1767):"Aniţa Paşcului am cumpărat această
sfântă carte Penticostar şi o am dat la sfânta biserică în Apateul unguresc, şi de aici
să nu se fure, nici să se clătească, nici să o mute într-un alt loc au să o numească
cineva, că şi-au dat banii într-însa, sub blăstămul a 3 1 8 Sfinţi Părinţi de la
Nichie . . . şi am scris eu Gavril cu zâsa şi semnătura dumisale Aniţa Paşcului. 17 68".
Trecând la tezaurul de carte al satului Chitighaz, aflăm, tot dintr-o însemnare, că
" Această sfântă carte o au lăsat anume jinerele lui Bolcaş acum Macovei cu limbă
de moarte cu 40 florinţi. Şi sau lăsat în mânăle lui popa Pătru din Kitihaz. Să se ştie
că e dat de jinerele nenichii lui Bolcaş anume Macovei şi o dat lui popa Pătru cu
20 de florinţi pă rată. Şi să fie de pomenire veşnică. Amin. Pomelnic pentru
păcatele lui Macovei, Dumitru, Marcul, Pavel, Anuţa, Toader, Meriie, Gafton,
Măriie, Ignat, Flore, Catiţa, Petca şi pomeneşti. Pisam Msţa Septemvrie 2 1 de zile
17 47. Şi poruncesc eu Macovei să nu cumva îndrăznească cineva să ia carte aceasta
1 3 . Nicoară Petru.unul dintre ctitorii bisericii româneşti din Giula este tatăl lui Moise Nicoară, cunoscutul
luptător pentru drepturi na(ional-bisericeşti ale românilor.
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de la Petru sau de la pruncii lui sau s-o vânză în bani, să fie blăstămat şi afurisit de
3 1 8 sfinţ părinţi. Cela ce va să-o şi-l ia să naibă parte cu Dumnezeu, nici să-l ierte
Dumnezeu.sau cine o va risipi şi să i să verse maţăle aceluia. Blagosloveniile de la
preot. . ." 1 4
Dintre cărţile bisericii din B ichiş o valoare deosebită o prezintă Evanghelia
(Bucureşti, 1723) dăruită în anul 1788 de jupânul Tămaş Căturan din Berind. Iniţial
cartea a circulat prin Bihorul românesc, fiind dăruită în 1737 popii Pătru din
Mădăras de către David Ion, care a dat pe ea doisprezece florinţi, pentru sufletul
lui. Revenind însă la jupânul Tămaş din Berind, acesta a mai cumpărat pentru
biserica din Bichiş, în anul 1790, un Triod (Bucureşti, 1747).
Pentru aceeaşi biserică mai mulţi credincioşi au cumpărat seria de 1 2 Minee
(Buda, 1 804- 1 805). Fiecare gospodar a plătit câte un Minei, preotul locului, Mihai
Ghiba, menţionând pe fila de gardă a exemplarelor numele cumpărătorilor.
Continuând şirul donaţiilor, biserica din Crâstor primeşte în dar un Antologhion
(Râmnic, 1766), cumpărat de un oarecare Costin.
În anul 1 788 în legătură cu cartea are loc o anchetă care ne fumizează mai multe
date despre condiţiile în care a fost dată de cumpărător. Antologhionul fiind
revendicat, la moştenire, de feciorii preotului Procopie 15 , cazul ajunge în atenţia
Protoprezviteratului de Oradea, de care ţinea atunci parohia. Chestionând martorii,
protoprezviterul Gheorghe Ionisaevici, notează pe exemplar, concluzia anchetei, anume
că volumul nu intră în lăsământul preotului, fiind dăruit de cumpărător bisericii.
Tot dintr-o însemnare păstrată pe un Triod (Blaj , 1 8 13) din satul Micherechi
aflăm că, în anul 1 838, un localnic, Vasile Gurzău l-a cumpărat cu 1 3 florinţi
pentru a-l dărui bisericii.
Biserica din satul Peterd, cu filiile Simarton, Ujfalaoani şi Vanciodani, primesc
în anul 1788, spre folosinţă, de la o persoană a cărui nume a rămas necunoscut, un
Antologhion (Râmnic, 1745). Suma plătită pentru carte a fost de 30 florinţi, iar
însemnarea a fost scrisă de preotul bisericii locului, Gheorghe Popovici.
Alte însemnări ne oferă informaţii despre daniile făcute la mijlocul secolului al
XVIII-lea bisericuţei de lemn din Săcal, la care, din anul 1759, slujea un oarecare
popă Ilie. Lui îi vinde, în chiar anul numirii sale, „popa Ioan" un Chiriacodromion
(Bucureşti, 1732), cu 1 7 florinţi. Cartea era luată „pă sama bisericii ca să fie aici în
veci". Deşi însemnarea nu o spune, se prea poate, ca volumul să fi fost cumpărat din

1 4. Cartea a ajuns în final la biserica din Bichiş de unde a fost dusă în colectia bisericească a Episcopiei
ortodoxe române din Giula
1 5. Hirotonisit în 1758 el a păstorit la Crâstor până în anul 1788, când pruncii intră în posesia banilor.
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banii bisericii, fiindcă a doua carte cumpărată de popa Ilie, un Penticostar
(Râmnic, 1 743) a fost plătită din banii lui personali, dania pe care a face bisericii
fiind „întru canonul de spovedanie".
O însemnare interesantă de achiziţie descoperim pe Evanghelia (Bucu
reşti, 1 723) satului Săcal. Din text aflăm că aceasta a aparţinut iniţial bisericii
greco-catolice din satul Bedeul 6 , fiind cumpărată în 1790 de Jiroş Ion. Exemplarul
a ajuns în Săcal la o dată târzie. Tot în satul Săcal ajunge, venind dinspre Bihor,
un Octoih (Târgovişte, 1 7 12).Cartea fusese cumpărată iniţial de un oarecare Filip
Gheorghe pentru biserica din Homorod. În ciuda blestemelor care o legau de
această biserică, ea va fi mutată în secolul al XIX-lea de părintele Ioan Rocsin la
biserica din Săcal.
Încheiem acestă prezentare a daniilor, cu textul rămas pe un Penticostar
(Râmnic, 1767) cumpărat pentru biserica satului Vecherd, localitate în care azi nu
se mai vorbeşte româneşte: "Această sfântă carte o au cumpărat Mădăraş Flore din
Vecherd dârt 15 florinţi şi un jumătate pentru sufletul lui şi a morţilor lui Moise,
Anuţa, Ioan, Flore, Nuna, Ion, Mihai, Ioana, Ioana, Mărie, Pătca, Todora, Toader,
vii Flore, Gafie, Mărie, Oana, Floare, şi o au dat în mâna nepotu-său popa Toma
până o fi el şi pruncilor de a lui vrednici de ea."
Cum lesne se poate constata, însemnările nu ne oferă nici un fel de informaţii
despre prestigiul de care s-au bucurat aceşti cumpărători în comunitatea lor.
Din puţinele lucrări care s-au scris despre românii din Ungaria ştim că toţi aceşti
colonişti veniţi la lucru pe moşii străine au fost ţărani săraci, cumpărările de carte
reprezentând un adevărat eveniment în viaţa lor şi a satului, mai ales că preţul a
fost unul ridicat. Efortul financiar făcut de aceşti oameni ne este sugerat de
condiţiile pe care le pun la danie: să nu fie înstrăinate, să rămână în veci bisericii
pe seama căreia a fost luată. Tot pe seama acestui efort financiar, care trebuia, să
fie într-un fel compensat, punem dorinţa donatorilor de a li se citi pomelnicul
familiei şi explicăm includerea în text a ameninţărilor cu anatema.
Unul dintre cele mai groaznice blesteme îl găsim pe Evanghelia
(Bucureşti, 17 42) dăruită bisericii din Micherechi, motiv pentru care îl şi
reproducem: „Heru, caramida şi cioaia să putrăzească iară acela ce o va fura ori o
va muta să nu mai putrăzască şi să fie legat cu blestemul şi afurisenia a 3 1 8 sfinţi
părinţi dela toate soboarele şi dela cel mare sobor dela Nikia„"
Trecând la al doilea grup de cumpărători, aceştia au fost preoţi, viitori preoţi sau
oameni cu oarecare şcoală din sat, care aveau un anumit bagaj cultural şi care au
16. Atraşi de promisiunile episcopului greco-catolic din Oradea, creştinii din Bedeu au trecut încă în secolul al
XVIII-iea la uniatie împreună cu biserica lor.
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procurat cărţi, atât pentru folosul lor cât şi pentru cel al comunităţii, fiindcă cu o
parte au lucrat în biserică.
Sunt de altfel primii „cititori" care încep să cumpere şi „rarităţi", adică
manuscrise redactate în secolul al XVIII-iea în Transilvania sau cărţi româneşti din
secolul al XVII-iea. Un asemenea preot iubitor de lectură a fost popa Vartolomei
Andreeav hirotonisit în anul 1765 şi instalat la biserica din Peterd în 1768. El este
în zonă un exemplu de preot care cumpără, din chiar anul numirii sale, mai multe
cărţi. Astfel în anul 1768, după cum singur a notat, popa Vartolomei a cumpărat un
Apostol (Bucureşti, 1 743) cu 14 florinţi şi o Psaltire (Râmnic, 175 1), a cărui preţ,
prin distrugerea parţială a însemnării, ne rămâne necunoscut. Un an mai târziu, a
făcut o nouă achiziţie, şi anume o Cazanie (Bucureşti, 1 768) plătită cu 1 8 florinţi.
Un alt exemplu de preot „bibliophil" a fost şi tânărul Teodor Badea. Chemat în
anul 1 834 să slujească în biserica din Apateul Unguresc în locul tatălui său l 7 , el se
mută din satul Alparia de lângă Cluj, aducând în Ungaria şi cărţile personale .
De perioada păstoririi sale se leagă şi primele informaţii privind noua şcoală
confesională care a funcţionat pe lângă biserică, avându-l ca învăţător pe cantorul
Ioan Drâmbea. Însemnarea apare scrisă pe Octoihul (Râmnic, 1742) bisericii.
Revenind însă la interesul pentru cărţi al tânărului B adea, prin intermediul lui
ajunge în Apateul Unguresc un Octoih cu Minei, copiat în anul 174 1 de Grigore din
Boci. Pentru o vreme manuscrisul s-a aflat în satul Fildul de Sus în mâinile popii
Ştefan şi a fiului său Ioan dar de aici, în ciuda ameninţărilor cu anatema, şi-a
continuat drumul.
Teodor Badea, începe să facă însemnări pe exemplar doar din anul mutării sale
în Apateu, probabil din dorinţa de a diferenţia cărţile sale de cele donate de apăteni
bisericii : Acest octoih iaste a lui Bogye Teodor venit din A/paria şi lăcuitor fiind în
K. apdti 1 8 anno 1834 " .
Tot prin intermediul unui preot, şi anume Dimitrie Horvath, ajunge în final la
comunitatea românească din Crâstor în anul 1 882 un Liturghier (Târgovişte, 1 7 1 3).
Exemplarul fusese cumpărat în anul 1855 de tatăl acestuia, Ioan Horvat, preot în
Burzuc. Înainte de această achiziţie cartea s-a aflat în posesia preotului Ioan Vereş
din Soştorţ . .
Din seria acestor achiziţii particulare consemnăm şi cumpărarea în 1783, c u 30
de florinţi, a unui Minologhion (Blaj, 178 1 ), de către popa Pătru 19 din satul Jaca.
Considerând-o pe bună dreptate proprietate personală preotul din Jaca o include în
"

17. Dimitrie Bodea a fost preot în Apateu între anii 1 83 1 - 1 834.
18 . În limba maghiară numele satului este Kărăsszegapati
19. Preotul Timotei Petre a fost hirotonisit în 1 772.
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lăsământul său, ameninţând cu anatema pe cel ce ar dori să o ia de la pruncii săi : "
Cine se va lega s ă o e de l a pruncii mii s ă fi e anaftat c ă este a me cu dreptate bună
căutată „.
Aşa se face că la moartea lui, survenită în 1 8 1 9, cartea trece în proprietatea fiului
acestuia, preotul Petru Lazăr, ajungând mult mai târziu în inventarul bisericii.
O achiziţie privată a fost şi cea a Triodului (Râmnic, 1 73 1 ), cumpărat în anul
1772 de locuitorul Popon Dimitrie din Cenadul Unguresc pentru folosul său.
Faţă de cumpărătorii anteriori, colecţionarii sunt mult mai puţini, iar achiziţiile
lor sunt de dată târzie. Ei au făcut parte din grupul de intelectuali români care au
trăit în Budapesta.
Prin intermediul lor ajung unele cărţi româneşti vechi în fondurile unor
biblioteci publice din Ungaria.
Cel mai important colecţionar român de cărţi din Budapesta a fost Iuliu
Todorescu20 . Născut în 1 866 el şi-a consacrat cea mai mare parte din viaţă
colecţionării de rarităţi :manuscrise, incunabule, cărţi vechi slavone şi româneşti, cărţi
vechi străine, etc. După moarte, colec�a sa de carte va fi donată Bibliotecii Szechenyi.
În fondul Teodorescu de la Biblioteca Naţională Maghiară se găsesc, azi 30 de
cărţi vechi româneşti şi multe cărţi româneşti apărute în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Cea mai veche dintre acestea este o tipăritură macariană, şi anume
Liturghierul slavo-român (Târgovişte, 1508). Acesteia îi urmează un exemplar din
Sbornicul slavo-român (Sas-Sebeş, 1580).
Din secolul al XVII-lea colecţionarul budapestan a reuşit să-şi procure o
Evanghelie cu învăţătură (Bălgrad, 164 1 ), Cazania lui Varlaam (Iaşi, 1643), Noul
Testament (Bălgrad, 1648), Psaltirea (Bălgrad, 165 1), Îndreptarea legii (Târgovişte, 1 652),
Sicriul de aur (Sas -Sebeş, 1683), Evanghelie (Bucureşti, 1682) şi Apostol
(Bucureşti, 1683). La acestea se adaugă toate cărţile româneşti produse în tipografia
crăiască din Buda.
CĂ RŢILE
Privind lucrurile din perspectiva cărţilor, ca o marfă oferită de diverşi
producători ne-am pus problema dacă a existat o preferinţă a receptorilor din
Ungaria pentru anumite producţii tipografice.
La un examen statistic pe secole, am obţinut următoarea situaţie:
Sec. XVI
Sec.XVII
Sec.XVIII
Sec.XIX
2
12
64
17
Cifrele nu indică însă „preferinţele"cumpărătorilor (exceptându-l pe colecţionarul
20 . Maria Berenyi, Dr. Iuliu Teodorescu - un bibliofil român
Societătii culturale a românilor din Budapesta, 1 995, p. 54-57.

din Budapesta
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Teodorescu), cât capacitatea de difuzare a unui produs dinspre centru înspre
periferie, pe durată lungă.
Numărul mic al cărţilor din secolul al XVII-iea ajunse în aceste sate este firesc,
fiindcă cele mai multe comunităţi româneşti din Ungaria s-au cristalizat într-o
vreme când stocul acestor tipărituri era epuizat. Din această pricină putem
considera mai degrabă o performanţă faptul că unii cumpărători din aceste teritorii
de margine au reuşit să procure câteva rarităţi cum sunt tipăriturile brâncoveneşti,
la un veac de la ieşirea lor de sub teascuri.
Cât priveşte cartea din secolul al XVIII-iea, contemporană cu cititorii noştri, în
bisericile româneşti din Ungaria au ajuns 1 2 ediţii de Râmnic în 23 de exemplare
şi 14 ediţii de Bucureşti în 2 1 de exemplare, la care se adaugă tipăriturile de la Blaj,
Viena şi Pesta. În cazul producţiei tipografice a veacul al XVIII-iea putem vorbi,
credem, despre o anumită preferinţă pentru cartea râmniceană, determinată în parte
de legăturile şi facilităţile comerciale create între Oltenia şi ţinuturi de vest, după
ocuparea acesteia de austrieci în 1 7 1 6. Să nu uităm că până la retragerea armatelor
imperiale, în 1 739, drumurile între aceste ţinuturi au fost deschise iar circulaţia
liberă. Pe acest coridor ajung de altfel tipăriturile râmnicene ale vremii până în
satele cu populaţie românească din Ungaria.
În plus, profitând de condiţiile ivite, Episcopul Râmnicului Damaschin chiar
solicită în anul 1725 administraţiei austriece permisiunea de a răspândi oficial cărţi
în Ardeal, în Banatul Timişoarei şi în Districtul Aradului . Desigur că ideea nu a
plăcut, însă refuzul curţii de la Viena nu i-a schimbat optica Episcopului
Râmnicului, care se dorea a fi în slujba tuturor românilor.
Programul său editorial apare limpede exprimat în prefeţele cărţilor care apar
după l 725 :"Am socotit a îmbogăţi sfintele biserici cu înmulţirea sfintelor cărţi în
limba patriei noastre rumâneşti „ .nu numai eparhia noastră ci şi alte osebite
locuri.ce s-au obişnuit cu aceastaşi limbă a se îndestuli."2 1
Tot din această dorinţă de pătrundere pe întreaga piaţă ortodoxă din imperiu,
Molitvenicul din 1 730 este închinat "preasfinţitului şi pravoslavnicului
Arhiepiscopului Belgradului şi Mitropolitului, a tot creştinescul norod de supt
stăpânirea preasfinţitului împărat al Romii, în Servia, Slavonia, în Hungaria, în
Sirmia, în Ungrovlahiia chesaricească, în Banatul Timişvarului „ . ".
Obişnuinţa românilor din ţinuturile de vest de a cumpăra carte râmniceană nu va
putea fi oprită prin reinstaurarea frontierelor în anul 1739, la fel cum nici legăturile
bisericeşti dintre Episcopia Aradului şi Episcopia Râmnicului n-au fost întrerupte.
La mijlocul secolului al XVIII-iea, Episcopul sârb al Aradului, Sinesie Jivanovici,
2 1 . Text din prefata Molitvenicului (Râmnic, 1 730).

1 65
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
dorind să procure cărţi pentru credincioşii sa1 romam, se va adresa printr-o
scrisoare Episcopului Grigore al Râmnicului, pentru a-i comanda o căruţă de
cărţi,"din cele văzute, care mi-au plăcut"22 .
Transportul a fost efectuat de Oprea legătorul, omul de încredere al Episcopului
Grigore, iar cărţile aduse au fost descărcate la Reşedinţa episcopală din Arad, unde
s-au şi vândut. Câţiva ani mai târziu, Sinesie comandă tipografiei Râmnicului
tipărirea unei Pravile a sfinţilor sârbi," spre folosul şi slujba sfintelor mănăstiri şi
biserici sârbeşti,ca amintire şi exemplu spre imitare pentru poporul sârb"23 .
în toată această vreme, Oprea legătorul şi alţi emisari ai tipografiei râmnicene
umblau cu cărţi prin Banat24 şi prin Districtul Arad. Colportorii de la Râmnic
veneau pe cunoscuta Via Carolina, construită de austrieci până în 1722, treceau în
Ardeal prin vama de la Turnu Roşu şi ieşeau mai departe pe Valea Mureşului, spre
Arad25 . În anul 1767 apăruse chiar ideea deschiderii la Timişoara a unei tipografii
condusă de un tipograf râmnicean 26 proiect care nu se va realiza.
Faţă de tipăriturile râmnicene, producţia de carte de la Bucureşti avea de
străbătut trasee mult mai lungi şi mai complicate şi în plus marfa venea dintr-o
tipografie mai puţin familiară,chiar dacă nu străină, lucru care explică într-un fel
numărul mai mic de exemplare ajunse în Ungaria.
În sfârşit, referindu-ne la preferinţe, credem că apropierea care a existat în
veacul al XVIII-iea între tipografia din Râmnic şi românii din ţinuturile de vest a
contribuit şi ea acceptarea ofertei de carte a tipografiei din Blaj , în momentul
lansării lor pe piaţă, acestea fiind produse, în cea mai mare parte tot de tipografi
râmniceni. Singurele cărţi care n-au reuşit să pătrundă până la românii din Ungaria,
cu excepţia celor două exemplare ale Cazaniei lui Varlaam, au fost tipăriturile
moldovene, care, în ciuda ornamenticii frumoase, n-au putut concura în difuzare,
datorită distanţei mari, cu producătorii din Ţara Românescă.
Încheind această succintă prezentare de cărţi şi cititori, trebuie să spunem că mai
importantă decât numărul lor, care, în condiţiile distrugerilor suferite de biserici în
timp şi a lipsei de informaţii, rămâne relativ, este însăşi prezenţa acestor cărţi
româneşti în bisericile ortodoxe din Ungaria.

22.

I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, I, Timişoara,
1 980, p.1 93 - 1 95 .
23. Text din Prefaţa cărţii.
24. Aria de răspândire a cărţilor de la Râmnic în Banat în secolul al XV/ll-lea, în „Mitropolia Olteniei", 1 964,
p. 1 - 1 2 şi 859-869.
25. Florian Dudaş, Vechi cărţi româneşti călătoare, Ed.Sport- Turism, Buc., 1987, p .217
26. Valeriu Leu, Cartea şi lumea rurală î11 Banat. 1 700-1839, Reşiţa, 1996, p. 37
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Din perspectivă socio-culturală această întâlnire dintre cărţile călătoare şi
cititorilor lor, ilustrează o anumită apetenţă de lectură, proprie satului românesc,
oriunde s-ar fi aflat el, care a asigurat pe durată lungă unitatea culturii neamului
românesc. Fiindcă în ultimă instanţă ce altceva au fost aceste tipărituri care au
împânzit în veacul al XVIII-lea cele trei provincii româneşti şi părţile ungurene,
vorbindu-le cititorilor, în predoslovii, despre limba noastră cea de moşie sau
arătându-le în stihuri politiceşti originea neamului românesc : Semnele românilor
cele dintru început fericite/ Cu adevărat de la Roma zburând în Dacia sunt venite"
(Stihuri politice din Prefaţa Mineiului pe luna iulie - Râmnic, 1 780) decât factori
de unitate naţională ?
„

ANEXA
CĂRŢILE VECHI ROMÂNEŞTI DIN UNGARIA

Nr.crt

Titlu

Loc.tip.

An

Ultimul posesor

Fondul în care se află

1 . Liturghierul
slavo-român

Târgovişte

1 508

Sas Sebeş

1 5 80

Alba Iulia

1 64 1

Iaşi

1 643

B ălgrad

1 648

Teodorescu

B iblioteca Szechenyi

2. Sbornicul
slavo-român
3 .Evanghelia
cu învăţătură
4 Cazania
lui Varlaam
5 .
6.Noul Testament

Parohia S ăcal

Ep. Ort.Rom.Giula

Teodorescu

B iblioteca S zechenyi

Parohia Darvaş

Ep. Ort.Rom.Giula

7.Psaltiră

Bălgrad

165 1

& .Îndreptarea legii

Târgovişte

1 65 2

9 .Evanghelie

Bucureşti

1 682

I I .Apostol

Bucureşti

1 68 3

Teodorescu

Biblioteca S zechenyi

1 2.Sicriul de aur

Sas S ebeş

1 683

Parohia Giula I

Ep.Ort. Rom.Giula

1 3 . Chiriacodromion

B ălgrad

1 699

Parohia Apateu

Târgovişte

1712

Parohia Peterd

Târgovişte

1713

Parohia Bichiş

Bucureşti

1 723

Parohia B ătania

1 0.

14
1 5 Octoih

Parohia Ciorvaş

16
1 7 Liturghier

Parohia S ăcal

18
19 Evanghelie

Parohia Crâstor
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20

Evanghelie

Bucureşti

1 723

Parohia Chitighaz

1726

Parohia Săcal

Ep.Ort. Rom.Giula

21
Parohia Săcal

22
2 3 Triod
24

Molitvenic

Râmnic

1730

Parohia Chitighaz

I

Parohia Giula

25
26

Octoih

Bucureşti

173 1

Parohia Micherechi

27

Triod

Râmnic

173 1

Parohia Giula I

Chiriacodromion

Bucureşti

1732

Parohia Cenadul Unguresc

28
29

Parohia Iaca
Parohia S ăcal

30
31

Antologhion

Râmic

1737

32

Evanghelie

Bucureşti

1742

Parohia Apateu

33

Cazanii d e prăznuire Bucureşti

1 742

Parohia Apateu

Râmnic

1 742

Parohia Apateu

Bucureşti

1 743

34. Octoih
35

Penticostar

36

Parohia Ciorvaş
Parohia Iaca

37

Apostol

Bucureşti

1 743

38

Penticostar

Râmnic

1 743

39

Parohia Peterd
Parohia Aletea
Parohia B ichişceaba

40
41

Parohia Otlaca Pustă

Parohia Otlaca-Pustă
Penticostar

42. Antologhion

Râmnic

1743

Parohia S ăcal

Râmnic

1745

Parohia Apateu

Ep. Ort.Rom.Giula

43 .

Parohia B ichişceaba

45 .

Parohia Peterd

44

Parohia Chitighaz

46. Mărgăritare
47

Triod

Bucureşti

1746

Bucureşti

1 747

48
49
50

Parohia Apateu
Parohia Bichiş
Parohia Micherechi

Evanghelie

Bucureşti

1 750

Parohia Micherechi

51

Octoih

Râmnic

1 75 0

Parohia Vecherd

52

Psaltirea

Râmnic

1 75 1

Parohia Peterd

53

Ceaslov

Râmnic

1753

Parohia Săcal

54

Liturghier

Râmnic

1 759

Parohia Apateu

Evanghelie

Bucureşti

1 760

Parohia Vecherd

Blaj

1 760

Parohia Peterd

55
56

Parohia S ăcal

5 7 . Octoih
58

Catavasier

Blaj

1762

Parohia S ăcal

59

Antologhion

Râmnic

1766

Parohia Crâstor

II

60

Apostol

Bucureşti

1767

Parohia Giula

61

Penticostar

Râmnic

1 767

Parohia Apateu

67

Triod

Blaj

68

S trastnic

Blaj

Parohia S ăcal
1 773

69

Parohia Bichiş
Parohia Peterd

70

Evanghelie

Blaj

1 776

Parohia S ăcal

71

Catavasier

Blaj

1 777

Parohia Ciula
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72 Minologhion

Blaj

178 1

Parohia Jaca

73 Octoih

Blaj

1783

Parohia S ăcal

74 Molitvenic

Blaj

1 784

Episcopia Ort.Rom.Giula

Parohia Apateu
Parohia Giula

75
76 Adunarea
Cazaniilor

Viena

1 793

77

Parohia Chitighaz

Muzeul Munkacsy Bekescsaba

Parohia Ciula I

Episcopia Ort.Rom.Giula

7 8 Biblia

Blaj

1795

Parohia Micherechi

79 Catavasier

Sibiu

1 803

Parohia Ciorvaş

80 Mineie

Buda

1804-5 Parohia Bichiş

Blaj

1 808

Parohia Giula I

1811

Parohia Giula I
Parohia Giula I

Parohia Giula I

81
8 2 Penticostar
83
84. Octoih

Parohia Giula II

"

Buda

85 Evanghelie

Buda

1812

86 Triod

Blaj

1 8 13
Parohia Giula II

87 .

Parohia Micherechi

88.
89. Triod

Buda

1816

Blaj

1 8 17

Parohia Giula II

90.
9 1 . S trastnic

Parohia Giula II
Parohia Micherechi

92
93 Evanghelie

Parohia Bichişciaba

Blaj

1817

Parohia Bichişciaba

Buda

1 8 26

Parohia Apateu

94 Octoih cu
catavasier
95

Parohia Giula II
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GABRIEL STREMPEL: O VIATĂ ÎNTRE MANUSCRISE
,

,

Florin Constantiniu
Membru corespondent al Academiei Române
Proaspăt intrat, în 1 957, la Institutul de Istorie al Academiei (din 1 965 avea să
capete numele lui N. Iorga), am fost repartizat la un colectiv constituit de acad.
Andrei Oţetea în vederea cercetării şi editării documentelor privind relaţiile agrare
din secolul al XVIII-iea în Ţara Românească. Explorarea fondului documentar al
Cabinetului de manuscrise al Bibliotecii Academiei era de la sine înţeleasă. Aşa am
ajuns să- l cunosc pe şeful Secţiei de Manuscrise, Documente şi Hărţi al Bibliotecii
Academiei, Gabriel Ştrempel.
În toamna anului 1 955, făcusem, ca student, practică la prestigioasa Bibliotecă.
Trecusem pe la diferite compartimente ale instituţiei, dar manuscrisele ne
rămăseseră inaccesibile nouă, studenţilor: eram prea neştiutori în domeniul
conservării acestor preţioase vestigii şi prea ignoranţi în privinţa valorii lor pentru
a fi lăsaţi să intrăm şi, mai ales, să lucrăm în Sfânta Sfintelor a Bibliotecii
Academiei. Dl. Gabriel Ştrempel stătea ca Arhanghelul cu sabia de foc de la poarta
Edenului. Nu oricine putea pătrunde aici.
Când am revenit, în 1 958, aveam alt statut - cel de cercetător într-un institut al
Academiei - astfel că intrarea mi-a fost îngăduită. Am păşit cu sfială. Cabinetul de
Manuscrise era altceva decât sălile I şi II ale Bibliotecii sau Fondul special (sala III,
unde se citeau cărţile scoase, pe considerente politice, din circuitul public, sau cele
străine, aflate în răspăr cu doctrina oficială). La Manuscrise era, în primul rând, o
echipă de mare distincţie intelectuală, care îşi seconda şeful cu devotament, respect
şi o teamă, asociată cu afecţiune.
Dintre foarte simpaticele doamne de la „curtea" conducătorului acestui cabinet,
Gabriel Ştrempel, pe două le-am cunoscut mai bine, respectul şi simpatia mea fiind
astfel sporită. Mai întâi, doamna Florica Moisil, fiică şi soră de academician, ceea
ce nu o împiedica să fie de o simplicitate cuceritoare în conversaţie şi doamna
Marta Anineanu, severă, rezervată, excelentă cunoscătoare a tezaurului
documentar, aflat sub privegherea ei (avea să fie editoarea unui volum de
corespondenţă a lui Vasile Alecsandri) .
Atmosfera Cabinetului de Manuscrise s e deosebea cu totul de aceea întâlnită în
alte săli ale Bibliotecii Academiei. Era marea distanţă, care separă o sală de cinema
popular de un club aristocratic britanic. Nu lipseau nici micile ritualuri, ce sporeau
solemnitatea locului, precum venirea acad. Perpessicius, ocupând, întotdeauna,
acelaşi loc. Vai de nou-venitul neştiutor, aşezat senin pe scaunul editorului lui
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Eminescu ! Cu politeţe rece, doamna Marta Anineanu îl ruga pe culpabil să-şi
schimbe locul.
Deasupra acestei lumi de funcţionari - dar dăruiţi cărţii - şi studioşi, trona,
stăpân necontestat, Gabriel Ştrempel. Intre el şi mica sa armată circula un flux
intelectual şi sufletesc, perceptibil din clipa intrării şefului. Trecea prin sala de
lectură a manuscriselor şi se retrăgea într-un mic birou alăturat, văzut de cei din
afară ca un sanctuar accesibil doar iniţiaţilor. Până am intrat şi eu urma să se scurgă
ceva timp.
Un timp în care aveam să cunosc nu numai omul, ci, mai ales, opera. Atras, într-o
vreme, de studiul mentalităţilor colective în societatea medievală românească, am
avut primul contact cu editorul de texte ale vechii noastre literaturi, Gabriel
ŞtrempeL Pentru mine, lectura Predicilor lui Antim Ivireanul şi a Ceasornicului
domnilor al lui Antonio de Guevara, în prelucrarea lui Nicolae Costin, era
obligatorie. Mai târziu, aveam să utilizez noua ediţie din Ion Neculce, pregătită de
Gabriel Ştrempel.
În activitatea de editor al vechilor scrieri româneşti, Gabriel Ştrempel mi s-a
părut un specialist pătruns de erudiţia şi rigoarea cerute, în istoriografia noastră, de
D. Russo, în lucrarea sa atât de cunoscută Critica textelor şi tehnica ediţiilor. I
Graţie unei munci benedictine, Gabriel Ştrempel a înzestrat cercetarea istorică şi pe
cea literară, cu ediţii exmplare prin soliditatea şi valoarea lor ştiinţifică.
Student fiind, profesorul Ion Ionaşcu, titularul cursului „Studiul izvoarelor'', ne-a
întrebat ce considerăm că este mai valoroasă: o bună ediţie a unei surse istorice sau
un studiu temeinic de interpretare. Răspunsul nostru s-a fixat asupra studiului de
interpretare. Profesorul Ionaşcu ne-a arătat eroare săvârşită: oricât ar fi de profundă
şi - în momentul apariţiei - de înnoitoare, interpretarea sfârşeşte prin a se perima,
ca urmare a progresului anchetei istorice, în timp ce ediţia unui izvor, dacă este
bine făcută, dăinuie peste timp. Va fi şi cazul ediţiilor tipărite de Gabriel Ştrempel.
Numai cine ştie ce înseamnă o ediţie critică îşi poate da seama de efortul cerut
de o astfel de întreprindere. Aplicarea normelor, formulate atât de clar de D. Russo,
cere compararea migăloasă a textului de bază cu numeroasele variante din
manuscrise cu grafii neclare sau file deteriorate. Numai cine a trăit, practic, o viaţă
între manuscrise, c a Gabriel Ştrempel, poate să dea ediţii model, pe care - sunt
sigur - D. Russo ar fi fost bucuros să le semneze.
În istoria vechii nostre culturi, Gabriel Ştrempel, a dat şi o biografie, la acelaşi
nivel ca şi ediţiile de texte: cea a lui Antim Ivireanul. Personalitate remarcabilă,
care a găsit o nouă patrie în Ţara Românească, mitropolitul nu a ezitat să critice
I . D. Russo, Studii istorice greco-romăne. Opere postume, voi. II, Bucureşti, Fundatia pentru Literatură şi Artă
„Regele Carol II", 1939, pp. 543-637.
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sever realităţile întâlnite, pentru a le îndrepta prin zidirea sufletească a locuitorilor ei.
Cine l-a văzut pe credinciosul Gabriel Ştrempel în timpul slujbei într-o biserică
a înţeles imediat legătura spirituală ce uneşte pe cercetător de obiectul investigaţiei
sale. Predicile lui Antim Ivireanul au o rezonanţă specială în duhul celui împărtăşit
de învăţătura creştină. Ele oferă un confort sufletesc, ce rămâne străin
necredinciosului.
Astăzi, mai mult ca oricând, cuvintele mitropolitului Antim, trecut în rândul
sfinţilor de Biserica Ortodoxă Română, au o rezonanţă actuală, căci, ne aflăm iarăşi
„întru aceste vremi ce s-au înmulţit nevoile şi pre toţi, împreună, de toate părţile ne
au încungiurat nenorocirile, necazurile şi scârbele" 2 .
Este o consolare că, în astfel de timpuri, mai există şi oameni ca Gabriel Ştrempel.

<>:.. ,• •

, , A.: llll'T1rt•-·

w }��L
· •..„.,:''.

2. Antim Ivireanul,

Predici, ed. Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Ed. Academiei,
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FIIĂ ANIVERSARĂ
Octavian Lazăr Cosma
Gabriel Ştrempel a intrat de mult în viaţa mea, deoarece m-am identificat cu
voluminoasele colecţii păstrate în rafturile Bibliotecii Academiei Române. Ori,
Gabriel Ştrempel este, fără nici un dubiu, personalitatea cărturărească perfec pliată
pe versantele existenţiale ale respectivei instituţii, purtându-i cu demnitate poverile
şi onorurile. În sălile de lectură ale acestei mirifice Biblioteci, unde am trăit clipe
minunate parcurgând file îngălbenite, am avut posibilitatea să cercetez titluri ce
păreau inaccesibile, datorită aprobărilor pe care domnul Gabriel Ştrempel mi le
oferea cu promptitudine, înţelegând febra căutărilor şi imperiozitatea momentului
ce nu putea fi scăpat.
Gabriel Ştrempel face parte din tipologia directorilor de tradiţie ai Forului de
cultură de pe Calea Victoriei, adică, longeviv, parcurgând etape încărcate de
dramatism, ctitorind noul sediu, impunător, modem, cu posibilităţi aduse la
cerinţele zilelor de astăzi. Cât tact, câtă diplomaţie, câtă înţelepciune trebuie să aibă
un director, pentru a survola intempestivele decizii ce nu ţineau seama de specificul
Bibliotecii, care veneau cu restrângeri de personal, cu comprimarea fondurilor şi
renunţarea la anumite abonamente, mai ales cele din străinătate. Doamne, ce
situaţii nefericite, la care, cu calmul său imperturbabil, Gabriel Ştrempel a făcut
faţă în mod exemplar.
Evident, Gabriel Ştrempel este directorul dar nu numai atât. Poziţia aceasta,
probabil râvnită mult, nu se menţine fără o platformă profesională, fără o ţinută
academică, fără un prestigiu, pe care îl conferă numai şi numai operele ştiinţifice,
volumele şi studiile publicate. Ori, la acest capitol, Gabriel Ştrempel este exemplar,
dovedind setea de scoatere la lumină din sertarele colbuite, a filelor de manuscris,
a cărţilor de chilie, a paginilor uitate, ce poartă o încărcătură spirituală pe care
numai erudiţii de factura unui învăţat ca Gabriel Ştrempel o pot revendica şi duce
la bun sfârşit. Prin cărţile editate în decursul anilor, distinsul istoriograf, cunoscător
al tainelor limbii române vechi, a contribuit decisiv la completarea şi actualizarea
patrimoniului naţional, ceea ce puţini se învrednicesc să facă. Pentru aceasta se cere
multă ştiinţi, multă carte, multă trudă.
Cu timpul, am avut extraordinara surpriză să constat că avem destule lucruri
comune, Gabriel Ştrempel fiind fiul Sătmarului, în timp ce eu, fiul Sălajului . Ca
ardeleni, cam de aceeaşi generaţie, cu perioade cumplite trăite, cu strămutări şi
bejenii, am căpătat o înţelegere a lucrurilor, a oamenilor, a gândirii, a modului de
confruntare cu existenţa cotidiană
„ „

1 73
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
În plus, am descoperit în Gabriel Ştrempel un meloman împătimit, informaţiile
în domeniul muzical fiind cu adevărat surprinzătoare. După ce, ani la rând a
frecventat sălile de concert şi sălile spectacolelor de operă, a trecut la audierea
capodoperelor prin intremediul înregistrărilor, al CD-urilor, având acasă o
impresionantă fonotecă, cuprinzând versiuni de antologie, de rafinat cunoscător, cu
cei mai prestigioşi interpreţi. Cunoaşte pagini rarisime din zona muzicii de cameră,
ceea ce atestă gustul ales şi pricepera în aprecierea valorică.
Am putea arăta şi o sumedenie de fapte ce-l avantajează, în acţiunea de stocare
a patrimoniului muzicii autohtone, fiind extrem de atent faţă de familiile ce căutau
să valorifice manuscrise, adică, partituri, bunăoară simfonii, care, odată cu
scurgerea timpului, vor deveni entităţi de extremă valoare.
Firesc, în ceas de cumpănă, nu pot fi decât alături de o personalitate proteică
precum este Gabriel Ştrempel şi sunt fericit că pot să mă număr printre cei ce,
printr-un volum omagial, îi sunt recunoscători la împlinirea venerabilei vârste de
80 de ani ! Urarea mea o concretizez într-un studiu efectuat prin parcurgerea unor
tomuri păstrate în Biblioteca Academiei Române, pe care o conduce cu autoritate.
Este vorba despre singurul turneu al celebrului compozitor Igor Stravinski, extrem
de disputat prin partiturile sale neconformiste. În presa românească se găsesc
extrem de incitante materiale relativ la personalitatea acestui mag al artei sunetelor
modeme, total necunoscute şi nebăgate în seamă, ce pot deveni o inestimabilă sursă
pentru cei ce aprofundează diferitele aspecte ale vieţii şi operei muzicianului,
aplaudat şi la Bucureşti. În plus, a acordat interviuri, deasemenea necunoscute.
Publicarea lor poate fi o ofrandă adusă celui care păstoreşte aceste surse
documentare, în fotoliul directorial al reputatei Biblioteci a Academiei Române.
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IGOR STRAVINSKI IA BUCURESTI - 1930
,

Octavian Lazăr Cosma

Centrele muzicale de notorietate presupun prezenţa celebrităţilor, a
personalităţilo� emblematice, ca şi a premierelor şi a primelor audiţii, de regulă,
absolute, având forţa de a făuri evenimente, de a conferi noutatea, interesul şi
prospeţimea atât de benefică manifestărilor artistice.
Viabilitatea acestui postulat n-a rămas nesesizată de către directorul
Filarmonicii şi Operei Române bucureştene, dirijorul George Georgescu, în
perioada formării sale în centrele europene. Implicat apoi în destinele vieţii
muzicale din capitala României, acesta, înconjurându-se de impresari dinamici, a
tradus în practică imperativul, invitând reputaţi muzicieni, în primul rând,
interpreţii-compozitori, care aveau latitudinea conferirii şi proiectării măsurii
altitudinii evenimentelor, pentru înscrierea pe orbita competitivităţii a activităţilor
concertistice, în primul rând. Astfel, proiecta stagiuni aureolate de nume
proeminente, ce focalizau suita evenimentelor, atrăgând ca un magnet publicul, în
sala Ateneului Român, dornic să urmărească performanţa celor mai simandicoşi
muzicieni ai timpului„ .
,
Printre somităţile prezente pe podiumul de concert al Filarmonicii bucureştene
s-a aflat şi Igor Stravinski, la începutul anului 1 930, venind în plină glorie, apărând
în triplă ipostază, compozitor, pianist şi dirijor. Muzicianul rus era cunoscut
colegilor români care asistaseră la primele audiţii ale partiturilor sale peste hotare,
vizionaseră baletele trupei lui Serge Diaghilev, în care figurau şi creaţiile acestui
fecund autor. Publicul român însă nu venise în contact cu Opus-urile sale decât în
ultimele cinci stagiuni, la două decenii după consacrare în calitate de compozitor,
când partituri simfonice ajung în repertoriul orchestrei, iar baletul Petruşca vede
lumina scenei Operei Române.
Şi totuşi, informaţii răzleţe se pot găsi în periodicele româneşti, care devin
interesate de personalitatea puternică a muzicianului rus, ale succeselor şi
insucceselor sale, dacă se poate spune aşa ceva despre reacţiile zgomotoase la unele
din înscrierile pe afişe ale Sărbătorii primăverii, spre exemplu. Lui Emil L. Manu i
se datorează, probabil, cea mai consistentă prezentare a celui care este „Un
străpungător de tuneluri'', în rubrica „Mai marii muzicei" din „Rampa" (IV, 1946, 1 8
dec. 1920, p . 2), cu generic conferit „. . .cu zgârcenie şi doar acelora care îl merită".
Fiind departe de „„. cabotinismul artistic", Igor Stravinski, „„. caută singur
drumuri noi", încercând să determine atuurile paginilor datorate compozitorului,
precum „ .. brutalitate", „disonanţe", ce izbesc cel mai mult din audierea muzicii
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sale. „ . . . Mersul înainte al lui Stravinski e rapid fiindcă e energic şi curajos . . .
Muzica lui Stravinski e una care vibrează în disonanţe sclipitoare. Prin aceste
disonanţe Stravinski crede că se apropie tot mai mult de vocea omenească pe care
deasemenea o aude compusă din captivante disonanţe . . . .
C u părul despletit, neobosit, împins de o forţă nevăzută, care poate fi geniul,
energumen, Stravinski taie munţii - fără a privi în urmă - sfredelitor, obstacol după
obstacol.
Unde se va opri ?"

Primele ecouri şi receptări
Contactul nemijlocit cu muzica lui Igor Stravinski s-a produs, relativ târziu,
publicul, probabil şi interpreţii, nefiind pregătiţi pentru receptarea modernelor
alcătuiri sonore. Programele concertelor simfonice etalează o deschidere continuă,
propunând autori moderni, compozitorului rus sosindu-i momentul la 2 noiembrie
1 925, când George Georgescu înscrie suita Pasărea de foc, primită cu interes.
Opus-ul este „ . . . alcătuit după cerinţa de lăcomie nesăţiată pentru varietatea
timbrelor din 1 9 1 0„ care foloseşte 100 de muzicieni . . „"
Dl. Georgescu pare a fi vrut să vădească epoca de eflorescenţă muzicală prin
care trec azi Bucureştii noştrii. Ne grăbim să mărturisim, nota cronicarul
„Universului" (524, 4 nov. 1 925, p. 8), că şi-a ajuns pe deplin scopul, ea plăcând
mult publicului care n-a contenit aplauzele până n-a bisat o parte (scherzo).
Strălucitoare prin colorit, prin împărţirea instrumentelor, prin desenarea unor
linii melodice într-o fărâmiţată colorare a mai multor pupitre, prin mărunta
raportare dobândită de totalitatea mijloacelor sonore, această partitură încântă prin
cutare pasaj , în care patru fagoţi punctează singuri pâlpâirea înaripată a quatorului
care leagănă în tremoloarabescul văluros al întroducerii sau încă prin cele trei harpe
care-şi împart ciudate glissando-uri, ţâşnind în toate părţile prin cele mai imediate
schimbări tonale„ .".
Odată cu înscrierea într-un program a unei compoziţii datorate lui Igor
Stravinski, se declanşează o virtuală campanie pentru decodificarea personalităţii şi
operei sale, mai ales că, informaţiile evidenţiau aspecte neconforme iar receptarea
unora dintre partituri, cum a fost premiera pariziană a baletului Sărbătoarea
primăverii, din 29 mai 1 9 1 3 susţinută de către trupa rusă a lui Serghei Diaghilev,
continuă să fie comentată, căderea fiindu-i răsunătoare. La reluarea din primăvara
anului următor, conform însemnărilor lui Alfred Alessandrescu, comunicate de
Monica Alexandrescu, la simfonicul dirijat de Cherre Monteux, acesta a fost în
compania lui George Enescu, ambii fiind interesaţi de partitura lui Igor Stravinski.
Întors dintr-o călătorie efectuată în capitala Franţei, unde a conferenţiat despre
muzica românească şi a urmărit manifestările concertistice şi spectacolele lirice,
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Alfred Alessandrescu, care audiase oratoriul Regele David de Arthur Honegger,
sesizează puternica influenţă exercitată de Igor Stravinski „ . . . prin simţul său
armonic barbar şi straniu, prin extraordinara sa forţă şi varietate ritmică (ritmuri
sacadate sau automatice, repetate până la obsesiune), prin orchestraţia sa de un
colorit violent ce acţionează direct asupra nervilor auditoriului a reînoit limbajul
muzical modem" („Rampa", 200 1 , 30 iun. 1 924, p. 4).
Radu Urlăţeanu poate fi considerat unul dintre admiratorii lui Igor Stravinski,
menţionându-l într-unul din articolele sale în 1 922 („Dreptatea", 466, 24 iun.
1 922).
Pasărea de foc, Pulcinella, Petruşca, Istoria soldatului, au fost titlurile
partiturilor stravinskiene prezente pe afişele concertelor simfonice bucureştene, dar
curând şi alte piese vor răzbate şi pe afişele recitalurilor şi al Operei Române.
Pianistul Arthur Rubinstein înscrie trei fragmente din Suita Petruşca. „Dintre toate
celebrităţile care ne vin din străinătate, Arthur Rubinstein este cel care vine în plină
maturitate şi cu un program variat. România este bună, îndeobşte, pentru geniile în
devenire, sau, pentru cele răsuflate, care încă mai pot sugera admiraţia
publicului. . ." .
C u referire l a Petruşca, „ . . . n e este sortit nouă românilor s ă n u auzim niciodată
în întregime, pe scena Operei sau aiurea, această operă care marchează toată
puterea muzicei actuale", scria Petru Comarnescu. Versiunea dedicată de
compozitor reputatului pianist a încântat auditoriul, înţelegând „ . . . cât de multă
vitalitate are această muzică şi cât de superior expresivă este. Publicul a început să
înţeleagă sau să bănuiască valoarea acestui compozitor . . . Stravinski este ascultat
cu o mare emoţie, cu dor de a fi ascultat cât mai mult şi cât mai des . . . . Nu putem
spune decât că muzica aceasta măreaţă s-a întâlnit cu adevăratul ei
povestitor"(„Politica", II, 259, 6 apr. 1927, p. 2).
Tot mai insistente materiale se publică despre personalitatea lui Igor Stravinski, tot
mai frecvente sunt înscrierile partiturilor sale pe afişele bucureştene: „ . . . Primirea
entuziastă făcută de către obişnuiţii concertelor noastre simfonice, suitei Pasărea
de foc a lui Stravinski - neaşteptat de admirabil interpretată de maestrul George
Georgescu - actualizează o problemă rezolvată straniu de J. Mamould în numărul
pe octombrie al revistei Mercure de France", se putea citi în cotidianul „Lupta".
Ziaristul, care nu-şi dezvăluie identitatea, aprofundează fenomenul „Stravinski",
aşa cum era perceput la respectiva oră. „Dintre compozitorii ruşi în viaţă Stravinski
este singurul care recoltează - în acelaşi timp - şi cele mai calde succese şi cele
mai convingătoare fluierături. Numai în cursul anului trecut, Stravinski a fost
fluierat de două ori, o dată la Viena, unde Franz Schalk îi dirijase suita din baletul
Sacre du Printemps şi a doua oară, la concursul internaţional de muzică modernă
de la Praga, unde aceeaşi soartă a avut-o şi Simfonia pentru instrumente de suflat.
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Imprecaţiile, caracterizările nefavorabile, curgeau cu duiumul punându-i-se sub
semnul întrebării „geniul'', „.„farsor capabil de a ului momentan, plagiator nefericit
al lui Rimski-Korsakov, ba chiar şi al lui Saint-Saens . . .".
Lui Igor Stravinski i se reproşează schimbările frecvente stilistice „ .. .la Paris
începe să se lepede de tradiţia petrogradiană. . .". Se recunoaşte că în jurul său
„roiesc tinerii compozitori francezi . . . ". I se sesizează compromisurile, căci, „din
orientalist devine exotic". Ceea ce la Paris se aplaudă, la Viena şi Praga se fluieră.
Nu se uită succesul baletului Petruşka de la Salzburg, în urmă cu doi ani . . . Acuma
însă, se pare că se asistă la „apusul aceluia ce fusese şef de şcoală în Franţa" . . .
Cronicarii parisieni dezavuează stilul dominat de simplitate din ultima vreme,
virtuozitatea tehnică ce-l caracteriza, fiind, se pare, o preocupare de domeniul
trecutului. Igor Stravinski era suspectat de „dezertaţiune"
Ca atare, nu mai este
considerat un compozitor de balet de linia întâi. Astfel, Stravinski e pedepsit azi
unde a păcătuit eri" („Lupta", IV, 1 195, 29 nov. 1 925, p. 1 -2).
Pentru Emanoil Ciomac devine tot mai evidentă afinitatea componisticii române
cu reprezentanţii muzicii ruse, în speţă N. A. Rimski-Korsakov şi I. Stravinski" . . .
„Din ce în ce mai mult ni se pare c ă muzica modernilor ruşi îşi i a locul cuvenit de
călăuză, de îndreptar faţă de tânăra noastră şcoală. Cele din urmă triumfuri artistice
ale concertelor bucureştene sunt lucrările lui Rimski-Korsakov şi Stravinski"
(„Cuvântul", II, 95, 2 mart. 1 925, p. 2).
Interesul pentru creaţia compozitorului se accentuează, ceea ce amplifică
procesul de mediatizare iar atunci când se decide înscrierea baletului Petruşka în
repertoriul Operei Române din Bucureşti, se scrie tot mai mult despre celebrul
muzician. Ionel Jianu, în cotidianul „Politica", ziar extrem de interesant şi de
apreciabil sub nivel intelectual, realizează un portret succint , însă revelator pentru
felul cum era perceput, pornindu-se de la un portret-caricatură, frecvent uzitat în
periodice, semnat de Fonjila: „Fineţea sprâncenelor prelungi, zâmbetul acela atât
de obosit în colţul gurii, paloarea feţei îi dau un aer blazat. Când îl vezi pe
Stravinski te gândeşti la un aristocrat. Şi totuşi, autorul Pasărei de foc nu are nici
urmă de sânge albastru. E însă un aristocrat al gândului. Imaginaţia sa fecundă a
creat noi ritmuri şi legi muzicale. A împreunat disonanţe stridente într-un ansamblu
armonios".„
Ionel Jianu nu evită apropierile de arta sunetului, găsind sintagme şi formulări
de natură să contureze aliaje şi determinări proprii atmosferei degajate de muzica
zămislită de compozitorul vizat. „Muzica lui Stravinski e o furtună de pasiuni, ce
te antrenează, ce te duce cu ea, te transportă într-o altă lume.
Durerea la el devine tragism.
Dorinţele sunt exasperări.
Şi tristeţea e de o sfâşietoare melancolie.
„.
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Deasemeni, bucuria conţine ceva tragic în opera lui Stravinski.
Un superlativ, un om ce a vibrat cu o intensitate superioară şi a adus la
diapazonul sufletului său lacrimile din afară" . . .
Tot Ionel Jianu dezvăluie faptul c ă l-a cunoscut pe Igor Stravinski î n culisele
Teatrului parizian Chatelet, la o repetiţie: . . . „Stravinski se plimba cu acelaşi aer
dezabuzat printre decorurile cu culori stridente. Era obosit" . . .
Criticul cunoştea baletele trupei lui Serghei Diaghilev. Asistase ş i l a
reprezentarea operei - oratoriu Oedipus Rex.
„ . . . Oboseala e o atitudine.
Contribuie la aspectul aristocrat.
Sunt unii oameni care se complac în atmosfere diminutive.
Forţa şi-o consacră operei.
Excesul de creaţie epuizează forţa de viaţă.
Cazul lui Stravinski e caracteristic în această privinţă („Politica", II, 455, 24
nov. 1 927, p. 2).
Diferite sunt unghiurile sub care apare personalitatea acaparatoare a
compozitorului. Jean Cocteau vede în Igor Stravinski „simbolul vremii. El
înfăţişează secolul nostru precum Beethoven şi Wagner pe cel precedent"
(„Politica", II, 442, 9 nov. 1 927, p. 2).
Se puteau întâlni şi informaţii reţinute relative la Igor Stravinski, precum
descrierea unui „Festival" parisian fără public, în sală aflându-se George Enescu şi
„regele" diamantelor, îmbrăcat în elegante ţinute." Acest ultim festival al celui mai
preferat din muzicografii moderni, Stravinski, să fie oare prologul „prăbuşirii
zeilor ?" („Politica", III, 6 1 6, 8 iun. 1 928, p. 2).
Un adept al muzicii stravinskiene, care a şi dirijat-o, Gil Pleşoianu, sesizează
politonalismul, ca una din tendinţele dominante ale muzicii modeme, implicându-l
şi pe autorul Sărbătorii primăverii în aceasta, după ce, anterior, cochetase cu
„clasicismul german" şi cu „folclorul naţional" („Politica'', II, 5 1 1 , 1 febr. 1 928, p.
2). Se recurge frecvent la opiniile unor personalităţi ale vieţii artistice
contemporane, Jean Cocteau, fiind unul dintre aceştia, care observă că Igor
Stravinski nu e preocupat de „geniu", deoarece îl posedă („Politica", III, 5 12, 2
febr. 1 928, p. 2).
Pentru Petre Comamescu, Igor Stravinski este de departe, . . . "cel mai mare
compozitor contemporan" care, . . ."a schimbat faţa muzicii, precum Mallarrne a
schimbat poezia, Proust, proza, cubiştii arhitectura, Einstein ştiinţa şi Bergson
filozofia" . . . El, a înălţat şi a formulat într-un chip măestru şi original sufletul epocii
noastre, sintetizând în muzica lui dură, aspră, plină de mişcare şi de vitalitate
exuberantă. Cine urmăreşte evoluţia muzicii trebue să înţeleagă că după Wagner şi
Debussy, trebuia să apară Stravinski, cum în pictură după Poussin şi Ingres trebuia
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să apară Andre Derain. Geniul acesta muzical este un continuator şi un înţelegător
al trecutului. Nu este un revoluţionar, cu toate că opera sa a revoluţionat estetica
muzicii. Originalitatea şi profundele-i cunoştiinţe l -au făcut să difere, să deschidă
drumuri, să formuleze într-altfel, să se înalţe şi să se închege în sine însuşi"
(„Politica'', III, 5 1 2, 2 febr. 1 928, p. 2), constata criticul român.
Şi, referindu-se strict la substanţa artei lui Igor Stravinski, Petru Comarnescu,
nota„ . . Muzica paginilor sale, „ . . . este proaspătă, curată, vie. E unică în felul ei şi
covârşeşte tot ce s-a scris, precum aeroplanul şi locomotiva covârşesc trăsura şi
poştalionul" . . .
Înscrierea în repertoriul primei instituţii lirice a unui balet datorat lui Igor
Stravinski a însemnat enorm pentru emanciparea publicului. Dar nu numai, actul ca
atare generează opinii dintre cele mai felurite, una demnă de a fi reţinută este tot a
lui Petru Comarnescu. Petruşka n-a căzut la noi, cum era de aşteptat şi cum s-a
întâmplat oriunde unde interpretarea coregrafică şi muzicală n-a fost la înălţimea
creaţiei compozitorului.
Petruşka a fost prezentată onorabil, demn, cinstit. Cu inegalităţi. Cu greşeli de
comprehensiune. Totuşi, din partea tuturor s-a văzut osteneală, curaj , avânt,
elemente demne de preţuit. Bela Bartok, e drept, spusese, încă demult, că s-ar putea
face lucruri mari cu elementele pe care le are baletul Operei . Spusele i s-au adeverit
în parte: baletul Operei, ţinut atâta vreme în reverie, romanţă şi plasticitate statică,
a fost capabil de un efort către dansul dinamic, tragic, grotesc. Cât ne priveşte,
disperaţi de atâta Verdi, Puccini, Armgeber, suntem încântaţi c-am ascultat, într-un
chip onorabil, şi la Bucureşti, Petruşka.
Celebrităţile erau mereu prezentate prin activitatea lor şi, Igor Stravinski,
confirmă regula. De la Viena vine vestea că, s-a prezentat Oedipus Rex, pe scena
Operei Mari. „Marele muzician al vremii, compozitorul Petruşkăi se depărtează din
ce în ce de folclorul rusesc pentru a se inspira şi compune în stilul vechei biserici
catolice" („Politica", III, 532, 25 febr. 1 928, p. 2). Se insistă pe curiozitatea decursă
din apelarea la un libret pe text latin . . .
„Şarlatan" Igor Stravinski ?
O polemică suficient de vie a declanşat modernul compozitor în presa
românească după ce, George Breazul, admirator, îşi manifestă o anumită rezervă
faţă de valul declanşat de muzica sa, interogându-se dacă nu există în aceasta o
doză de „şarlatanism", atributele stilistice atât de proprii, comportând o anumită
exteriorizare. Căutându-se cu insistenţă această afirmaţie în cronicile lui George
Breazul din anul 1 928, dar şi anterior, nu a fost aflată. Ca atare, afirmaţia trebuie
luată drept autentică dar din alegaţia lui Petru Comarnescu, George Breazul avea o
părere foarte pozitivă la adresa lui Igor Stravinski, elocvent în acest sens fiind, cel
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puţin cele scrise despre Petruşka la Opera Română." Cu nici un chip, opera lui
Stravinski nu lasă pe nimeni indiferent. Şi mai ales Petruşka, atât de vie,de
primitivă şi de vânjos slavă în dansuri „ . O curajoasă iniţiativă pentru operă, să
monteze Petruşca. Trecem dintr-odată, la cot cu moderniştii. Petruşka însă nu mai
este pentru nimeni o operă de modernism. Şi cu atât mai mult pentru Stravinski,
pentru nepotolitul său zigzag, pentru atitudinea sa de necruţător iconoclast, faţă de
orice estetică, inclusiv a sa"„„(„Cuvântul", IV, 1 0 1 5, 1 3 febr. 1 928, p. 1 -2).
Semnul de întrebare al lui George Breazul rămâne fără răspuns multă vreme,
fiind resuscitat atunci când Nichifor Crainic, pornind de la triumful la Varşovia al
basului Operei Române Gheorghe Folescu, se referă la succesele muzicii
româneşti, în general, elogiind şi meritele compozitorului Sabin Drăgoi şi „critica
ştiinţifică a lui George Breazul" . (Curentul, I, 338, 20 dec. 1 928, p. 1 ) .
Petru Comarnescu are serioase rezerve faţă de aceste preferinţe ale redactorului
şef al ziarului „Curentul", amintind, între altele, şi de dilema lansată de George
Breazul, vizavi de Igor Stravinski, ca de altfel, şi de alte afirmaţii şi poziţii, ce nu-l
îndemnau să subscrie aserţiunilor lui Nichifor Crainic. „Dar, Doamne, scria Petru
Comamescu în „Ultima Oră" (30 dec. 1 928), de ce să vorbim de „revelaţia
culturală" a d-lui Breazul,„ . fiindcă„. nu este un spirit atât de valoros, ci doar un
critic cu merite .D-l Breazul a comis adesea gestul de lesemajestate a artei. Nu
dădea d-sa, mai astă-primăvară, cititorilor foiletoanelor sale, să reflecteze asupra
problemei : dacă Igor Stravinski este sau nu şarlatan ? Aceasta în anul 1 928, după
ce geniul muzicii contemporane făcuse un stagiu de douăzeci de ani, în faţa întregii
lumi şi după ce d-l Breazul îi ascultase, în cel mai rău caz, Petruşka şi Povestea
„

„

unui soldat„.
Constantin Brăiloiu, spirit viu şi sarcastic, nu putea rata şansa de a se pronunţa
asupra dilemei, „„. este sau nu şarlatan Stravinski'', despre care scrie entuziasmat
încă din 1 9 19, când exercita condeiul de critic muzical la Tribune de Lausanne,
unde afirma despre Sacre du printemps,„ „pierre angulaire de sa production,
ouvrage d' une portee considerable et dont l ' influence sur Ies destinees de la
musique a ete decisive". De asemenea, printre atributele sesizate de către foarte
tânărul Constantin Brăiloiu, reţinem, „" son incomparable habilete de
contrapunctiste et son infernale ingeniosite rythmique" . . . Partiturile sale sunt
caracterizate drept, „ . „Fac;on de genie mecanique"„ . (Opere, vol. III, Buc. 1 974,
p. 1 09).
„Şarlatanul'', potrivit lui Constantin Brăiloiu, de mic a sondat universul
sunetului, pentru a-i descoperi nu numai frumuseţile nebănuite, ci şi cele mai
ascunse şi inedite unghiuri. Criticul român ajunge la esenţă atunci când caută să
descopere aspectele determinante ale stilului şi personalităţii lui Igor Stravinski„ .
„Temeliile esteticii lui Stravinski sunt: deoparte, dragostea pentru elementele
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materiale autentice ale muzicii, de altă parte, ura pentru toate tendinţele etico
filosofico-sentimentale" . . . „Formele muzicale, construcţia sonoră: compoziţia,
trebue, fireşte, în concepţia lui Stravinski, să fie autentic muzicală, obiectivă la
rândul ei. De aici depersonalizarea, judecată excesivă de unii, a ultimelor opere.„"
(Ultima oră, I, 9, 9 ian. 1 929, p. 2)
„Şarlatanul" şi-a urmărit cu consecvenţă idealurile, adjudecându-şi, în acest fel,
binemeritata-i reputaţie.
Cel mai original dintre compozitorii ruşi actuali", este considerat Igor
„
Stravinski în paginile revistei „Ramuri", în anul 1 929. Informaţiile curg, cititorul
avizat al periodicelor avea suficiente date relative la mişcarea muzicală şi
reprezentanţii săi de primă mărime. În acest fel, se poate susţine că, venirea
muzicianului în capitala României a fost pregătită din vreme, terenul fiindu-i
favorabil, melomanii fiind avizi să cunoască nemijlocit una dintre vedetele muzicii
contemporane.
„.

Igor Stravinski la Bucureşti
Anunţarea turneului lui Igor Stravinski la Bucureşti s-a făcut cu foarte puţin
timp înainte, abia la mijlocul lunii ianuarie, indicându-se luna martie, ceea ce
denotă o anumită nesiguranţă. Se poate deduce că, organizarea turneului s-a purtat
sub semnul unei intempestivităţi, ale cărei meandre scapă celui interesat.
Certitudinea se conturează la începutul lunii februarie, când cotidianul „Rampa",
dispune de informaţii certe: Igor Stravinski va apare pe podiumul Ateneului
Român, anterior se crezuse că în sala Operei Române, la 1 2 februarie în calitate de
pianist şi la 1 6 februarie, ca dirijor („Rampa", XV, 3608, 1 febr. 1 930, p. 4) . Se
oferă şi programele, concertelor Filarmonicii cu participarea muzicianului rus.
Primul concert va fi dirijat de George Georgescu şi era alcătuit din: N.A. Rimski
Korsakov - Uvertura Paştele rusesc La grande paque russe; P. I. Ceaikovski Simfonia Nr. 6, Patetica; Igor Stravinski - Capriciu pentru pian şi orchestră, se
anunţase însă Concert pentru pian şi orchestră, solist, compozitorul şi Suita
Pasărea de foc. Programul celui de al doilea concert era alcătuit în exclusivitate din
creaţiile lui Igor Stravinski, fiind şi dirijat de către acesta: Simfonia în Mi bemol
major; Focuri de artificii, poem simfonic; Scherza fantastic şi Suita din baletul
Petruşka, în fapt, „trei momente"(Viorel Cosma, Filarmonica George Enescu„.
Buc. 1 964, p. 1 59)
Mediatizarea concertelor cu participarea lui Igor Stravinski este continuată de
Rampa
„Publicul nostru va avea prilejul să asculte,„. pe unul din cei mai de
seamă compozitori actuali, Igor Stravinski.
E considerat azi drept cea mai de seamă personalitate a muzicii ruse modeme"
I se recomandau partiturile înscrise pe afişele Filarmonicii drept cele mai „de
-

„.

„ .
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seamă". „ „Ca şi George Enescu, Stravinski este şi dirijor şi un strălucit interpret al
pianului" („Rampa", XV, 3 6 1 5 , 10 febr. 1 930, p. 4).
Igor Stravinski a sosit la Bucureşti cu Orient-Express, la 9 februarie 1 930, orele
6,30, de la Di.isseldorf. În Gara de Nord a fost întâmpinat de către o numeroasă
delegaţie din partea „Filarmonicii", în frunte cu directorul şi dirijorul George
Georgescu. Celebrul compozitor a fost condus la Hotelul Athenee Palace, din
vecinătatea Ateneului Român, punându-i-se la dispoziţie un apartament („Rampa",
XV, 36 1 5, 10 febr. 1 930, p. 1 ).
Până în ziua primului simfonic, Igor Stravinski a repetat susţinut, a vizitat
capitala României şi a acordat mai multe interviuri ziariştilor dornici să cunoască
cât mai multe aspecte ale vieţii şi creaţiei muzicianului, foarte comunicativ şi bine
dispus. Nu vom aborda conţinutul acestor dialoguri, deoarece le punem la
dispoziţie cititorilor sub formă integrală.
După cum s-a putut constata, creaţia lui Igor Stravinski se înscrisese în peisajul
muzical românesc, titluri referenţiale putând fi ascultate în sălile de concert sau
vizionate la Operă. Adevărat, creaţiile acestea, prezentate publicului român,
aparţineau întâiei perioade, cele mai recente şi mai reprezentative partituri îşi
aşteptau primele audiţii la noi. Ca atare, anunţarea turneului reputatului compozitor
putea însemna că melomanilor li se va oferi ocazia de a cunoaşte şi apusuri recente,
în interpretarea cea mai autorizată, a compozitorului. Mai mult, Igor Stravinski
fusese receptat doar în postură de compozitor, ori, acum se ivea şansa de a- 1 asculta
şi ca pianist şi dirijor. Ocazia se anunţa unică şi, pentru un amator de muzică, nu
putea fi ratată. Iată şi explicaţia pentru maximul interes generat de acest turneu, ce
se înscria într-o serie impresionantă, iniţiată de George Georgescu, cel care îi
avusese colaboratori pe Richard Strauss, Vincent D' Indy, Bela B artok, Eugen
D ' Albert, Pietro Mascagni, evident, George Enescu. Au fost reţinute numai nume
de compozitori-interpreţi, pianiştii, violoniştii de reputaţie neintrând în atenţia.
Din nefericire, în cele două concerte cu colaborarea lui Igor Stravinski,
Filarmonica nu şi-a depăşit condiţia anterioară, decât cu o excepţie, titlurile
concertelor lui Igor Stravinski aparţineau fazei iniţiale de creaţie, ca atare, nici de
asta dată nu vor fi auzite compoziţiile de maximă forţă pentru respectivul autor.
Cauzele pot fi uşor identificate, o anumită rezervă din partea oaspetelui putând
intra, deasemenea, în calcul, necunoscând nivelul orchestrei, pe care, după primul contact,
1 -a evidenţiat cu superlative, cum se poate constata dintr-unul din intervievuri.
Apoi, chiar Igor Stravinski nu era dispus să-şi pună partiturile la încercare, nici
măiestria sa ca dirijor, fiind destul de comod, preferând titluri deja acceptate.
Excepţia invocată deja priveşte Capriccio pentru pian şi orchestră, din anii
1 929- 1930. Restul, creaţii scrise între 1 906 - 19 1 1 . Anunţat drept Concert, Capricio
a încurcat iţele unor critici ce nu şi-au dat seama de diferenţa existentă„ „
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„Un eveniment de mare importanţă, care se înscrie în analele mişcării noastre
muzicale", aşa califică cronicarul Viitorului, ascuns sub pseudonimul „Pan",
probabil, Paul Prodan, ceea ce consideră a fi, prin chiar titlu, Concert simfonic
extraordinar. . . „Un compozitor de talia, de reputaţia şi de talentul lui Igor
Stravinski, a venit la Bucureşti să execute a treia audiţie a concertului său pentru
pian şi orchestră, sub conducerea unui şef de orchestră de talia, de renumele, de
talentul maestrului George Georgescu.
Concertul pentru pian şi orchestră, de o sprinteneală, de un spirit, de o
inteligenţă deosebită, dar şi de o dificultate extraordinară, atât pentru solist, cât şi
pentru orchestră, s-a bucurat de o interpretare măreaţă.
Un public extrem de numeros a ovaţionat pe Igor Stravinski şi pe George
Georgescu, aceşti doi muzicieni mari ai timpurilor noastre" („Viitorul", XV, 6603 ,
1 4 febr. 1 930, p. 2).
Unanimitate se constată în aprecierile generale ale evenimentului, cronicarii
având revelaţia însemnătăţii concertului cu participarea lui Igor Stravinski. „O
mare sărbătoare a fost pentru noi, consemnează criticul Sym de la Universul,
Theodor Simionescu-Râmniceanu, cei de aseară de la Ateneu. Un minunat concert
simfonic, poate cel mai apusean din câte Bucureştiul au cunoscut, atât ca muzică,
ţinută a orchestrei, înţelegere a publicului, cât şi mai cu seamă, cu solist Stravinski,
Georgescu interpret."
Igor Stravinski este,„ „marele compozitor al zilelor noastre". Dar confuzia
privind „Concertul'', persistă, cântandu-se, cum s-a precizat, Capriccio-ul. Seara
respectivă, „ . „ne-a dezvăluit cu acest prilej, cel mai dăruit şi mai original
compozitor modern, însuşirile sale de virtuos pianist, alături de acelea de virtuos
tehnician componistic. Trebuie să mărturisim, nota cronicarul, că am fost surprinşi
în acest Concert de pian, atât de bogăţia ideilor melodice cât şi de claritatea lor.
Concertul s-a încheiat cu minunata interpretare a Suitei de orchestră L' oiseau
de feu, care a atras, atât d-lui Georgescu, cât şi orchestrei, cele mai calde felicitări
din partea compozitorului .
Cu o uimitoare inteligenţă publicul a aclamat şi ovaţionat după cuviinţă, pe
marele compozitor al zilelor noastre" („Universul", XLVIII, 35, 1 4 febr. 1 930, p. 8)
Nu este lipsit de interes faptul că, la cumpăna lunilor ianuarie-februarie 1 930, s-a
aflat la Bucureşti şi basul Feodor Şaliapin, care a cules aplauze pentru prestaţiile
sale pe scena Operei Române. Doar câteva zile au frustat întâlnirea celor doi
reputaţi artişti ruşi. Faptul acesta n-a scăpat atenţiei cronicarilor. Cotidianul
„Rampa", găzduieşte generoase materiale relative la turneul lui Igor Stravinski. În
cronica sa la primul concert, Liviu Artemie nu-şi ascunde admiraţia pentru
personalitatea oaspetelui: „Ne menţinem încă în zodia celebrităţilor ruseşti, care îşi
poartă în fine gloria lor mondială şi pe meleagurile quasi balcanice ale capitalei
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noastre. Şaliapin, cel de 40 de ani, celebrul bas al lumii şi Stravinski, incorigibilul
revoluţionar al ultimilor 20 de ani.
Iar seară de gală - de astă dată la Ateneul Român - , iar emoţii în sală şi în
orchestră şi, în cele din urmă, trecerea fulminantă a meteorului, în faţa pianului.
Apoi aplauze, calm şi . . . Stravinski a cântat.
Acest maestru al glumei, al ironiei şi al caricaturei sonore este pe estrada de
concert un om neverosimil de senin.
Compozitorul şăgalnic al mlădioasei Petruşka, al umoristicelor suite şi chiar al
spiritualului Capriccio a executat Miercuri seara la Ateneu, din manuscris, părând
el însuşi surprins de ingeniozitatea ritmică şi sonoră covârşitoare a propriilor sale
opere.
„ . Imaginile se succed rapid, într-un ameţitor perpetuum mobile poliritmic, ca o
cursă de antrenament condusă de compozitor, de la pian. În cele şapte minute ale
acestei curse, Igor Stravinski - de astă dată pianistul - s-a achitat conştiincios de
misiunea pe care i-a asumat-o compozitorul, a rezolvat calm şi abil problemele, cu
o virtuozitate tehnică precizată în partitură; a ocolit cu grijă sentimentalismul chiar
din pasagiile cari în mod eronat ar putea fi interpretate ca romantice şi mulţumeşte,
în cele din urmă, aplauzelor publicului.
Publicul e amuzat fiindcă e convins că a înţeles ironia subtila a compoziţiei;
instrumentiştii sunt încântaţi de ingeniozitatea inovaţiilor sonore şi ritmice. Singur
Stravinski, surprins parcă de atâta succes, mulţumeşte serios şi modest.
Ei bine, ce este cu noua compoziţie a lui Stravinski ?
Este aşa cum vi se pare !
[„.] Căci oricât de revoluţionară ar fi arta lui Stravinski, rădăcinile ei sunt adânc
înfipte în arta premergătorilor şi maeştrilor săi. De altfel, nici Stravinski nu a
ascuns nici odată stima pentru Rimski-Korsakov şi admiraţia pentru Ceaikovski.
D. George Georgescu a interpretat bizarul Capriccio într-un rubato susţinut cu
energie, provocând entuziasmul vădit sincer al compozitorului. Un Capriccio
genial, realizat de un dirijor virtuoz şi de un pianist versat.
În orice caz, o dată importantă s-a înscris în analele vieţii noastre muzicale"
(„Rampa", XV, 3 6 1 6, 15 febr. 1 930, p. 1 ) .
O interesantă şi, am spune, profesionistă prezentare a compoziţiilor audiate se
găseşte în „Curentul", sub semnătura „Osmin", atestând o superioară platformă
intelectuală. Nici un paragraf nu poate fi eliminat din această cronică, deoarece
poate fi concludentă pentru mai profunda acreditare a muzicii compozitorului:
„O audiţie cu adevărat extraordinară, -un program de muzică rusească a cărui
strălucită atracţiune era apariţiunea la pian a lui Igor Stravinski, cel mai aclamat
dintre compozitorii cu renume mondial de astăzi. În locul celebrului său Concerta,
executat pentru prima dată la Opera din Paris în 1 924, sub conducerea lui
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Koussewitzki şi căruia un candid confrate, care credea că-i savurase audiţia îi
descoperea ieri rezonanţele lisztiene consemnate în Panorama lui Coeuroy, domnul
Igor Stravinski a preferat să ne ofere compoziţiunea sa orchestrală cea mai recentă
şi mai semnificativă, acest surprinzător Capriccio, pentru pian şi orchestră,
prezentat pentru prima dată abea acum două luni de către Orchestra simfonică din
Paris".
Surprinzător, deoarece, cu el Stravinski revine la o formulă clasică a dezvoltării
orchestrale, cum foarte bine însemna un auditor a doua zi după executare.
Clasicismul concepţiunii este aici fecundat de o febră nouă, înviorat de o torenţială
exuberanţă ritmică, de o savantă şi frenetică îngemânare a timbrelor şi sunetelor. O
uluitoare variaţiune de inspiraţiune în profunzimea tumultuoasă a argumentelor
sonore, o operă deconcertantă, fără îndoială, dar cu fulgerări de prodigioasă şi
avântată energie, cu accente pline de o rafinată aciditate.
În inedite şi uimitoare alianţe de succesiuni, timbrele sunt aci inuzitat suprapuse,
dincoace stranii opuse unul altuia, insinuându-se adesea prin graţia echivocă cu
care se imită între ele, simulându-se reciproc prin tranziţiuni insensibil realizate de
la un timbru la altul. Tehnica expresiei, regenerată de capriciile unui compozitor
sedus de amănuntele plasticei pure, izbuteşte să creeze astfel, prin infinitul joc al
variaţiunilor de sunete şi prin minuţioasa dozare a ineditului instrumental o
polifonie plină de forţă şi de caracter, îngăduind partiţiunii pianistice sclipitoare
pasagii de brio.
Talentul de mare virtuos-pianist al lui Stravinski, sprijinit de însufleţita râvnă a
Filarmonicii şi de conştiincioasa însufleţire a d-lui George Georgescu, dirijorul
orchestrei, a dat acestei creaţiuni atât de singulare un ritm febril şi demoniac, în
care obişnuitele plăceri ale ascultării erau eclipsate de o voluptate nouă: aceea de a
savura preciziunea şi perfecţiunea cu care fiecare amănunt straniu era echilibrat şi
contrabalansat de un amănunt de ritm sau de timbru complimentar, cu o exactitate
aproape matematică, susceptibilă să creeze o mai subtilă emoţiune muzicală.
Suita din Pasărea de foc, care a urmat după Capriccio, este o reminiscenţă a
epocei de acum 20 de ani când influenţa armoniei lui Korsakov domina încă
inspiraţia lui Stravinski.
Apare simptomatică atitudinea uşor refractară pentru muzica lui P. I.
Ceaikovski, Simfonia a VI -a, Patetica, înscrisă în program, care nu generează
entuziasmul cronicarului de la „Curentul" (III, 7 1 3 , 1 5 febr. 1 930, p. 2), nu atât
pentru faptul că se mai cântase cu câteva săptămâni în urmă, sub bagheta lui Ion
Nonna Otescu, cât datorită faptului că, era dezavuată.
Ca atare, programarea acesteia nu era . . . „justificată nici prin admiraţiunea pe
care d. Igor Stravinski ar avea-o (zice-se) pentru muzica acestui semi-Brahms
moscovit, cum îl numea odată Suares, nici prin posibilitatea de a recolta aplauze
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sigure cu deplorabila facilitate oferită de această simfonie tuturor dirijorilor ce
şi-o strecoară în program".
Şi George Breazul insistă asupra prezenţei celor doi corifei ai muzicii ruse în
peisajul muzical bucureştean. „Şaliapin la Operă" avea nevoie de un „pandant" la
simfonic. Ce ar fi asigurat mai bine simetria ca „Stravinski la Simfonic" ! Şi-aşa a
fost. Publicul nostru amator de muzică şi-a văzut din nou curiozitatea biciuită.
Când ai întâmpinat „interpretarea" (Şaliapin) în atari magnifice condiţiuni, cum ai
să te sustragi datoriei faţă de „creaţiune" (Stravinski) ! Şi astfel, şi Igor Stravinski,
această impresionantă personalitate, poate cea mai impresionantă a muzicii
vremurilor noastre, a fost întâmpinat de publicul român cu toate cuvenitele onoruri.
[ „ . ] Dacă Stravinski, autorul şi interpretul la pian al Capriccio-ului, pentru piano
şi orchestră a fost entuziast aclamat - cu toată perplexitatea provocată de noutatea
operei executate - apoi să mărturisim că acelaşi public pierduse considerabil din
entuziasm la simfonicul ultim, în întregime consacrat operelor lui Stravinski şi
dirijat de către acesta"
În acest fel, am ajuns la opiniile referitoare l a cel de al doilea concert, primit cu
entuziasm mai reţinut, după cum observă George Breazul, deoarece, titlurile
acestui program,
„abia bănuiesc pe Stravinski din Capriccio." „. „Publicul
român a fost surprins de - să zicem - „cuminţenia" lui Stravinski din aceste prime
lucrări. Ar fi vrut ceva mai mult, ceva mai puternic, revoluţionar: publicul român,
ca orice public profan şi, în oarecare măsură, inocent ar fi vrut senzaţii noi,
proaspete, tari . S-a înşelat !" („Cuvântul'', I, 1 740, 24 febr. 1 930, p. 2).
Ziarul „Viitorul" şi de astă dată îşi demonstrează promptitudinea, relatând
asupra succesului celui de al doilea concert: „Este cât se poate de interesant să vezi
un compozitor executându-şi operele sale, cu atât mai mult, cu cât acel compozitor
se numeşte Igor Stravinski, personalitate strălucitoare în domeniul muzicii
contemporane.
Astfel cum a fost întocmit programul, exclusiv din compoziţiile sale, era însă
mai interesant, fiindcă dădea ascultătorilor prilejul să cunoască pe Stravinski din
prima epocă, un Stravinski aproape clasic şi nu pe Stravinski revoluţionarul, acea
personalitate covârşitoare, care l-a făcut, la o vârstă tânără, să fie cunoscut şi
recunoscut în lumea întreagă.
Simfonia, „.poartă pecetea academismului muzical". Se invocă influenţele lui
N. A. Rimski-Korsakov, ca şi ale lui Alexandr Glazunov. „ . . . Stravinski dirijează cu
o părintească dragoste această Simfonie din anii tinereţii." Programul,
„s-a
încheiat cu coloratele pagini din Petruşka,„ . Marele compozitor a fost viu aplaudat,
atât de numerosul public, cât şi de membrii orchestrei, care i-au urmat indicaţiile
cu cea mai mare atenţie" („Viitorul", XVI, 6607, 1 8 febr. 1 930, p. 2).
Turneul n-a fost în totalitate un succes, deoarece s-au ivit şi reacţii estompate din
„ .

„ .

„ .
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partea unei părţi a cronicarilor, ca atare, a publicului, cucerit de personalitatea
muzicianului, în ansamblu, dar cu anumite reţineri. În respectivul context, a
câştigat compozitorul Igor Stravinski, ca şi pianistul şi, mai puţin dirijorul, care
n-a eclipsat. Din nou revine ideea alcătuirii neinspirate a programului, axat pe
titluri nereprezentative pentru autorul de ultimă oră . . .
Cronicarul Universului, subtil, îşi reglează tirul, corectându-şi gafa din relatarea
primei manisfestări cu participarea lui Igor Stravinski, reluând titlul corect al piesei
concertante pentru pian. Totodată, pledează cauza publicului bucureştean, public
iniţiat, cunoscător, a cărui demnitate nu putea fi terfelită. În plus, se observă stilul
uşor persiflant şi degajat, presărat cu acidităţi, neintimidat de alura reputaţiei
mondiale a oaspetelui: „Dacă marele compozitor modern ar fi debutat la noi prin
acest concert de Duminecă dimineaţa, alcătuirea programului, ne-ar fi apărut
explicabilă, şi în conformitate cu vorba românească, a vrut să cerce gheaţa, unui
public de care habar nu avea. D-sa însă, la primul contact de miercuri seara, a
interpretat prin admirabilul său Capriccio, operă de un caracter mult mai specific
personalităţii sale ilustre de azi, şi a putut, totodată, să-şi dea astfel seama de
inteligenţa muzicală a publicului nostru, prin caldul entuziasm cu care l -a primit.
De ce atunci ne-a mai adus în acest concert, Simfonia în Mi bemol op. l, operă,
ce-i drept, de mare virtuozitate componistică şi dezvăluitoare de o perfectă
cunoaştere a predecesorilor, când uşor i-ar fi fost d-lui Stravinski să ştie că la noi
se executase mai de mult originalul, prin Simfonia a IV-a a lui Glazunov, pe care
fără de sfiiciune d-sa o paştişează. E drept că în Andante (Larga) ne mai reprezintă
şi pe Ceaikovski (Patetica), personalitatea sa muzicală de azi neapărând decât cu
timiditate în Scherzo.
Fără a intenţiona câtuşi de puţin prin aceasta să aducem o critică marelui
Stravinski de azi, . . . ne pare numai rău că nu ne-a onorat cu încredere, dându-ne
compoziţii de ale sale, din ultimul timp, mai caracteristice, mai cu seamă după ce
Bucureştii i-au ascultat nu demult şi originala sa Istorie a soldatului„.
Programul s-a încheiat cu genialul său balet rus Petruşka, de o uimitoare
virtuozitate ritmică, bogăţie melodică şi desăvârşire instrumentală.
Trebue ca încheiere să mărturisim că toată uriaşa glorie mondială pe care
Stravinski o trăieşte azi îşi găseşte pe deplin toată tălmăcirea, numai şi numai, în
opera sa componistică, ce a păşit înainte, cu acelaşi elan cu care Nijinski înainta pe
vremuri, într-un pas de mazurcă rusească.
Pe toţi acei cu idei preconcepute în privinţa muzicii modeme, numai opera lui
Stravinski îi poate dezanna, ridicându-i, totodată, până la înălţimea superiorităţii ei
pur muzicale. Suntem încredinţaţi că propovăduirea muzicală, făcută personal de
Stravinski din amvonul Ateneului, ne-a cucerit până la înfiriparea unei noi religii
estetice, din care dacă Stravinski se alege numai cu o satisfacere morală, apoi noi
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nădăjduim să ne alegem cu o mai concretă strălucire culturală şi civilizare pe
viitor" („Universul", XLVIII, 39, 19 febr. 1 930, p. 8).
În artă, punctele de vedere sunt atât de diverse încât determină argumentări
pentru ceea ce ar putea apărea ca de neconceput. Liviu Artemie nu se arată deloc
deranjat de alcătuirea, am zice, unilaterală a programului concertului simfonic de
autor. Dimpotrivă, găseşte argumente credibile pentru o atare opţiune, titlurile de
tinereţe ar putea stânjeni o personalitate cu un astfel de apetit al noului, cum se
prefigurează Igor Stravinski. „Igor Stravinski dirijorul ni s-a înfăţişat la simfonicul
de duminecă al Filarmonicii ca cel mai neînduplecat critic al propriilor sale
compoziţii. Această desăvârşită obiectivitate îl cinsteşte atât pe compozitor cât şi
pe interpret.
Mai întâi trebue să lăudăm solicitudinea adorabilă a marelui Stravinski,
compozitor cu renume mondial, pentru debutantul modest şi talentul de acum 23 de
ani „ . Igor Stravinski este desigur mândru de aceste opere remarcabile ale
debuturilor sale . . .
Iată aci o dovadă de consecvenţă ş i probitate artistică pe care n u o pot d a toţi
creatorii de seamă în viaţă.
De altfel cazul lui Igor Stravinsni este excepţional şi prin aceia că evoluţia sa se
menţine în ciuda imitatorilor, într-un ritm atât de accelerat încât fiecare operă nouă
constitue începutul unei pagini imaculate în istoria stilului şi formelor muzicale.
La început a fost Stravinski, se va ceti în istoria obiectivă a muzicii vremii
noastre, care se va scrie cândva.
Progresul nu înseamnă renegarea trecutului. Acesta ar putea fi un „moto" al
Simfoniei.
Epoca debuturilor şi a dibuielilor o încalcă Petruşka. Sus pe estradă, Stravinski
afişează propriul său cult. Focurile de artificii muzicale pe cari le aprinde altora
Stravinski, dirijorul le refuză propriilor sale opere.
Compozitorul ar avea dreptul să se supere de riguroasa obiectivitate a dirijorului
care exclude, cu un puritanism superior, efectul din interpretarea lucrărilor
executate. Igor Stravinski nu are ambiţia inutilă de a scoate din partitura lui
Petruşka mai mult decât a pus compozitorul. El dirijează şi pe muzica lui cântă şi
dansează o naţiune întreagă" („Rampa", XV, 3623, 20 febr. 1 930).
Receptarea relativ tardivă a muzicii lui Igor Stravinski, dinamizată într-un fel de
turneul său la Bucureşti, de asemenea, tardiv, nu a intrat, prin ecourile stârnite, în
atenţia cercetătorilor vastei sale moşteniri. Ca şi în alte situaţii asemănătoare,
mişcarea noastră artistică se confruntă cu o anume timiditate, lentoare, ceea ce însă
nu înseamnă absenţa unei preluări profunde, raţionale, fenomenul artei sunetelor
intrând, după 1 920, îndeosebi, într-o stare de alertă maximă, pentru recuperarea a
ceea ce se mai putea, deoarece şi sub aspectul compoziţiei se tinde către
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redimensionarea fenomenului sonor şi reconversia sa, ceea ce implică adjudecarea
valorilor, inclusiv ale celor contemporane. Şi nu era o adjudecare oarecare ci una
activă, critică, ceea ce atestă deja o platformă robustă, ce permite şi facilitează o
atare pozitie, ce afişează o anume independenţă, cu toate că în muzică aşa ceva sună
oarecum disonant. Şi nu numai muzicienii deţineau o atitudine coerentă ci şi
cărturarii, ceea ce se poate deduce din rândurile cronicii semnate „Bresliska",
pseudonimul scriitorului Marcel Breslaşu, care mai târziu se va erija şi în
compozitor şi nu unul oarecare, ci unul oficial, devreme ce a atentat la Imnul
naţional. Bresliska era însă un cunoscător al modernismului, evident din felul cum
abordează fenomenul stravinskian. „Marele compozitor rus Stravinski a cinstit
capitala cu două concerte extraordinare. Ca pianist, dirijor şi creator ne-a arătat tot
ce ştie să facă. Independent de valoarea lui Stravinski, care are fanaticii săi şi
detractorii săi, egal de pătimaşi în a-l proclama, cei dintâi, şi în a-l contesta, cei din
urmă, pentru mişcarea noastră muzicală, pentru informarea şi educaţia publicului,
venirea lui printre noi e un eveniment însemnat, cu atât mai mult cu cât în anul
acesta n-am prea fost blagosloviţi cu vizitele personalităţilor mondiale.
Noi, deocamdată cel puţin, nu putem să luăm o atitudine extremă în privinţa
fenomenului pe care-l constitue autorul lui Petruşka. E prea interesant ca tehnician,
ca artizan, pentru a-l nega în întregime, dar prea inconştient, prea discontinuu
pentru a-i recunoaşte locul pe care unii i-l acordă în cadrul muzicii modeme; stăm
nedumeriţi în faţa acestor pagini extravagante, pe care am vrea să le înţelegem şi să
le iubim, dar un scrupul de oameni cinstiţi, şi - de ce să nu spunem, - teama, de a
nu fi la rândul nostru victimele unei abile mistificări, „în stil mare", ne sileşte să
mai amânăm formularea unei atitudini categorice."
Bresliska aminteşte că nu este străin de muzica ce l-a făcut celebru pe
compozitorul rus. A asistat, nu odată, la reprezentaţiile baletului condus la Paris de
Serge Diaghilev, admirând partiturile stravinskiene. . . „Ceea ce m-a frapat
întotdeauna e măestria de scriitură, simfonistul, inventator de culori noi, de
împerecheri inedite de sonorităţi, profundul cunoscător al randamentului fiecărui
instrument, pitorescul lui Stravinski. Dar tematismul, atunci când se poate vorbi de
el, e literalmente sălbatec. Experienţele continuă. De la Pulcinela încoace
compozitorul istovit de a tot descoperi căi nebănuite, şi-a pus gând să se prindă iar
de lanţul clasicismului . Astăzi scrie parafraze după Mozart. . . "
Acelasi Bresliska încearcă surprinderea stilului stravinskian, însă greşeşte
lamentabil atunci când prezice viitorul compozitorului:
„„. Lipsit de o sensibilitate profundă de melodist, refugiul lui şi în acelaşi timp,
arma de evaziune a fost ritmul. Creator de ritmuri, de structuri suprapuse adeseori
fără rost, adeseori de un dinamism diabolic, prevestitor, . . . al Jazz-ului, Stravinski,
ameţitor, mirific, creatorul duetului între tobă şi piculină, între harpă şi corn,
„
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prichindelul dezlănţuit care a întreprins o operă copleşitoare, o să fie redus de
marea dispensatoare de glorie şi justeţe - istoria - la ceea ce a fost cu adevărat, o
experienţă, o tentativă interesantă, poate tragică - humorul are ascunzişuri de
acestea - dar atât" . („Vremea", II, 1 02, 20 febr. 1 930, p. 1 ) .
Indiscutabil, turneul a constituit u n succes, ceea ce înseamnă că a avut u n impact
substanţial asupra publicului şi vieţii muzicale româneşti, cu toate că amplitudinea
lui putea fi şi mai puternică dacă s-ar fi recurs la titluri mai noi. De altfel, George
Breazul, căruia i se datorează o caracterizare a dirijorului, o reiterează cu claritate:
„„ .Dirijorul, omul Stravinski, simplu, calm, cu adânc simţ al responsabilităţii, de o
cuceritoare modestie în ţinuta sa exterioară, şi apoi sincer şi de o cuceritoare
cuviinţă, nu s-a dedat, dirijând, la niciun fel de acrobaţii sau arlequiniade, pe care
auditorul le presimţea din cele ce circulau în zvon public despre revoluţionarul
compozitor. Publicul s-a aşteptat şi la altfel de dirijor. Poate n-are pe deplin
dreptate. Dar are dreptate în ceea ce priveşte programul. Ne interesează istoria, dar la
concert, şi mai ales la unul aşa de senzaţional, ar fi fost poate mai nimerit să se fi executat
din lucrările lui Stravinski, care, într-adevăr, revoluţionează muzica contemporană".
După 1 930, anul turneului efectuat de Igor Stravinski în România, partiturile
sale au răsunat în sălile de concert, adeseori nu prea susţinut, fiind întâmpinate cu
căldură, inclusiv, Sărbătoarea primăverii şi Oedipus Rex. Adevărat, au existat şi
voci ce se exprimau contrariate de noutatea sonoră, dar, pe termen lung, asemenea
receptări se anihilează. Prezenţa creaţiei lui Igor Stravinski în viaţa muzicală
românească reprezintă o altă problemă.
Sunt de reţinut alte două aspecte, despre muzicianul destul de prezent în
publicaţiile româneşti, nelipsind şi materiale de scandal. Reţinem însă faptul că, în
1 934, conform „Rampei" (23 aprilie 1 934), Igor Stravinski era interesat de
exploatarea gazului metan din Transilvania. Patru ani mai târziu, s-a plănuit un al
doilea turneu în România, în decembrie 1 938, dar intervenind un doliu în familia
sa, acest proiect a fost contramandat. . .
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INTERVIURILE LUI IGOR STRAVINSKI
DIN PRESA ROMÂNEASCĂ
Octavian Lazăr Cosma
Ideile artistice şi cele cu tentă autobiografică, Igor Stravinski şi le-a formulat în
mai multe volume, primele ediţii apărând în franceză şi engleză: Chronique de ma
vie, Paris, 1953; Poetique musicale, Dijon, 1 942 şi Paris, 1 952, cu număr de
capitole variabil, restructurate în convorbirile cu Robert Kraft, în versiunea
engleză, pe parcursul a zece ani: Conversation with Igor Stravinski, New York,
1 959; Memories and Commentaries, London, 1 960; Exposition and Developments,
New York, 1 966 şi Rertrospectives and Conclusions, New York, 1 969.
Generos şi vorbăreţ din fire, Igor Stravinski şi-a împărtăşit concepţiile şi
gândurile diverşilor publicişti cu care a stat de vorbă în timpul călătoriilor sale,
prilejuite îndeosebi de concertele susţinute în marile centre ale lumii, astfel că, o
inepuizabilă sursă de cunoaştere asupra personalităţii muzicianului prolific o
reprezintă interviurile, identificabile şi în periodicele româneşti. Acestea prezintă
un real interes deoarece datează, în bună parte, din anii anteriori apariţiei volumelor
invocate mai sus şi comportă elemente inedite, ce conservă aspecte demne de
atenţie, în pofida caracterului ocazional şi intempestiv.

1. lllterviu cu Igor Strawinsky
De câteva zile capitala adăposteşte pe unul din cei mai de seamă compozitori :
Igor Stravinski, autorul Pasărei de foc şi al baletului Petruşka.
Marele artist vine pentru prima oară aici la noi şi se va prezenta publicului la
următorul concert ca pianist iar la al doilea, ca dirijor.
Deşi rus de origine, fiind născut în gubernia Volînia, pe lângă fosta frontieră
poloneză, Igor Stravinski nu mai poate fi socotit în rândul compozitorilor ruşi.
A părăsit Rusia încă de acum douăzeci de ani şi a locuit multă vreme în Elveţia.
* * *

La o ceaşcă de ceai, într-un elegant apartament la Athenee Palace, am avut
prilejul să stau de vorbă cu Igor Stravinski .
E mic de statură, vioi, spontan, foarte comunicativ şi pare mult mai tânăr decât
vârsta pe care o are în realitate.
Poartă ochelari, fumează ţigară după ţigară şi nu se desparte de pianul B ltithner
decât în tren.
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* * *

Un vraf întreg de partituri risipite pe masă m-a făcut să întreb pe marele
compozitor cum lucrează.

-În genere lucrez la compoziţiile mele numai câteva luni pe an, de obicei când
îmi iau repausul obişnuit în vila mea de la Nisa.
Când compun, lucrez cu multă asiduitate, toată ziua chiar când îmi lipsesc
ideile. Lucrez orchestrând în acelaşi timp, aşa că nu sunt obligat să revin decât
pentru unele corecturi.
- La ce lucraţi actualmente ?

-Pregătesc o simfonie care trebuie săfie gata anul viitor pentru a fi executată în
primă audiţie cu prilejul cinquantenarului societăţii Boston Symphony
Orchestra ''. E o compoziţie comandată pentru care am şi semnat un contract. Nu
am început încă să lucrez la ea.
„

-Cum găsiţi de obicei motive de inspiraţie ?

-La început, ca toţi compozitorii, m-am servit ca motive de inspiraţie din teme
populare, cum a fost în Petruşka ", unde de altfel se şi preta subiectul.
Compoziţiile mele nu au un caracter rusesc. Utilizarea unei teme dintr-o ţară nu
determină naţionalitatea compozitorului.
Pot foarte bine să mă inspir dintr-o melodie auzită aici, fără ca lucrarea să aibă
un caracter românesc. Inspiraţia se manifestă altfel decât printr-o culoare locală.
Şi ce urmează e determinat de limbajul muzical.
„

***

Igor Stravinski are o foarte proastă părere despre muzica de jazz.

-Cred că e un gen sfârşit şi care îşi trăieşte o agonie care va mai dura câţiva ani.
Dintre compozitorii moderni Stravinski apreciază mult pe Kurt Weil, autorul
operei Drei Groschen Oper (Opera de trei parale), cântate anul trecut la Berlin.
La sfârşit i-am cerut să-mi comunice impresiile sale asupra orchestrei
Filarmonicii cu care repetase prima oară în cursul zilei.

-E o orchestră bine disciplinată şi cu elemente de valoare. Toţi membrii
orchestrei dau o atenţie deosebită şi pun multă voinţă în interpretare.
Igor Stravinski apreciază într-un mod deosebit pe (Josef n.n.) Prunner, mai ales
că giganticul contrabas joacă un rol important în compoziţiile sale.
(Al. Petrovici în „Rampa", XV, 3 6 1 8 , 1 3 februarie 1 930, p. 1 )

2. Un interview avec Igor Strawinsky
Voulant offrir aux lecteurs de „L' Independance Roumaine" quelques propos
elabores par la clairvoyante intelligence d' Igor Strawinsky, j ' ai prie le grand maître
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de me repondre a quelques questions; j ' espere lui avoir demande ce que tous Ies
autres admirateurs lui auraient demande et de pouvoir satisfaire, de cette fa<;on, la
curiosite de tous ceux pour lesquels Strawinsky est un des grands genies de la
litterature musicale universelle.
Je lui fis remarquer premierement que nous possedons un public relativement
jeune pour s' assimiler d'une fa<;on parfaite l ' art musical, puisqu'il entend de la
bonne musique depuis 30 ans a peine.

- En jugeant l 'accueil fait par le public a mes ceuvres j 'ai tout de suite compris
que celles-ci lui etaient connues effectivement et non seulement par oui'-dire. Dans
ces conditions, il ne me fut pas difficile de prendre le contact necessaire avec ce
public. J ' ai senti naître le contact des les premieres mesures de mon „Capriccio ".
E c 'est beaucoup dire, composee il y a quelques mois et beaucoup plus avancee, en
compara ison de ma musique contemporaine „Petrouchka ".
Les critiques parlent d 'une ceuvre savante, qui se prete a etre analysee dans Les
laboratoires. Il semble cependant que cela n 'empeche jamais cette musique d ' etre
comprise des la premiere audition par le public le plus primitif.
Le public bucarestois n 'est pas un public primitif; il n 'est non plus un public
savant comme en Allemagne, mais il est doue d 'une sensibilite de choisir le bon la
ou ii n 'y a que du bon.
Faisant allusion au ,,Noces'', l' ceuvre le plus russe de Strawinsky, ou Ies themes
ne sont d' ailleurs pas empruntes au folklore, je lui demandais ce qu' il pense du
folklore musical roumain et de la possibilite d ' entrer dans des ceuvres
symphoniques.

- Mes opinions sur le folklore en general s 'appliquent surement au folk/ore
roumain en ce qui concerne l 'aptitude que les compositeurs doivent avoir a
comprendre l 'art populaire. Ils doivent comprendre et se nourir du folk/ore, mais
jamais le travailler; je n 'aime pas Les symphonies de folk/ore. Si un compositeur
veut ecrire ses themes avant de profiter des themes populaires.
J ' ebauchais une phrase sur la technique moderne, dont Strawinsky est le plus
virtuose representant.

- Il est bien difficile de parler de soi-meme. Quand on considere son ceuvre, on
a l 'impression de se regarder dans un miroir. Pour moi, la technique ne represente
que l 'ensemble des moyens qui m 'aident a exterioriser ce que je sens et ce que je
veux dire; en un mot, je me represente.
Il y a beaucoup de compositeurs modernes qui abusent de la technique, en la
laissant vivre par elle-meme et qui changent Les moyens en effets; ils ne font que se
rapprocher du jazz„ Quandj 'ai ecrit mon „Ragtime ", en 191 7, je n 'ai pas cherche
a composer de la musique de jazz. mais plut6t de definir le Ragtime ", tout comme
Chopin a defini la valse.
„
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le n 'aurais pas campase man Ragtime " plus tard, car je n 'aurais voulu alterer
la fraîcheur de l 'impression que le jazz m 'a faite au moment precis ou ii naquit.
Le maître termina en me signant deux mesures de „Petrouchka" pour les lecteurs
„

de „L' Independance Roumaine".
Eduard Lindenberg
În: „L' Independance Roumaine", 55, 1 6472, 1 8 februarie 1930, p. 2

3. Igor Stravinski despre compoziţiile sale
Cu prilejul concertului simfonic de duminecă dirijat de Igor Stravinski,
compozitorul ne-a dat câteva amănunte asupra operelor sale care figurează în
acest program. Despre Simfonia în mi bemol - prima bucată care figurează în
program - domnul Igor Stravinski îmi spune:

- E una din bucăţile mele din tinereţe, a fost scrisă în 1905 şi publicată ceva
mai târziu. O socotesc ca un examen de maturitate artistică, fiindcă am scris-o
când eu terminam studiile cu Rimski-Korsakov.
Mărturisesc că n-o dispreţuiesc nici acum şi de aceea nu ezit s-o dirijez în public.
E compusă poate într-o formă profesionistă, mă leagă însă de multe amintiri. Ea
poartă şi urma unui gust şi a unei predilecţii din epoca în care am compus-o.
Faptul că o dirijez încă e o dovadă de sinceritate. Pentru public ea marchează
începutul unei vieţi artistice şi evoluţia unui compozitor în decursul anilor.
-A doua bucată care figurează pe program e o compoziţie mică intitulată Feu
d 'artifice; e o uvertură briliantă, scrisă cu prilejul nunţii unui prieten: N. R. E vorba
despre soţul fiicei lui Rimski-Korsakov.
Despre Feu d 'artifice domnul Igor Stravinski adaugă:

- Această compoziţie marchează începutul unei vieţi proprii a muzicantului. Am
regretul că maestrul meu, Rimski-Korsakov, n-a mai putut-o vedea.
A treia bucată care figurează pe program, Scherzo fantastic, a fost terminată în
1908; Rimski-Korsakov o cunoştea încă din 1907, pe când o scriam.
Ultima bucată care figurează în program e Petruşka ", cunoscută publicului
românesc din reprezentaţiile de la Operă. Sunt trei fragmente pe care le dirijez de
obicei: Taur de passe-passe , Danse russe " şi Semaine Grasse ". Petruşka a
fost scris în 1910 şi reprezentat pentru prima oară la Paris cu baletul lui Serge
Diaghilev.
„

„

"

„

„

La sfârşit, compozitorul a vorbit despre muzica sa în general.

- Compoziţiile mele, natural, surprind publicul pentru că sunt bazate pe alte
rincipii de construcţie muzicală decât cele cunoscute. Nu sunt scrise pentru lumea
de rând şi eu nu fac concesii publicului.
1 95
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Ştiu că părerea unora e că umblu după originalitate, dar cei mai mulţi nu pun
la îndoială sinceritatea mea.
Al(exandru) Petrovici în „Rampa'', XV, 362 1 , 16 februarie 1 930, p. 4

4. Secretul succesului
De vorbă cu Igor Stravinski
Continuând ancheta începută printre personalităţile de seamă cărora succesul a
binevoit - secondându-i - să le consacre gloria şi reputaţia, ziarul „Excelsior"
publică în ultimul său număr răspunsul ilustrului compozitor Igor Stravinski.
Am urcat grăbit şi înfrigurat treptele apartamentului luxos din Saint-Honore, nu
atât din cauza distincţiei maestrului Stravinski pe care urma să-l întâlnesc, cît mai
ales din cauza picăturilor reci de ploaie, sub sita cărora am traversat cele câteva
străzi - scria trimisul special al ziarului parizian. O ploaie deasă de toamnă
timpurie, cu răbufniri prelungi de vânt.
N-am apucat să intru bine şi când am întors capul, Stravinski tocmai îmi întindea
mâna. Acelaşi timbru de armonie melancolică. M-a invitat într-un vast salon, un fel
de sală de audiţie în miniatură. Maestrul purta un costum alb, cămaşă de sport cu
gulerul răsfrânt. Ne-am aşezat alături. Două divane, în faţa unui birou scund.
Cunoaşte obiectul vizitei mele aşa încât nu mai era nevoie să-i pun întrebări.
Fără să aştept, a intrat direct în subiect. Vorbeşte rar. Cuvinte alese, căutate. Se
simte efectul de a dacât mai multă precizie frazelor. Slavismul nu se observă
aproape deloc. Un accent strein, puţin deosebit, imperceptibil de cele mai multe ori.

- E, într-adevăr, un un subiect cât se poate de delicat, constată maestrul
Stravinski. Să vorbeşti despre succes. Bine, dar eu am luat contact cu publicul în
atâtea feluri: în calitate de compozitor, ca interpret al propriilor mele opere, în
diverse orchestre la pian. Aş putea să uit vreodată buna primire ce mi-a fost
rezervată ? Şi cu toate astea, trebue să mărturisesc, n-am sacrificat niciodată
elementele artei de dragul succesului. Nu m-am lăsat niciodată antrenat de vreo
idee care ar fiputut să placă publicului în timp ce compuneam, numai pentru
motivul de a fi pe plac.
Prezentându-mi eu însumi o operă, am putut să-mi dau seama de reacţiunea pe
care o provoacă în sufletul auditoriului. Aveam deci posibilitatea să lucrez de aşa
natură încât să mă pun în concordanţă cu gustul publicului. N-am acceptat. Am
înfruntat acest gust şi am avut marea bucurie să constat că publicul sfârşeşte
totdeauna prin a se aclimatiza cu o operă de artă, prin a-şi modela gustul după ea,
prin a o accepta.
S-au adus atâtea critici muzicii mele. Mi s-a reproşat că mă comp/ac în abstract,
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că jonglez cu formule.
Azi nimeni nu se mai gândeşte să-mi reproşeze ceva. Vor mai fi, pe ici pe colo,
oameni care nu mă consideră pe gustul lor. Fapt e că gustul marelui public s-a
moderat sau, cel puţin, a acceptat o inovaţie în muzică.
Până aici răspunsul marelui artist se îndepărtează oarecum de subiect. O notă
comună, totuşi, celor anchetaţi : valorificarea persoanei lor în primul rând.

- Prin această luare de contact cu publicul ai posibilitatea să exerciţi o acţiune
asupra propriului tău succes. O operă, oricât de bună şi utilă ar fi ea, depinde de
multe ori de modul de prezentare, pentru a fi acceptată de public,
Există mari tribuni cari sunt în posesia unui ascendent considerabil în ce
priveşte masele. Ei le antrenează şi domină mai mult prin puterea lor persuasivă,
prin forţa lor, prin sinceritatea lor profu.ndă, decât prin valoarea argumentelor,
prin frazele şi cuvintele de care se servesc. În clipa în care ajung să-i împărtăşesc
şi auditorului meu aceeaşi emoţie cu a mea, am într-adevăr senzaţia succesului,
bucuria desăvârşită, mulţumirea de mine însumi.
Iată unul din motivele cari m-au făcut ca, de cinsprezece ani încoace, să execut,
de cât mai multe ori posibil, eu însumi operele mele. Iată pentru ce consider eu că
un compozitor poate fi, cum s-ar spune, foarte bine interpretat de un şef de
orchestră; dar că niciodată nu va fi realizat " atât de fidel cum ar face-o el însuşi.
Din moment ce încredinţezi altuia grija interpretărei operei tale, nu mai poţi
avea nici o garanţie - nici un tribunal nu te. mai poate apăra sau proteja. În
asemenea condiţiuni, prefer să-mi încerc eu însumi norocul
Poate să mi se
reproşeze că m-am cam depărtat de subiect sau că n-am răspuns întocmai anchetei
ziarului.
Eu socotesc din contră că suntem de comun acord. Unul din elementele cari
contribue la obţinerea succesului e tocmai ceea ce am arătat eu. Succesul se
datoreşte de multe ori modului cum ştii să prezinţi, să aperi propria ta operă.
Prezenţa constantă alături de operă, alături de public în acelaşi timp. lată unul din
cele mai sigure elemente, elementul activ al succesului.
„

„.

(„Lupta", XIV, 4 1 68, 14 septembrie 1 935, p. 1 -2)

5. Igor Stravinski globe-trotter şi om de litere
Reîntors din America, Igor Stravinski se găseşte la Paris. Sosirea lui coincide, la
interval de câteva zile, cu apariţia primului său volum de amintiri, intitulate simplu:
Cronica vieţii mele.
Maestrul a reunit în jurul său câţiva jurnalişti atenţi la vorbele sale. Admirative
sau indulgente, cuvintele nu conţin nici o urmă de ironie, relevă însă, din contră, o
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profunzime a spiritului, un mecanism impecabil al simţului critic şi o frumuseţe a
opiniilor sale aproape brutale în obiectivitatea lor.
-Am fost plăcut surprins ne spune el să regăsesc acolo, după o lipsă de zece
-

-

ani, un entuziasm general pentru muzică şi o dorinţă vie de familiarizare cu fineţea
acestei arte. Tinereţea universitară în special, mult mai numeroasă decât
gangsterii, vă afirm, dă dovadă de un entuziasm din cele mai comunicative. În
capitală şi provincie, de la New- York la Minneapolis şi de la Chicago la Polo-Alto,
sălile, care numără uneori peste cinci mii de locuri, sunt ticsite de o mulţime ce
crează o atmosferă cu totul simpatică. Pe de altă parte, trebuie să vă împărtăşesc
un sentiment cu totul personal: în această ţară, surprinzător de tânără sufleteşte şi
spiritualiceşte, unde totul e viu şi nou, am încercat de la primii paşi un sentiment
de surdă revoltă, ce cu vremea s-a atenuat însă. Nu sunt oare americanii puţin
copiii noştri ?
Evident, condiţiile climaterice se însărcinează cu schimbarea provinciilor, viaţa
e mai aspră, reacţia oamenilor de un caracter excesiv se apleacă cu aceeaşi putere
atât către rău cît şi către bine.
Această generozitate a caracterului yankeu e influenţată foarte vag de o uşoară
ipocrizie de origine engleză dar tradiţionalul puritanism britanic riscă la fiecare
lovitură să fie înăbuşit de la rădăcini.
-Care este după dumneavoastră situaţia învăţământului muzical ?

- Au început să se formeze şcoli; partea profesională există. Am remarcat
influenţa nu rea a Nadiei Boulanger, care numără elevi.
Natural, rezultatele nu trebuie încă judecate, totul e încă în embrion; totuşi se
fac progrese văzând cu ochii.
-Şi influenţa lui Igor Stravinski ?

- Se manifestă şi ea Dacă o parte din public m-a ascultat la concert, cealaltă
a făcut cunoştinţa mea la radio
Una completând pe cealaltă, pot spune că
operele mele nu sunt ignorate.
„ .

. „

S ă nu insistăm asupra excesivei modestii a acestor declaraţii - apanagiul celor
mari. De altfel, domnul Stravinski nu ne dă vremea.

- California e delicioasă. Nimic mai pitoresc decât cele două stiluri
arhitecturale, unul hispano-mexican, celălalt american colonial. . .
Şi apoi revenind l a consideraţii în gustul zilei:
- Ştiţi că o imensă simpatie pentru Franţa domină la americani înclinaţia lor
către Anglia ?
- Majoritatea negrilor cari îţi vorbesc franţuzeşte sunt, deasemeni, franco-fili.
Toţi sunt legaţi fireşte de ura lor contra Germaniei.
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Câteva volume din „Cronica" ... sunt aliniate pe masă; confraţii savurează
bucuria de a le primi semnate de ilustrul lor autor.

- Am fost forţat să mă reabilitez; foarte simplu. Închipuiţi-vă că aceşti bravi
băieţi, servindu-se de numele meu, au publicat într-un mare cotidian francez o
salată în care ideile mele erau monstruos denaturate. Mi-am luat stiloul şi iată
răspunsul. Am încercat să fiu cât mai obiectiv posibil, pentru a nu răni
susceptibilităţile înainte ca umbra lor să fie estompată de uitare, am animat
fantome, am fixat pe hârtie o prezenţă, un parfum pe care nu trebuie să-l laşi să
piară căci se va răspândi fără întrerupere. Am început să împărtăşesc cititorilor
mei emoţii şi evenimente foarte apropiate nouă.
Abia dacă o să întâlniţi câteva anecdote: am ţinut special să nu banalizez; am
preferat să-mi exprim ideile, să le fac luminoase, respingând cu grijă pitorescul de
calitate ieftină. Este în „ Cronicile " dumneavoastră o frază privitoare la cei ce se
interesează special de dumneavoastră, şi anume: „ „ . în prezent evoluţia dansului
clasic şi a problemelor sale îmi par mai actuale şi mă interesează tot mai mult ca
îndepărtata estetică a lui Fokine„
„

- Ce vreţi să spuneţi ?

- Că omul evoluează. Am norocul că am foarte puţină memorie, ceea ce mă
autorizează să reîncep fiecare etapă a vieţii mele uitând trecutul.
Eram într-o epocă saturată de clasic; azi revenim cu o ardoare dublată. Andre
Levinson a deschis calea. Îl consider pe Petipa ca pe cel mai mare artist al lumii,
fondator al unui canon coregrafic fără rival. Deja în al meu „Apollon Musagete ",
când a trebuit să explic, la cererea lui Diaghilev, argumentele, am descris ceea ce
nu mai cerea nici o explicaţie. Baletul este o piesă lipsită de intrigă, el se răsfrânge
în el însuşi; în aceasta rezidă adevărata cheie, misterul Terpsichorei.
-Nu ştiu dacă pot aborda chestiunea atât de complexă a raportului dintre muzică
şi dans ?

- E un aspect pe care mi-am propus să-l studiez în al doilea volum al
„ Cronicilor " mele, care va conţine povestea activităţii mele în Franţa, până la
crearea „ Persephonei".
Cari sunt legăturile ce le naşte sau le separă ? Sunt lucruri care nu pot fi
analizate în câteva cuvinte. Totuşi, pot spune că nu poate exista o servitute de-o
parte şi de cealaltă, ci un acord armonios, o sinteză ideală.
N-aş vrea pentru nimic în lume să reîncep experienţa coreografică pe care am
făcut-o cu „ Sacre du Printemps ", pe care Diaghilev a încredinţat-o acestui genial
dansator. Descriu în cartea mea această colaborare; nu insist dar, în afară de
talentul său imaginator plastic, Nijinsky era pentru toţi un magnific dansator; un
interpret splendid. Facultatea de creaţie nu intra în domeniile sale.
Pentru ce subliniezi astfel ? mă veţi întreba. În numele adevărului, de care
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doamna Rahsal Nijinsky s-a îndepărtat câteodată în biografia soţului său.
Corespondent
(în „Rampa", XVIII, 5226, 1 7 iunie 1 935, p.3)

6. Strawinsky împotriva tuturor
Geniul muzicii contemporane e un critic acerb. Detractorul
romantismului. Apreciază pe Verdi şi nu-i place Wagner.
Un spirit acrimonios
Rareori s-a văzut printre compozitorii lumii un compozitor mai sever, mai
acrimonios şi dificil decât marele şi neîntrecutul Igor Stravinski, din ce în ce mai
comunicativ cu publicul în privinţa părerilor sale asupra muzicii. Am reprodus mai
demult un articol al său din revista engleză „The Dominant", în care îşi expune
curiozităţile sale asupra neoclasicismului de astăzi. Din ele se vedea că Stravinski
n-a prea citit pe marii critici ai vremii, deoarece căuta să înlăture consideraţii
demult elucidate de critica contemporană. Acelaşi articol mai dezvoltat l-am găsit
şi în excelenta şi cuprinzătoarea revistă poloneză „Muzica". De câtăva vreme,
Stravinski dă într-una interviuri. Unul din ele a fost viu comentat în Franţa. Revista
„Comoedia" l-a reprodus în întregime, dintr-un ziar al refugiaţilor ruşi din Berlin.
Acum un nou interviu, care nu-i decât dezvoltarea aceloraşi păreri expuse mai
demult, ne vine din Anglia. În el marele Igor se arată mai sever şi mai exclusivist
decât critica franceză care nu vrea în ruptul capului să ştie de pildă de Brahms, atât
de apropiat ca atmosferă de opera lui Marcel Proust.
Stravinski e diplomat
Din toate acele păreri expuse categoric de autorul Petruşkăi, se poate constata că
în privinţa muzicii franceze nu-şi exprimă nici o părere. Semnificativ fapt, desigur.
S ă vrea oare Stravinski să-şi consolideze simpatiile atât de patentate din Franţa ?
Să-i fie frică cumva de şovinismul francez ? Ori poate un Debussy nu-i atât de
îndepărtat de estetica stravinskiană, cât de depărtat este de un Wagner sau
Beethoven ? În orice caz, Stravinski e diplomat. Nu scrie nici un rând despre
muzica franceză, deşi trece în revistă toţi marii compozitori.
Stravinski anti-romantic

fn ceea ce priveşte muzica mea, ea e eliberată de orice urmă de romantism. Nu
înţeleg cum mai poate fi cineva romantic în epoca noastră. Cred că romantismul a
dispărut pentru totdeauna, atât din artă cât şi din viaţă.
Muzica romantică a fost un produs al sentimentelor şi al fanteziei, pe când
muzica mea e bazată pe mişcare şi ritm. Nu ştiu cum trebuie denumită această
200
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ INCH/NATĂ CĂRŢII
muzică. Nici romanticii nu ştiau cum vor fi denumiţi mai târziu. Noi stăm la poalele
unui munte uriaş pe care nu-l putem privi până sus.
Apreciez pe Verdi ! Găsesc neînsemnat pe Wagner şi Beethoven !
Drama muzicală, ridicată la înălţimea unui ideal de Wagner, îmi este cu
desăvârşire străină. La Wagner drama se transformă în muzică, pe când la mine
muzica devine dramă. Nu e intenţia mea de a micşora valoarea lui Wagner, însă
trebuie să mărturisesc că-i găsesc operele neînsemnate. li apreciez mult pe Verdi,
însă operele sale târzii, care se apropie de drama muzicală („ Othello " şi
„ Fa/staff"), nu mă impresionează. Tot atât de puţin mă interesează Beethoven.
Ador pe Bach, Mozart, dar şi pe Weber
Ador însă pe Bach şi Mozart; şi oricât ar părea de ciudată această mărturisire,
şi pe Weber. Bineînţeles că Weber nu mă interesează prin romantismul său ci prin
tehnica muzicală, prin posibilităţile instrumentale indicate de orchestraţia lui.
Iubesc pe Gluck şi Ceaikovski, pe acesta din urmă pentru tehnica sa muzicală !
„ Boris Godunov " mi-e cu desăvârşire străin, tocmai pentru faptul că această
operă se apropie de drama muzicală. !mi amintesc cu emoţie de maestrul meu,
Rimski-Korsakov, deşi mărturisesc sincer că muzica lui mă lasă indiferent.
Elementele romantice şi eroice din muzica lui îmi sunt străine. Iată pentru ce
nu-mi place muzica lui Skriabin. Despre compoziţia modernă nu pot să mă
pronunţ. Mărturisesc însă, cu tot respectul pe care îl am pentru talentul multor
compozitori moderni, că nu pot vedea nimic deosebit în lucrările lor.
Stravinski detestă critica
Cel mai mare compozitor al veacului detestă critica. Se crede judecat greşit. Şi,
probabil, se vede cenzurat şi denunţat ca inconsecvent, inegal, capricios în părerile
lui despre compozitorii vremii.
Admite orice gusturi originale. Dar unui artist atât de întreg, unitar, conform cu
el însuşi i se cer şi păreri întregi, logice, unitare.
Ce fel de unitate, ce fel de idei sunt acelea, ce fel de artist e acela care detestă
pe Wagner şi admiră pe Verdi, admiră pe Bach dar şi pe Weber, iubeşte pe
Ceaikovski, dar nu simte nimic pentru Mussorgski.
Înţeleg să deteşti sau să admiri pe Verdi, Ceaikovski, Wagner sau pe Bach,
Mussorgski, dar să ai atâtea capriciozităţi nemotivate, atâtea preferinţe arbitrare, e
stupid.
Hotărât lucru: artiştii mari sunt critici proşti, precum criticii buni sunt artişti şi
scriitori mici. Stravinski să compună dar să lase altora critica. Altfel pare vanitos,
arbitrar, îngâmfat. Şi nu credem că i-ar servi să fie socotit Courbet, totuşi mare,
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neăntrecut pictor. Să ne înţelegem: una e inteligenţa artistică şi alta inteligenţa în
afară de creaţie. Stravinski are geniu în operă, dar în articole
multe, multe
lipsuri. E explicabil de ce el închee astfel:
„.,

- Sunt desemnat ca îndrumătorul muzicii moderne, deşi eu nu vreau să înfiinţez
nici o şcoală şi duc o viaţă izolată. !n afară de aceasta - eu sunt un adversar
hotărât al tuturor lozincilor emise de critici sau jurnalişti.
De pildă, eu nu înţeleg sensul „ muzică atonală", utilizat în ultimul timp
adeseori de ei. Criticii m-au judecat întotdeauna gerşit. Despre „ Oedipus " de
pildă, spun că ar însemna o înapoiere la forma oratoriului. În realitate eu nu m
am înapoiat, ci urmez calea progresului. „ Oedipus " nu a fost un reviriment în
activitatea mea ci, dimpotrivă, eu urmez calea pe care am început-o cu „ Petruşka ".
Şi în viaţa obişnuită ne alegem haineleîn concordanţă cu împrejurările, deşi noi
rămânem aceiaşi, indiferent de haina pe care o purtăm, frac sau pijama. Tot astfel
gândesc eu şi de compoziţiile mele. Îmbrac o haină care corespunde obiectului ales
iar eu rămân acelaşi. Mulţi se miră că am ales un text latin pentru „ Oedipus ". Este
o idee mai veche a mea de a compune o operă pe un libret scris într-o limbă
moartă.
Un astfel de libret nu poate fi supus nici unei critici. Limbă universală, latina se
pretează de minune unui subiect sublim ca cel al lui „ Oedip ".
Dar şi hainele variază cu moda. Şi moda e după om. Oratoriul e ceva vechi. A
scrie un oratoriu e o înaintare, dar şi o revenire, ca orice continuare.
Stravinschi nu e subtil în scris şi gândire. Se sperie de morţi. Îi e frică să se
gândească la ce va fi mâine. Criticii, însă, divulgatorii de taine divine, asemenea lui
Cnaeius Flavius, destăinuiesc pe riscul lor. E şi asta ceva, cu tot protestul artiştilor,
care niciodată n-au putut suferi critica anticipativă. Stravinski se vrea judecat şi se
socoate deasupra posibilităţilor criticii prezente. Vanitatea arogantă şi îngâmfarea
compromit chiar geniile. B ine însă că, critica se ocupă de geniala operă a lui
Stravinski şi nu de gândirea lui, puţin inspirată.
Nivelator
(în „Politica", III, 585, 29 aprilie 1 928, p.2)

202
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII

GABRIEL STREMPEL MEMBRU DE ONOARE AL
ACADEMIEÎ ROMÂNE, DIRECTOR GENERAL AL
BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE
Convorbire realizată de Marin Diaconu
(cititorul de la locul 25)
- Stimate domnule academician GABRIEL ŞTREMPEL, trăiţi de mai bine de o
jumătate de veac în universul cărţii din Biblioteca Academiei Române. Aţi crescut,
în copilărie, într-o casă cu bibliotecă sau într-o casă fără cărţi ?
- Am crescut într-o casă unde nu exista bibliotecă, pentru că sunt de la ţară, dar
în care existau cărţi. Părinţii mei aveau câteva cărţi. Mi-aduc aminte de o
Alixăndrie tipărită la Sibiu, de o Esopie, îmi aduc aminte de cărţi sfinte. Îmi aduc
aminte, cu o mare duioşie şi astăzi, de Istoria prea frumosului Arghir şi a prea
frumoasei Elena a lui B arac. Copil fiind, de trei-patru ani, îmi citea mama din
această carte în mod special . . . Aşadar, contactul cu cartea a fost, pentru mine,
devreme, fără să bănuiesc, evident, atunci, că-mi va fi dat să trăiesc toată viaţa
slugă a cărţilor.

- Care sunt profesorii, maeştrii d-voastră care v-au înrâurit formarea ca
intelectual, ca om cu carte, ca om de cultură ?
-Trebuie să o iau de la dascălii mei de la Satu Mare şi de la Piteşti, unde am
urmat cursurile liceale. Am avut noroc de profesori excelenţi, înainte de 1 940. Am
avut buni profesori de română, de istorie, de geografie, discipline de care m-am
apropiat mai apoi mai mult decât de altele - în orice caz, mai mult decât de
matematică şi fizică; am avut parte şi la Piteşti, unde mi-am continuat liceul, în
timpul refugiului, de profesori de calitate deosebită, îndeosebi de profesorul de
istorie - Dumnezeu să-l odihnească !
Stelian Rădulescu, care a şi determinat
alegerea meseriei mele de profesor de istorie, pentru care am intrat în conflict cu
familia, ce mă voia doctor. Şi eu nu înţelegeam să stau să mă ocup de ceea ce ar fi
fost foarte interesant şi foarte înalt sub raportul umanist, să fac pe „doctorul fără
arginţi"; am preferat să studiez istoria, care mi-a plăcut şi din care mi-am făcut pe
urmă meserie.
Mai târziu - în Facultatea de Istorie, cu excepţia profesorului Giurescu, pe care
l-am avut profesor la Istoria Românilor, şi cu excepţia profesorului Vintilă
Mihăilescu, de la catedra de geografie fizică (am făcut şi geografie), ceilalţi, tără să fi
fost, unii dintre ei, dascăli slabi, nu m-au influenţat, totuşi, sub raportul pregătirii -,
după ce-am terminat însă facultatea, lucrând la Biblioteca Academiei Române, am
avut şansa să întâlnesc două personalităţi, care m-au ajutat în viaţă şi care mi-au
-
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înlesnit pătrunderea în secretele vechii literaturi româneşti şi ale literaturii
medievale, ale istoriei bizantine şi ale istoriei ecleziastice. Vedeţi d-voastră, la
secţia de manuscrise, unde am lucrat eu o viaţă întreagă, lucrurile sunt teribil
de amestecate.
Cele două personalităţi au fost profesorul P. P. Panaitescu, slavistul, care, . fără
să fi lucrat direct cu el, m-a influenţat prin convorbirile pe care le-am avut de-a
lungul anilor, pe varii teme de cultură şi de ştiinţă, şi profesorul Dan Simonescu.
Acesta din urmă - care nu era, evident, de nivelul profesorului Panaitescu, care era
un mare savant, un mare slavist şi un mare istoric - era de o bunătate excepţională
şi un om de un înalt orizont bibliologic şi bibliografic - ceea ce m-a ajutat enorm.
Trebuie să mă întorc un moment la un coleg, mai vârstnic decât mine, căci
făcuse, săracul, războiul şi stătuse vreo şapte ani prizonier la ruşi, Gheorghe
Vlăsceanu, care m-a ajutat efectiv, stând alăturea de el, la desluşirea multor
subiecte de veche literatură ecleziastică, pe care n-aveam de unde să le deprind
altfel, pentru că în facultate, deşi urmasem şi cursul de istorie a literaturii române,
erau cursuri palide şi neconcludente pentru pregătirea unui om.
Cam aceştia mi-au fost mie sprijinitorii intelectuali, oameni care m-au dus de
mână, m-au introdus în aceste discipline, pe care le-am deprins cu vremea şi eu şi
din care am încercat să dau unora şi altora dintre colaboratorii mei - nu tot pe atât
de cuminţi pe cât am fost eu cu dascălii pe care i-am amintit, mai preocupaţi de alte
discipline decât de vechea literatură, care, bineînţeles, nu e foarte ispititoare pentru
un tânăr. E greoaie, este destul de anostă şi numai după multă experienţă, după
multă străduinţă izbuteşti să prinzi câte ceva din ea.

- Care este ideea directoare a cărţilor pe care le-aţi scris, pe care le-aţi
coordonat ? Puteţi spune care este cartea care vă reprezintă cel mai bine ?
- Am lucrat şi eu câteva cărţi. Am lucrat câteva cărţi de veche literatură
românească. Aş aminti, dintre ele, mai întâi pe acelea consacrate lui Antim
Ivireanul. Eu m-am ocupat 40 de ani de activitatea acestui mare prelat, mare
învăţat, a acestui mare cuvântător, cum n-am mai avut altul în omiletica
românească. Şi am putut să-i tipăresc opera în ediţii critice, după manuscrise pe
care le-am găsit în secţia de manuscrise, care nu fuseseră cercetate şi nu fuseseră
publicate înainte de mine. M-am slujit şi de colaborarea cu Biblioteca Universitară
din Kiev, într-o perioadă de vreme când raporturile cu ei erau mai calde, cam prin
anii '58- '59- '60 (când se vehicula şi ideea lipirii de ei), şi care mi-au înlesnit
cercetarea unui manuscris ilustrat al lui Antim, care se păstrează acolo, de o valoare
excepţională pentru cultura noastră. Î n final, am izbutit să-i alcătuiesc o
monografie, pe care am publicat-o la Editura Academiei Române, prin '98- '99 - nu
mai ţiu minte exact, pentru că, după ce închei treburile cu o carte, o înmormântez
definitiv în memorie ! Nu-mi place să mai revin asupra ei şi nici măcar să-i reţin
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data de apariţie, necum alte elemente.
M-am ocupat, mai apoi, de editarea operei lui Nicolae Costin, fiul lui Miron
Costin, Ceasornicul domnilor. Iarăşi, operă care n-a fost niciodată editată în
literatura românească. Am folosit toate textele pe care le-am avut la îndemână. Am
făcut o ediţie critică - de altfel, am făcut numai ediţii critice - şi un studiu intro
ductiv, care n-a fost foarte rău, de vreme ce mi-a adus Premiul „Timotei Cipariu"
al Academiei Române.
Am lucrat şapte ani de zile la cartea care mi-a rămas cea mai dragă dintre ele;
este vorba de Opera lui Ion Neculce. Am elaborat tot o ediţie critică, lucrând în
cercetare şi depistând toate variaţiunile textuale şi paleografice la nu mai puţin de
1 8 manuscrise, printre ele şi manuscrisul numărul 1 , românesc, de la B iblioteca
Naţională pariziană. A fost cea mai grea lucrare pe care am elaborat-o vreodată, cea
care m-a solicitat cel mai mult şi cea care m-a obligat şapte ani zile să n-am nici
vacanţe, nici viaţă mondenă, uneori nici viaţă de casă. Noroc cu Soţia mea
profesoară - Dumnezeu s-o odihnească în pace ! , care a stat lângă mine şi care
m-a-ncurajat, nu m-a oprit, nu m-a bruiat în munca în care stăruiam uneori până la
ora 2 din noapte. Şi asta, de-a lungul a luni şi ani; vedeţi, şapte ani am lucrat la ea„ .
Am elaborat un catalog al manuscriselor româneşti, în patru volume. N-am să
stărui aici asupra motivelor care m-au făcut să lucrez contra-cronometru un
asemenea corpus; este vorba de nişte perioade care ameninţau colecţiile
Bibliotecii; era vorba de trecerea lor la alte in�tituţii, în vremea în care Academia
era lovită din toate părţile de guvernanţii vremii . Şi am izbutit s-o tipăresc, mă mir
şi eu astăzi cum, pentru că cenzura nu admitea lucrări cu menţiuni religioase. Or,
acest corpus era plin de sfinţi şi de titluri care numai comuniste nu erau ! Însă am
avut noroc, am avut înţelegerea unora, poate nepriceperea sau plictiseala celor care
ar fi trebuit să parcurgă manuscrisele acestor cărţi înainte de a fi date la tipar - nu-mi
dau seama ce-a fost, e suficient să spun că a apărut acest corpus. Trei volume au
apărut în vremea comunismului, cel de-al IV-lea, după '90 evident, este un
instrument de lucru de primă importanţă pentru cercetările de manuscrise din
vechile colecţii ale Bibliotecii Academiei.
-

- Din experienţa numeroaselor cărţi publicate, ce mai vreţi să adăugaţi cu
privire la relaţia d-voastră cu cenzura ?A fost ea diferită în anii '80 faţă de aceea
din anii 50 - '60 ?
'

- Nu am avut probleme cu Direcţia Presei de pe vremuri. N-am avut probleme,
pentru că lucrările de care mă ocupam eu nu solicitau numaidecât introduceri
politice. Ce aveam eu de politizat la Antim, la Neculce, la Nicolae Costin, la Axinte
Uricariul, mai târziu la Cronograful lui Dorothei al Monembaziei şi al lui Matei
Cigala, cărţi la care nu puteai lipi logoree politică ? !

- Aţi putea fixa câteva trăsături specifice ale cititorului de carte, sau ale
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cititorului de carte din Biblioteca Academiei Române ?
- E o întrebare foarte dificilă, dar mă refer doar la cititorii noştri, fiecare din
oamenii care ne-au trecut pragul a fost împins către instituţia aceasta de motivaţii
diferite. Prea puţini dintre ei sunt cititori în sensul banal al cuvântului. Noi n-am
prea avut cititori care să vină la noi să citească romane. Am avut cititori care
veneau să răsfoiască presa; erau oameni în vârstă, care erau interesaţi în
rememorarea ţării acesteia aşa cum a fost ea oglindită în presa vremii, în special în
presa interbelică. Veneau oameni şi cereau câte un ziar - să zicem, Universul, sau
Timpul, sau Curentul lui Pamfil Şeicaru - şi-l răsfoiau cu mare plăcere şi stăteau
până în seară târzie, până la 10 seara - pe vremea aceea, biblioteca era deschisă
până la 10 seara -, şi plecau foarte fericiţi acasă; probabil că dormeau fără vise,
pentru că şi-au amintit ce s-a întâmplat la „Capşa", şi ce s-a întâmplat la „Nestor",
şi ce s-a întâmplat în nu ştiu ce sală de conferinţe, cu 50-60 de ani în urmă.
Această categorie de cititori nu erau pe gustul nostru; nu era plăcerea noastră să-i
găzduim. Erau oameni care ne citeau presa şi o deteriorau. Dar nu puteam să-i
privăm de plăcerea aceasta, pe care o are orice intelectual, de a se întoarce în urmă,
la viaţa prin care a trecut.
Alţii erau cititorii care intrau în vederile noastre - şi pentru care, de altfel,
Biblioteca Academiei şi fusese creată. Erau cercetătorii ştiinţifici. Erau, mai întâi,
cercetătorii institutelor noastre, care, ani şi decenii, au lucrat la aceeaşi masă din
sala mare de lectură sau din sălile de la fonduri speciale de pe vremuri, şi care au
dat lucrări de mare audienţă ştiinţifică. Aceştia erau cititorii care ne interesau pe
noi. Şi aceştia erau cititorii care nu ne-au creat probleme, pentru că, dintre cititorii
ceilalţi, obişnuiţi, de pe stradă - să-i numesc aşa -, unii s-au dovedit a nu fi de o
ţinută morală deosebită, în sensul că ne decupau unele articole sau subliniau cărţile
-, ceea ce ne aducea supărări mari şi necazuri deosebite. Sigur că s-ar putea spune
că de ce n-au fost atenţi custozii, să-i oprească la vreme. Ei, nu totdeauna se poate
face treaba aceasta, mai ales când este o sală de lectură cu 90 de locuri, cu oameni
care se perindă, ies, pleacă; ar trebui observat cu ce vin în sală şi cu ce pleacă din
sală. Custodele nu mai are răgaz să se plimbe printre cititori şi să controleze pe
fiecare cum lucrează, cum citeşte şi mai ales cum se comportă cu cărţile.
Repet, cititorii noştri, cu puţine excepţii, nu s-au asemănat cu cititorii
bibliotecilor obişnuite. Ei au fost oameni de carte, au fost savanţi, au fost oameni
care urmăreau un anumit subiect, pe care îl tratau şi care se concretiza în studii, în
articole, în volume„.

- Se poate vorbi de profesia de cititor ?
- Profesia de cititor Asta este măsura în care fiecare dintre noi ne bucurăm de
deliciul acesta al lecturii - şi ferească Dumnezeu de intelectualul care se culcă seara
fără să citească câteva pagini
„.

„ .
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Hai să zicem că profesia de cititor cam la aceasta se reduce, pentru că, altfel, nu
se poate trăi dintr-o asemenea profesie. Se poate omul bucura de o lectură bună, se
poate, ştiu eu, adapta la nişte conjuncturi de viaţă, dar nu-şi poate rezuma existenţa
la a citi de dimineaţa până seara ! Las' că nici ochii nu-l slujesc „ .

- Desigur, există o tehnologie " a lecturii. Care sunt, după opinia d-voastră întemeiată pe o bogată experienţă profesională -, principiile unei bune lecturi ?
„

- Principiile unei bune lecturi ? Nu aţi pus întrebarea unui om care să fi fost
preocupat de tehnologia lecturii, sociologia lecturii „ . în ce mă priveşte, ştiu că
elaborarea unei cărţi presupune o tehnică a lucrului, o întocmire de fişe, elaborări
de fişe. Cunoşteam oameni, cunoşteam cititori - oameni dispăruţi de multă vreme care aveau zeci de mii de fişe, făcute cu migală, aşezate, organizate. Sigur, este
tehnica superioară a muncii intelectuale. Oricând, un asemenea om, dacă are nevoie
de o informaţie, o găseşte în câteva minute.
În ce mă priveşte, în viaţa mea nu m-am folosit de un fişier al meu. Toate le-am
avut clasate în cap. Le am şi astăzi clasate în cap şi nu am nevoie să stau să
scotocesc într-un fişier, ca să-mi aduc aminte de un anumit element istoric de care
m-am folosit. Nu !
Îmi aduc, cu mare plăcere aminte, când eram mai tânăr, că aveam cărţi - cum au
fost introducerea la Antim, introducerea la Ceasomicul domnilor cu sute şi sute
de trimiteri. N-am avut nevoie decât de elementele secundare, de însemnare
bibliografică, pentru a mi le pune la •punct. Pe celelalte le-am avut în minte şi
m-am folosit de ele aşa. Aceasta nu înseamnă că am avut un cap deosebit ! Nu ! Nu
este vorba de asta. Este vorba de lenea mea teribilă de-a face fişe. Nu mi-a plăcut
să fac fişe în viaţa mea ! Mi-a fost - nu peste mână, căci este prea puţin spus, ci, pur
şi simplu, urât să stau, să m-apuc să întocmesc fişiere, să scriu, să subliniez, să
colaţionez ş.a.m.d. Am preferat să stau să-mi zdrobesc creierul şi să mă folosesc în
memorie, de tehnologia lecturii, cum o numiţi d-voastră.
Repet, toată admiraţia o am pentru cei care au putut să facă aşa ceva, care au
putut să se folosească de o tehnică precisă a muncii ştiinţifice, pentru că există aşa
ceva. Eu nu am fost dintre aceia. Eu am fost un om mai„ . sucit, mai modest, sau
cum vreţi d-voastră să mă numiţi, dar nu am avut principii speciale de lucru.
-

- Sunteţi Păstorul " celei mai mari biblioteci de cultură, de specialitate din
ţară. Cam care este fondul acestei biblioteci, la început de veac nou ?
„

-Fondul bibliotecii noastre, fondurile bibliotecii noastre - pentru că este vorba de
mai multe colecţii -, cum sunt, cum nu sunt, sunt cele mai mari din ţară. Degeaba
se vor opinti alte instituţii de profil, cu pretenţiile lor; ele nu pot să ajungă din urmă
Biblioteca Academiei, fie numai pentru faptul că şi colecţiile - aşa cum le-a lăsat
cultura noastră - sunt grămădite la noi şi nu în altă parte. Manuscrisele lui
Eminescu nu le poţi copia, nu le poţi dubla, ca să fie şi-n alte fonduri. Nu le poţi
207
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
dubla în forma lor originară; le poţi dubla altfel, cu mijloacele acestea modeme - şi
vom face treaba asta noi, am şi început s-o facem; dar asta este cu totul altă treabă.
Nu poţi găsi sutele de volume de cronici privitoare la Ţările Române decât la
Biblioteca Academiei. A, mai sunt două-trei şi la Iaşi, mai sunt două-trei şi la Cluj ,
mai sunt două-trei ş i la Biblioteca Naţională, mai sunt ş i l a Arhivele Statului, dar
grosul acestor colecţii, numărul mare al acestor colecţii e la noi, la Biblioteca
Academiei. Şi eu am dat numai două exemple, dar sunt cu zecile exemplele pe care
le pot înşira.
Acelaşi lucru cu marile colecţii de arhive ale personalităţilor. Nu e puţin lucru
să spui: Domnule, am la mine întreaga arhivă a lui Mihail Kogălniceanu, sau a lui
Ion Ghica, sau a lui Dimitrie Sturdza, sau a lui Ioan Bianu, sau a mai ştiu eu a cărui
colos al ştiinţelor istorice sau literare din România. Dar ele sunt numai într-un loc !
Nu sunt răspândite - şi colo una, şi coJo una . . . Au şi ei lucrurile lor interesante, fără
îndoială, dar sunt, de departe, mai modice - numericeşte cel puţin - decât cele pe
care le găzduim noi şi le prelucrăm noi ! De-aici şi multe dezagremente prin
instituţii care ne-au bruiat de-a lungul vremii, ca să folosesc un termen nu tocmai
la modă, nu tocmai elegant, dar care mărturiseşte bine necazurile pe care le-am avut
de-a lungul anilor cu instituţii care voiau să ne ucidă, să ne răşluiască colecţiile şi
să ne desfiinţeze.
Ei, nu s-a putut ! Nu s-a putut, deşi au avut ajutorul partidului şi al guvernului,
şi al „savantei" şi al „marelui" om politic care a fost Ceauşescu. N-au izbutit !
Momentul greu, momentul de cumpănă pentru noi a fost anul 1 980, când, într
adevăr, eram pe punctul să fim desfiinţaţi. Fusese desfiinţată Academia aproape în
întregime, apăruseră academii de profil care au dus la eliminarea din Academie a
multor sarcini şi a multor atribuţii ştiinţifice, trecerii de institute la departamente.
Academia nu mai rămăsese, din două sute şi ceva de lucrători, decât cu şapte
oameni - inclusiv portarul şi dactilografa. Vă daţi seama cam ce se urmărea !
Iar B iblioteca trebuia să fie împărţită în patru părţi; să plece colecţiile speciale
la Arhivele Statului - în afară de documentele istorice, care zac şi astăzi acolo, căci
refuză să ni le restituie; este vorba de 400 OOO de piese. Era vorba de toate colecţiile
speciale, de manuscrise, de stampe, de hărţi, muzică - toate trebuiau să plece de la
noi. Plecau de la noi activităţile bibliografice; pleca de la noi până şi conducerea
administrativă, care era dată la un trust, „Carpaţi" ; acesta trebuia să se ocupe de
bibliotecă ş.a.m.d. Nu s-a făcut. Asta a determinat şi elaborarea catalogului
manuscriselor româneşti şi, într-un galop nemaipomenit, ca nu cumva să dispară
manuscrisele de aici şi să se distrugă inventarul !

- Ce mutaţii au intervenit, în ultimii 12 ani, în Biblioteca Academiei Române, în
conservarea, informarea, consultarea şi în creşterea fondului carte, de publicaţii,
de manuscrise ş. a. ?
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- Ce mutaţii au intervenit în ultimii 1 2 ani în B iblioteca Academiei ? Este vorba
de anii aceştia, de după 1 990, la aceasta vă referiţi d-voastră. Singurul lucru
deosebit care s-a petrecut - şi care nu este unul dintre cele mai mititele - a fost
ridicarea acestui edificiu, care ajută să putem respira, pentru că eram atât de
copleşiţi de numărul colecţiilor, încât nu mai aveam spaţii de depozitare. Şi au fost
oameni de bine - n-aş mai sta să-i amintesc acum -, care au priceput nevoile
noastre, care au aprobat lucrările, care au fost finisate parţial în ultimul an, în anul
trecut, şi care sunt continuate cu lucrările de consolidare pentru celelalte corpuri ale
bibliotecii. Când toate aceste lucrări vor fi terminate - sper că nu vor interveni
necazuri mari şi vor putea fi terminate -, atunci biblioteca, sigur, va trăi ani de
bucurie şi mai mare decât până acum.
Ne-am confruntat cu multe nevoi în aceşti ani ; lipsuri băneşti - care n-au fost
numai ale noastre, au fost generale, în întreaga ţară; n-am putut face achiziţii ca
altădată; n-am avut fonduri băneşti pentru cumpărări de colecţii din străinătate„ .
Dar astea sunt treburi pe care l e suportăm c u mai multă uşurinţă decât altele.

- Cât va mai dura până când vom reveni la starea normală de funcţionare a
bibliotecii ?
- Vreau să spun că Biblioteca Academiei nu şi-a întrerupt activităţile decât în
vara anului trecut, câteva luni, în procesul mare de translare a colecţiilor dintr-o
clădire în alta - în clădirea nouă -, când, într-adevăr, n-am putut să stăm la
dispoziţia cititorilor obişnuiţi. Las' că era perioadă de vară; dar, totuşi, pentru unii
cercetători, care erau implicaţi în tratatul de Istoria Românilor, în lucrările
publicisticii de mare anvergură iniţiată de Preşedintele Academiei Române, în
nevoile de consultare ale unor oameni care veneau din provincie, fără să ştie că
biblioteca este închisă, toate aceste categorii de solicitanţi au fost servite, în pofida
greutăţilor enorme pe care le-am avut.
Vedeţi d-voastră, în trecerea a milioane de volume dintr-o parte în alta e greu să
mai ştii exact unde se găseşte o carte, de unde s-o iei, unde a fost aşezată, chit că
au fost păstrate, evident, toate vechile cote şi s-a ţinut seama de aşezarea lor, dar,
mişcându-se, puteau fi în cărucior în momentul în care erau solicitate, în trecerea
dintr-un depozit în altul. Ei, cum să serveşti toţi oamenii în această perioadă ? Dar
aceste categorii de cititori, oameni de peste hotare, oameni veniţi din provincie şi
unii cercetători ai câtorva institute ale Academiei au beneficiat de asistenţa de
specialitate în toată această perioadă de vreme.
Cât va mai dura până vom reveni la starea normală de funcţionare a bibliotecii ?
Păi, eu cred că vreme de trei ani - ca să nu spun patru ani - nu vom putea avea
biblioteca complet terminată, reparată şi amenajată pentru seisme de gradul 9, cum
ne-a obligat s-o facem. Pentru cele trei corpuri anterioare nu s-a ţinut seama de
ameninţări seismice. Nici nu existau, în 1 927, când a fost făcut primul depozit. Dar
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a fost făcut oricum, foarte serios, şi a rezistat la zgâlţâirile din '40, şi din 77 şi de
pe urmă, şi slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic, nici cu el, nici cu cel proiectat
de Duiliu Marcu, cu sălile de lectură, şi nici cu cel din '64, când s-a mai ţinut seama
de nişte reglementări. Dar cel nou, pe care-l avem noi acuma, a fost proiectat pentru
necazuri seismice de gradul 9.
Am văzut şi eu şi am rămas uluit - nu sunt constructor, evident, dar priveam din
birou cum se înalţă, etaj cu etaj , şi mă uitam la grosimea stâlpilor de rezistenţă şi a
planşeurilor de rezistenţă; şi la mirările celor care le efectuau, şi la nedumeririle ex
primate cam aşa: „Ce e nevoie, domnule, de-atâta şi de atâta fierăraie, şi de atâta
grijă ? . . . Nu se surpă asta, dom'le, poate să treacă peste ele tancul, că nu se întâmplă
nimic." A fost bine proiectată. Şi dacă lucrurile vor fi aşa sau nu vor fi aşa . . .
'

,

- Ştim care este fondul de carte de până în '89. S-a recuperat ceva din ceea ce
s-a pierdut, s-a rătăcit sau a fost ridicat din bibliotecă şi dus altundeva, în anii
'50 ? În vânzaleala din decembrie '89, din primele luni ale lui '90, s-a rătăcit "
ceva din fondul bibliotecii ?
„

- Nu s-a pierdut, la noi, în timpul revoluţiei, nimica; după cum nu s-a pierdut
niciodată din colecţiile Bibliotecii Academiei . Nu s-au pierdut cărţi. S-a întâmplat
să nu se găsească o carte, să fie împrumutată, ştiu eu, unui membru al Academiei
sau unui om care a rătăcit-o în biblioteca lui şi nu mai ştia unde a pus-o, şi nu a
adus-o la vreme; ştiu eu, astea sunt alte lucruri, sunt treburi obişnuite; dar dislocări
mari de colecţii, pierderi mari de colecţii, prin foc, prin apă, mai ştiu eu, nu s-au
întâmplat la noi. Nici în timpul războiului, nici în timpul revoluţiei, cu excepţia
documentelor istorice, luate abuziv de Arhivele Statului în 1 978 şi nerestituite până
astăzi, şi a fondului numismatic, ce se înapoiază treptat de la Muzeul de Istorie.

- Cam cu ce şi cu cât s-a îmbogăţit fondul bibliotecii prin donaţiile din anii '90
- '91 ?
- Iată, apropos de îmbogăţirea colecţiilor noastre, pot să vă spun că, cifric, în
decurs de un an, intră la noi aproximativ 1 70- 1 80 OOO de unităţi de bibliotecă.
Aceasta este creşterea, echilibrată oarecum, a colecţiilor noastre. Altădată, erau
mult mai multe. Mă refer la perioada de după 1 948, când multe familii au fost
obligate să-şi vândă din lucrurile de preţ pe care le aveau - şi mă refer la lucrurile
de preţ spirituale: documente istorice, corespondenţă ş.a.m.d. În perioada aceea,
noi, beneficiind de multe sume de bani, am cumpărat cantităţi uriaşe de colecţii. Ei,
asta nu se mai întâmplă astăzi. Probabil că nici nu mai au oamenii ce să vândă, sau
poate că, nici dacă au colecţii, nu înţeleg să se despartă de ele, pentru că, totuşi, se
trăieşte altă viaţă, cu toate privaţiunile pe care le cunoaştem cu toţii.

- Ştiu că aproape tot ce s-a tipărit în ţară în anii '20 - '40 şi în anii '50- '80 se
află în fondul Bibliotecii Academiei Române. Ce ne puteţi spune despre devenirea
din anii '90 ? Pot intra în Biblioteca Academiei cu încrederea că dacă nu găsesc
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ceva la d-voastră nu voi găsi nici în biblioteci particulare ?
- Este adevărat că noi am beneficiat de Legea depozitului legal încă din anul
1 884 şi beneficiem şi astăzi; aşa se explică de ce în Biblioteca Academiei se află
cam tot ce s-a tipărit până pe la 1 950 - până în jurul acestei vremi. Pe urmă,
publicaţiile ce veneau prin Legea depozitului legal au fost repartizate Bibliotecii
Naţionale (fosta Bibliotecă Centrală a R.S .R.), care efectuează operaţiunea aceasta
de dispecerat de fond legal naţional şi cei de acolo ne dau şi nouă, când şi-aduc
aminte, câte un exemplar din ceea ce apare. In rest, cumpărăm noi ; cumpărăm noi,
din fondurile pe care le avem şi ne sunt puse la dispoziţie.
- Dar ei primesc JO exemplare.
- Ei primesc, dar le păstrează pentru ei, pentru Biblioteca Centrală Universitară
de la Cluj , cea de la Iaşi, cea de la Timişoara, care au şi ele nevoile lor.

- Care nu-s mai importante, totuşi, pentru cultura noastră, decât Biblioteca
Academiei.
- Eu sunt bucuros dacă B iblioteca Naţională va avea grijă - şi să aibă grijă în
mod serios - şi să reţină tot ceea ce apare. Ea are posibilitatea s-o facă, din ceea ce
se tipăreşte astăzi. Nouă pot să ne scape. Noi nu vom face Bibliografie naţională
după anul 1952. S-a făcut Bibliografia veche românească de Bianu; s-a făcut
Bibliografia românească modernă, de după 1 830, până la 1 9 1 8, pe vremea mea,
sub îndrumarea inea; se face Bibliografie contemporană, de la 1 9 1 8 până la 1 952,
şi atât. În momentul în care noi vom ajunge acolo - e drept că vom ajunge acolo
peste mulţi ani, când eu o să fiu oale şi ulcele„. -, atunci toate sarcinile bibliografice
vor reveni Bibliotecii Naţionale, care va trebui, totuşi, să-şi mişte mintea şi capul şi
să facă ce este de făcut, nu ? !

- Ce dificultăţi întâmpinaţi în relaţiile cu editurile, publicaţiile, tipografiile ?
Este respectată Legea depozitului Legal ? Iar dacă este încălcată, ce posibilităţi de
constrângere aveţi ?
- Greutăţi în relaţiile cu editurile, cu publicaţiile şi cu tipografiile este lesne de
înţeles că sunt, sunt multe. Sunt atâtea edituri particulare, încât este fatal să nu ştim
tot ce apare. Şi n-au cataloage, nu trimit, adesea, exemplare pentru depozit legal,
nu există nici un organism, cum exista pe vremuri. . . Pe vremuri Biblioteca
Academiei avea un serviciu care se ocupa special de urmărirea apariţiilor pentru
depozitul legal şi-i acţiona în justiţie pe cei care nu respectau legea. Azi nu mai
există aşa ceva, care să urmărească apariţiile şi să-i execute.

- Dar Legea e în vigoare. . .
- O , atâtea legi sunt în vigoare ş i n u se aplică ! .

„

- Ştiu că s-a elaborat şi că în curând va fi dezbătut în Parlamentul ţării proiectul
Legii bibliotecilor din România. Aveţi cunoştinţă de acest proiect ? Aţi fost
consultat, ca director al celei mai mari şi mai importante biblioteci din ţară, pentru
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elaborarea proiectului ? Dacă ştiţi forma şi conţinutul proiectului, ce observaţii
aveţi de făcut ? (Revista noastră este citită şi la etajul Ministerului Culturii şi
Cultelor. . . Nu ştiu dacă este văzută şi la nivelul Parlamentului„ . )
- Nu cunosc bine proiectul acesta al Legii bibliotecilor din România„ . Adică, nu
cunosc„ . vorba vine„. Au fost aici nişte treburi, nişte încercări să ne aşeze pe o linie
de garaj de către unii confraţi de-ai noştri, dar n-a ţinut povestea şi au fost
îndreptate lucrurile - din câte am eu ştiinţă„.

- Deci, într-o formă primă, proiectul. . .
- Aşa sper eu c ă s-au întâmplat lucrurile„.

- Ce importante cărţi are în faza de editare şi în cea de lucru harnicul şi
talentatul colectiv de cercetători pe care îl conduceţi ?
- Lucrăm la câteva cărţi importante. Bibliografia Eminescu va constitui finalul
ediţiei Perpessicius, cu acest al XVIII-iea volum. Aşa se va numi . Sperăm să-l
încredinţăm Editurii Academiei spre publicare în primăvara anului care vine. Este
o muncă extrem de dificilă.
Personalul care este implicat în lucrările noastre bibliografice este restrâns
numericeşte. Dar sperăm ca în primăvară să fie gata şi să-l putem alinia la celelalte
17 volume din Opera lui Eminescu. Lucrarea va trebui însă continuată şi după anul
1 989; aş zice că e o lucrare ce va trebui continuată la infinit, pentru că despre
Eminescu se vor scrie veşnic studii şi articole şi referinţe şi tot ce vreţi d-voastră,
care vor trebui prinse în volume biblografice serioase. Cei ce vor veni după noi vor
trebui să facă şi ei ceva, nu ?
Lucrăm la finisarea volumului al IV-iea din Bibliografia publicaţiilor periodice,
pentru anii 1 925 - 1 930. Este un volum, iarăşi, de mare importanţă ştiinţifică,
bibliografică şi care va fi continuat cu volume succesive, tot până la 1 952, când a
început „Buletinul. . ." acela al Camerei Cărţii„ .

- În ce stadiu este volumul acesta ?

- Volumul IV este aproape gata. La început de

- De dimensiune ca şi celelalte„ „

an

viitor îl încheiem.

- Da, volum mare, de o mie de pagini.
Se lucrează însă într-un tempo puţin alert la volumul I al Bibliografiei cărţii
contemporane pentru anii 1 9 1 9 - 1 952. Lucrările sunt grele, de cursă lungă de tot. . .
Gândiţi-vă c ă sunt cărţi apărute în timpul României Mari, în numeroase edituri,
numeroase tipografii
„ .

- C u structura de la Bibliografia modernă„ .
- Da, cu aceeaşi structură. Păi nici nu se poate altfel ! Nu se schimbă sistemul
bibliografic de la o epocă la alta. Trebuie să fie o unitate. Se lucrează la volumul I,
la litera A; abia e gata litera A. Urmează încă mulţi ani până când va fi terminată.
Cam astea sunt lucrările noastre de cursă lungă.
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Se lucrează la catalogarea în sistemul acesta al computerizării. Am renunţat, de
altfel, şi noi la catalogarea clasică. Dar operaţiunea cea mai grea va fi trecerea
fondului vechi de carte în calculator. Asta va dura multă vreme. Oamenii n-au
experienţa trebuincioasă şi sunt puţine şanse ca în următorii trei ani să poată începe
lucrările de absorbire a vechiului catalog pe formele acestea modeme.
Eu am văzut la Viena, la Biblioteca Naţională Austriacă, unde am lucrat mai
mulţi ani. Acolo a fost trecut pe calculatoare tot catalogul vechi. Nu există un fişier
la ei. Unde au fost cândva fişierele, azi e gol „ .

- Vă amintiţi ziua în care aţi deschis pentru prima oară poarta Bibliotecii
Academiei Române ?
- Dacă-mi amintesc ziua în care am deschis poarta Bibliotecii Academiei ca
student sau ca slujbaş, mă întrebaţi ? Ca student, în 1 948, după ce-am terminat anul
I. Eram în anul al II-lea; atunci am venit; aveam nişte lucrări de seminar de făcut şi
vream să le fac pe bază de documente istorice originale, nu pe tipărituri. Atunci am
luat contact prima oară cu biblioteca. Sunt palide amintirile mele.
În schimb, le am vii pe cele începând cu 25 octombrie 1 950, când am intrat aici
ca slujbaş şi, uite, de unde n-am ieşit până astăzi. Azi, mâine, dacă mă mai ţine
Academia, dacă mă mai ţin puterile mele, dacă mă mai ţine Dumnezeu„ . , îl ajung
pe Bianu; a trăit 56 de ani în această bibliotecă.

- Mai aveţi puţin

„.

- Nu mult. Cinci ani, da' , la vârsta mea, ne uităm în Sus şi cerem şi mila Lui;
dar are atâtea de miluit pe lume, şi s-ar putea să ne uite„.
-

Să ne uite aici

„.

- Mă rog„ .

- Dacă mai aveţi altceva de adăugat „ .
- Nu mai am altele de adăugat. Nu-mi place să vorbesc despre mine„.

- Totuşi, cu ce îndemn veţi deschide uşa biroului directorial pentru succesorul
d-voastră şi cu ce sentiment o veţi închide pentru ultima oară ?

- Îmi cereţi să spun cum voi deschide biroul directorial pentru succesorul meu „ .
C u toată simpatia, ş i c u toată atenţia, ş i c u toată solicitudinea„ . , dacă voi avea
cui împărtăşi ceva. Pentru că, ferească Dumnezeu, cum se întâmplă pe lumea
aceasta, s-ar putea să vină în urma mea unul care să nu ştie mare lucru despre
bibliotecă„ . Şi nu numai să nu ştie, dar nici să nu vrea să asculte „ .
Şi-atunci, degeaba pierd vremea, încercând să-l învăţ „tabla înmulţirii", care, în
materie de biblioteconomie, ştiţi d-voastră că nu e uşoară !
Cam atât „ .
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MIHAI CANTACUZINO, TRADUCĂTORUL ÎN UMBA ROMÂNĂ
AL VOIAJORULUI FRANCEZ AL LUI JOSEPH DELAPORTE
Eugenia Dima
1 . Aflat în refugiu la Iaşi între anii 1 9 1 6- 1 9 1 8, Nicolae Iorga a avut prilejul să
vină în contact cu un manuscris care îi provoacă, pe bună dreptate, un interes
deosebit, astfel încât publică acest text la Imprimeria Naţională, Bucureşti, în anul
1 940, cu titlul Le voyageur fran�ais al abatelui Joseph Delaporte în traducere
moldovenească ( 1 785), care conţine tomul întâi din extinsa relatare de călătorie a
lui Delaporte, însoţit de o introducere şi note. La acea dată, savantul român nu avea
cunoştinţă de existenţa altor tomuri din această lucrare traduse în limba română. În
introducerea ediţiei, Iorga analizează informaţiile de pe foaia de titlu, în care se
precizează că manuscrisul conţine o scriere în limba franceză aparţinând abatelui
Delaporte, tălmăcită în limba rusă şi publicată la Petersburg, în anul 1 780, şi că
aceasta a fost tradusă la rândul său de către un cărturar român al cărui nume nu
este specificat şi face ample comentarii privitoare la activitatea literară a lui Joseph
Delaporte, autorul scrierii care a servit drept izvor traducătorilor rus şi român.
Deoarece pe parcursul întregului manuscris nu a găsit nici o indicaţie referitoare la
traducătorul român, Iorga întreprinde cercetarea textului sub raport filologic şi
lingvistic cu scopul de a obţine informaţii pentru identificarea celui care a efectuat
traducerea şi constată că manuscrisul, aflat astăzi la BAR, având cota 1 376, este o
copie care conţine caracteristici lingvistice moldoveneşti, dar şi munteneşti ; pe
acestea din urmă le explică prin buna cunoaştere de către traducător a Ţării
Româneşti, precum şi printr-o „deosebită dezvoltare a simţului de mândrie
naţională" a cărturarului care îşi dedică lucrarea „cetitorilor din ambele ţări" 1 .
Concluzia lui N. Iorga este că traducerea a fost efectuată de un moldovean,
Amfilohie, episcop al Hotinului, stabilind o relaţie cu conţinutul textului, cultura
clericului, preocupările sale cărturăreşti, şi în special interesul acestuia pentru
diferite domenii ştiinţifice.
În studiul Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, publicat la Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, în anul 1 962, în capitolul referitor la formarea terminologiei
geografice, N. A. Ursu a cercetat şi textul intitulat A toată lumea călătorie sau

înştiinţare de lumea cea veche şi cea nouă, adecă istoria de toate pământurile ce
I . Vezi N. Iorga, op.

cit.,

p. 1 2.
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sânt pănă acum ştiute la patru părţi ale lumii . . care conţine traducerea din limba
„

rusă a scrierii abatelui francez Joseph Delaporte. Autorul constată că, în afara
copiei editate de N. Iorga, mai existau încă două copii (în total patru manuscrise)
conţinând această traducere, inventarul lor fiind următorul: val. I, în ms. 1 376 de la
BAR (editat de N. Iorga; vezi mai sus); val. IV, din 1788, în ms. 377 1 de la BAR;
val I, II, III, cu cota IV- 1 8 de la BCU Iaşi, copiate de doi sau trei moldoveni. N.
A. Ursu contestă atribuirea făcută de N. Iorga, deoarece remarcă prezenţa în
traducere a unor particularităţi lingvistice care nu pot fi explicate decât prin
existenţa unui arhetip muntenesc, precum şi faptul că pe foaia de titlu a ms. IV- 1 8
(tomul III) apare adj . rumânească, utilizat în acea epocă pentru limba vorbită în
Ţara Românească, şi emite ipoteza că: „Atât textul publicat de Iorga cât şi cele trei
volume din Biblioteca Universităţii din Iaşi sunt copii moldoveneşti făcute după un
text muntean" (op. cit. , p. 1 8 ) .
Parcurgând ş i noi ediţia Iorga (D I), precum ş i tomul I I din manuscrisul IV-1 8
de la BCU Iaşi (D li), am constatat prezenţa în ele a unor fonetisme specifice
graiurilor nordice: strâcat ( D II, f. 1 39v), uşâlor (D II, f. 1 69r), picioarili (D II, f.
l 8Y), privală (D II, f. l 92Y), gherme (D II, f. l l 3r) sau disfrănării (D I, p. 85),
împregiurari (D I, p. 27). Există însă şi fonetisme munteneşti : după „de pe" (D I,
p. 32), păine (D I, p. 163, 1 68), pâine (D II, f. 4r, 26r), dar, ceea ce este mai
important, lexeme sudice precum: coşciug „sicriu" (D I, p. 1 5 1), duzi (D I, p. 5 1 ,
1 49, 1 56), ferestile (D I, p. 35, 1 1 6), ginere „mire" (D I, p . 40, 4 1 , 42, 1 1 2, 1 86,
D II, f. 54r, 73v), gârlici (D I, p. 63, 1 50, 1 5 1), pepini galbini (D I, p. 126), zăpadă
(D I, p. 46, 47, 149, D II, f. 147v, 1 54v, 1 96r); apare de asemenea forma este a
auxiliarului a fi la pers. 3 pl. : este peşteri (D I, p. 30). Având în vedere elementele
lingvistice din cuprinsul manuscriselor, şi în special lexicul, mai rezistent la
intervenţiile copiştilor, care indică un traducător muntean, după cum a afirmat N.
A. Ursu, atribuirea făcută de către N. Iorga, care a apreciat că autorul traducerii este
Amfilohie Hotiniul, nu se mai susţine. Şi astfel, traducătorul român a rămas
necunoscut. Suntem însă întru totul de acord cu N. Iorga, care în prefaţa la ediţia
citată afirmă: „De câte ori se discută aceste chestii de atribuţii literare, trebuie să se
evite aruncarea în anonimat, atunci când pentru astfel de epoci era aşa de greu să

se găsească oameni în adevăr culţi, cu o curiozitate intelectuală dezvoltată, cu
iubire pentru o ştiinţă care ni era încă aşa de nouă şi, totodată, cu înţelegere pentru
acea civilizaţie apuseană care ni s-a îmbiat numai de la o bucată de vreme"2
[sublinierea autorului] .
Ne revenea aşadar dificila sarcină de a aborda traducerea din punctul de vedere
2. Iorga, op. cit., p. 1 3.
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al unei amănunţite analize lingvistice şi stilistice, pentru a stabili trăsăturile
specifice textului, care ar fi putut contribui la descoperirea traducătorului.
2. Aprofundarea analizei manuscriselor care conţin traducerea românească din
Delaporte ne-a condus la următoarele constatări :
2. 1 . Ms. de la BAR are următoarea foaie de titlu: „A toată lumea călătorie sau
înştiinţare dă lumea cea veiche şi cea noao dă toate pământurile ce până acum sânt
ştiute la 4 părţi ale lumii, dată în limba franţozească dă abate Delaport. S-au
tălmăcit în limba rosească în Sankt Petreburg la leat 1 780. S-au scos pă limba
rumânească la leat 1788. Tomu 4"; conţine 3 1 5 file (minus f. 3 1-39, omise la
numerotat), având şi paginaţia veche de la pagina 1 la 608; dimensiunile 1 8,5 x
1 3,5 3 . Este scris cu cerneală neagră, cu litere mari, înflorite, iar textul de pe foaia
de titlu este încadrat într-un chenar decorativ. Majusculele sunt cu înflorituri pe tot
cuprinsul textului, aceeaşi literă având mai multe forme, iar la începutul fiecărui
capitol se află câte un frontispiciu ( f. 3 r, 26r, 77 r, 89 r, 133 r, 1 76r, 190v , 228 r, 256 r,
289v ) . Aspectul grafic general al manuscrisului trădează o persoană cu simţ estetic,
riguroasă, cu respect pentru fila scrisă.
Pe versoul foii de gardă a ms. 377 1 de la BAR există următoarea însemnare:
„Tom I e la Nazarie, dir[ectorul] Sem[inarului] Centr[al] Bucureşti . Tom II e la
Iancu Bogdan, Bucur[eşti]. Tom III e neştiut. Prezentul tom e al IV-iea. Am dat-o
cu bună voinţă, 1906, ian. 9. Preot Lazăr Poenaru, com[una] Boteştii, j ud.
Roman[aţi]"4 . Acest inventar demonstrează faptul că se ştia de existenţa a patru
volume ale traducerii, într-o versiune unitară, şi că dintre acestea preotul era
posesorul volumului al IV-iea, pe care după cum aflăm din Catalogul
manuscriselor, l-a donat Bibliotecii Academiei Române5 , la data menţionată în
manuscris.
2.2. La doi ani după apariţia lucrării citate a lui N. A. Ursu, preotul D. Fecioru,
în lucrarea intitulată Catalogul manuscriselor din Biblioteca Patriarhiei Române
(BPR), publicat în „Studii teologice", XVI, 1964, nr. 1-2, p. 1 33- 134, consemnează
şi descrie, la nr. 123, manuscrisul intitulat „A toată lumea călătorie . . . , traducere
din limba rusă a volumului III al Voiajorului francez al lui Delaporte, aflat acum

3. Vezi Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, Editur.i Ştiin�fică şi Enciclopedică, voi. III, Bucureşti,
1 987, p. 238.

4 . Indicaţia Roman reprezintă o abreviere pentru fostul judeţ Romanaţi din Oltenia, din vechea organizare
administrativă a României.
5. Vezi Gabriel Ştrempel, op. cit., voi. III, p. 239.
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în aceeaşi bibliotecă, sub cota I-406 . Manuscrisul aflat la Biblioteca Patriarhiei
Române prezintă următoarele caracteristici: „scriere cursivă cu cerneală neagră;
colontitluri şi frontispicii simple din peniţă la începutul fiecărui capitol; 1 9 rânduri
pe pagină; un singur condei; corecturi de mână posterioare; legătură veche în
piele"7 . Am constatat că aspectul exterior al ms. I-40 de la BPR este identic cu cel
al ms. 377 1 de la BAR; tot identice sunt titlul, foaia de titlu, ordinea capitolelor şi
grafica primelor pagini, precum şi împărţirea pe capitole; trăsăturile lor lingvistice
sunt comune8 . Analizând grafia chirilică a celor două manuscrise, putem afirma cu
certitudine că ambele texte au fost copiate de aceeaşi persoană.
D. Fecioru semnalează o notă posterioară aflată la f. 34, cu litere latine şi
cerneală violetă: „Proprietatea mea, 1 898, ian[uarie] 8, pr. L. Poenaru"9 . Aşadar, în
anul 1 898, preotul Lazăr Poenaru era posesorul tomului III, despre care el afirma
în anul 1 906, la începutul ms. 377 1 , că nu ştia unde se află. Din peregrinările
manuscrisului până a ajuns la BAR se ştie că mai fusese înregistrat, acesta
prezentând „numere vechi de bibliotecă; pe cotor 65; în Biblioteca Internatului
Teologic a avut numărul 2365" 1 0 .
2.3. Traducerea cărţii lui Delaporte (tomul IV) se mai păstrează într-o altă copie
de la începutul secolului al XIX-lea, în ms. 2992 de la BAR. La f. 1 r, se află, în
afară de titlu, şi informaţii filologice: „A toată lumea călătorie sau înştiinţare de
lumea cea vechi şi cia noă, de toate pământurile ce până acum sânt ştiute la 4 părţi
ale lumii, dată în limba franţuzească de abatele de La Porte. S-au tălmăcit în limba
rosască în Sanctpetreburgu la leat 1 780. S-au scos pe limba româniască la leat
1788. Tomu 4". La f. 2v, se află următoarea notă: „S-au scris la anul 1 8 17 . Grigore
Velichi" l t . În acelaşi catalog se mai dau următoarele informaţii în legătură cu
volumul înregistrat: „Textul cu cerneală neagră. Iniţiale ornate la f. 3, 19, 168 ş. a.
Legătură veche în piele. Cumpărat de la anticarul I. Kupperman din Iaşi, la 3 1 oct.
1 903" 1 2 . O analiză sumară a acestui manuscris arată că este o copie moldovenească
mai îndepărtată în timp a tomului IV, având acelaşi arhetip ca şi celelalte copii
prezentate mai sus l 3 .
Constatăm aşadar că până astăzi s-au păstrat tomurile III şi IV în versiunea
6. Mulţumim şi pe această cale Domnului Profesor N.A. Ursu, care ne-a semnalat lucrarea lui D. Fecioru.
7. D. Fecioru, op. cit. , p. 1 33 ; spre deosebire de D. Fecioru, apreciem că notele marginale sau suprascrise au
fost făcute de aceea5i mână.
8. Vezi mai jos.
9. D. Fecioru, op. cit. , p. 1 34.
1 0. lbidem,p. 1 33.
1 1 . Gabriel Ştrempel, op.
1 2. Ibidem.

cit. , II, Bucureşti,

1 9 8 3, p. 425.

1 3. Manuscrisul a fost semnalat de către D. Popovici, în volumul Studii literare. I. Literatura românii în epoca
„ Luminilor", Editura Dacia, Cluj,

1 972, p. 1 06.
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muntenească (primele două nu sunt încă descoperite), textul integral păstrându-se
doar în copiile moldoveneşti, şi că manuscrisul I-40 de la BPR (tomul III)
reprezintă exemplarul despre a cărui existenţă nu mai avea cunoştinţă preotul
Poenaru, posesorul tomului IV.

3. Pentru cercetarea de faţă am analizat următoarele manuscrise, conţinând cele
patru volume ale traducerii din Delaporte: tomul I, tradus în 178S, în ediţia lui N. Iorga
a ms. 1 376 de la BAR (în continuare D I); tomul II, tradus în 178S, în ms. IV-1 8 de la
BCU Iaşi (în continuare D II) ; tomul III, tradus în 178S, în ms. I-40 de la BPR (în
continuare D III) ; tomul IY, tradus în 1788, în ms. 3771 de la BAR (în continuare D IV).
Deoarece pentru alcătuirea tezei de doctorat intitulată Limba traducerilor laice
din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea din Muntenia, susţinută în februarie
1989, am avut în vedere ms. 377 1 de la BAR 14, vom face referiri în special la acest
text, precum şi la ms I-40 de la B PR, pornind de la analiza filologică a textului, în
primul rând a materialului lingvistic, pentru a compara trăsăturile specifice limbii
traducerii analizate cu particularităţile limbii altor cărturari ai epocii, care a fost de
asemenea studiată de noi.

3 . 1 . Analiza lingvistică relevă faptul că ms. 377 1 de la BAR (D IV) şi ms. I-40
de la BPR (D III) prezintă trăsături fonetice, morfologice şi lexicale specifice
graiurilor sudice. De exemplu:
3 . 1 . 1 . Fonetică: â > o : întovăroşi (D IV, f. 133r), tovaroş ( D IV, f. lS 1 r, 297V);
ă > i : nisip (D IV, f. 1 sr, 167r, 19 1V); o aton se păstrează în cocoş (D IV, f. 6 1r,
1 8Sr, 302V); u > o : coprinde (D IV, f. 3r, 77v, 132r, 299v), coprindere (D IV, f. 14r);
u trece la i şi s devine ţ în subţioară (D IV, f. 49v), supţiori (D IV, f. 46v, 202V);
epenteza lui i prin anticiparea elementului palatal: genuiche (D IV, f. sor, s2v, 64V,
94v, lQ lr, 247r), oichi (D IV, f. 74v, 1 34r, 2 1 7r, 23 1 V), păduichi (D IV, f. 270r),
păreiche (D IV, f. 4 1 r), roiche (D IV, f. 262r), străichini (D IV, f. S2r, lSOr), ureichi
(D IV, f. 49r, 1 87r, 2S2r), veiche (D IV, f. 9v, 29v, 44r, 102v, 220r); epenteza lui i în
câine (D IV, f. ssv, 1 20r, 273v), mâini (D IV, f. 3r, 16v, 49v, 17 1r, 202r), pâine (D

IV, f. 29v, 42r, 1 ssv, 1 9 1 r); p dur: pă (D IV, f. sor, 1 32r, 168V, 22sr, 2s2v, 287V),
pântre (D IV, f. 162r, 194r); d dur: dă „de"( D III, f. 8r, 38v, D IV, f. 22v, 6Sv, 9ov,
122r), dăodată (D IV, f. 23v, 1 22r, 29Sv), dăspărţire (D IV, f. 29Sv), dăşchide (D IV,
f. 80V).
3 . 1 .2. Morfologie: formele variabile ale articolului genitival: cinstesc partea
1 4. Am avut la dispozitie, la Institutul de Filologie Română „A. Philippide" din Iaşi, o fotocopie a acestui
manuscris, aflată în arhiva de microfilme şi fotocopii a manuscriselor şi cărtilor rare din bibliotecile din tară
alcătuită de N.A. Ursu.

218
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
fămeiască drept a Lor acoperitoare (D IV, f. 1 32r), cel adăvărat al ei soi (D IV
2Q2r), bani ai cămării (D IV, f. 14v), ai Lui supuşi (D IV, f. 14v), ai Lor Lăcuitori (D
IV, f. 76v); forma de pl. picere (D IV, f. 4 1 v); identitatea formei de indicativ prezent
pers. 3 sg. cu pers. 3 pl. : este [„.] câteva verste (D IV, f. 9r), dă mirare este frunzele
(D IV, f. 69v), sare oichii (D IV, f. 75r), să vede comorile (D IV, f. 99r), începe tunetele
(D IV, f. 270r), ei vrea (D IV, f. 192r); forma de viitor n-oi avea (D IV, f. 156r).
3 . 1 . 3 . Lexic: cearşaf (D IV, f. 149v, 24 1r, 279r), coşciug „sicriu" (D IV, f. 63r,
ssr, 1 84V, 26 1V), ginere „mire" (D IV, f. 2 1 0v, 236r, 280r), pepene (D IV, f. 1 1 6V,
234r, 274v), pisică (D IV, f. 1 23r), plapumă (D IV, f. 226v), varză (D IV, f. 72r).
3 .2. În afara elementelor lingvistice specifice graiurilor sudice pe care le-am
prezentat mai sus pentru a demonstra că originalul traducerii aparţine unui cărturar
muntean, am constatat şi o serie de particularităţi care considerăm că pot fi utile
pentru stabilirea autorului traducerii. Neologismele întâlnite în text arată că avem a
face cu un cărturar care cunoştea bine limbile greacă, franceză, turcă, probabil
italiană, şi, desigur, rusă. De exemplu:
3.2. 1 . Cuvinte de origine neogreacă: amfivolie „îndoială" (D IV, f. 1 35r),
anatematisi „a blestema" (D IV, f. 54v, 138v, 142r), anatrofi „educaţie" (D IV f.
1 82v, 235V), catacrinisi „a privi cu atenţie" (D IV, f. 53v), catafronion „înjosire"
(D IV, f. 267r), diacrinisi „a distinge, a remarca" (D IV, f. 86r, 1 97r, 288r),
efevremă „invenţie" (D IV, f. l 92r, 309r), ipodromion (D IV, f. 222r), ipolipsis (D
IV, f. 2 1 7v), megalopsihos „mărinimos" (D III f. 2ov), paraxen „ciudăţenie" (D IV,
f. 4v, 6r, 1 35v), teolatrie „iubire de Dumnezeu" (D IV, f. 1 26V), zulefsi „a fi gelos"
(D IV, f. 105V).
3 .2.2. Neologisme de origine latino-romanică, în special franceză: autodafe (D
IV, f. 141v), avocat (D IV, f. 16r, 137r, 1 6 1 r), bal (D IV f. 147r), boltă (D III f. 7v,
gv, 33v), curtezan (D III, f. 14r, 24r, D IV, f. 5gr, 86v, 1 6Qr), delicat (D III, f. 49r, D
IV, f. 67r, 23 1 v, 250v), deputaţi (D IV, f. 137v, 237V), falangă (D IV, f. 187r), idee
(D IV, f. 139r, 24Qr), lojă (D IV, f. 59r, 193r), ministru (D IV, f. 45v, 46r, 5gr, 260r),
natural (D IV, f. 4 1 r), natură (D III, f. 1 9v, D IV, f. 42r, 48r, 2 1 6v, 3QQr), nimfă (D
IV, f. 132r), paj (D IV, f. 1 37v), piaţă (D IV, f. 155v, 195r, 252v), stofă (D III, f.
1 36r), titlu (D III, f. 2 1r, D IV, ggr, 1 84r), titular (D IV, f. 1 59V), umbrelă (D III, f.
1 7r, D IV, f. 5 gr, 223r), vizită (D III, f. 170v).
3 .2.3. Aspectul fonetic al unor neologisme de origine franceză, care trădează o
influenţă rusească, confirmă afirmaţia din pagina de titlu, şi anume că traducerea
s-a făcut dintr-o versiune în limba rusă: ecvator (D IV, f. 82r, 176r), garnizon (D IV,
f. gv, 17r, 26r), incviziţie (D IV, f. 1 34v, 264v), memvrană (D IV, f. ?Or), ţărmonie
(D IV, f. 49r, 68r). Exactitatea datelor din titlu privitoare la originalul rus, din care
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cărturarul român a tradus numai patru tomuri, este confirmată parţial de
înregistrarea traducerii integrale în limba rusă a scrierii lui Delaporte, Le voyageur
franrais, în Svodnyi katalog russkoi knigi grajdanskoi peeati XVIII veka 1 7251 899, Moscova, 1 965 1 5 .
3 .2.4. După cum era de aşteptat, în traducerea românească au pătruns şi termeni
din limba rusă : cartincă „ilustraţie" (D IV, f. 144r), cazarmă (D N, f. 14v , 1 80V,
196 r), comendir „comandant" (D IV, f. 196V), gubernie (D N, f. 273 r), guardie (D
N, f. 22v , 48 r), podinog „duel" (D IV, f. 2 1 6v , 222r), stoliţă „capitală" (D III, f. lY,
26r, D IV, f. 13 r, 77V, 123 r, 24Qr).
3.2.5. Numărul cuvintelor de origine turcă este semnificativ; de exemplu:
caldarâm (D IV, f. 205 v), feligean „ceaşcă mică" (D IV, f. 2 1 Qv), geremea
„amendă" (D IV, f. 279v), iasacciu „soldat turc" (D IV, f. 95r), madem „minereu"
(D N, f. 1Q8 r , 176v , 262v), meidan (D N, f. 22 1 v , 252r), naip „judecător" (D N, f.
85V, 1 86 r), tahmin „evaluare" (D IV, f. 2 1 7V), tahtârvan „lectică" (D N, f. 5Y, 137 r,
2Q3 r, 267r), taraphana „monetărie" (DIV f. 10v , 1 54V), turbe „cavou" (D III, f.
4 1 r) şi altele.
4. Pornind deci de la datele oferite de texte, şi anume că traducerea s-a făcut către
sfârşitul secolului al XVID-lea din limba rusă de către un cărturar din Muntenia,
cunoscător a mai multe limbi de cultură, ne-am îndreptat atenţia către Mihai şi Ioan
Cantacuzino. Împreună cu cei doi fraţi, Pârvu şi Răducanu, Mihai a jucat un rol
important în numeroasele evenimente politice şi militare din a douajwnătate a secolului
al XVID-lea; toţi trei au făcut parte din partida boierilor care luptau pentru apropierea
de Rusia, văzând în aceasta o posibilă eliberatoare a ţării lor de sub dominaţia turcească.
După pacea de la Kuciuc-Kainargi, din 1774, în urma căreia Moldova şi Ţara
Românească au rămas în continuare dependente de Imperiul Otoman, Mihai
Cantacuzino este silit să se refugieze, împreună cu nepoţii săi Ioan şi Nicolae, cărora le
era tutore, în Rusia, la Petersburg, unde este numit general-maior de către împărăteasa
Ecaterina a II-a. La data apariţiei primelor volwne ale ediţiei ruseşti se afla la Petersburg
unde putea veni în contact nemijlocit cu această carte, astfel încât să aibă timpul necesar
pentru ca la 1785, respectiv 1788 să tălmăcească patru tomuri în limba română.
În legătură cu viaţa acestor Cantacuzini avem informaţii detaliate în Genealogia
Cantacuzinilor scrisă de Mihai Cantacuzino. În urma cercetărilor istorice şi filologice
s-a conturat şi profilul cultural al celor doi Cantacuzini : Mihai Cantacuzino
1 5. În lucrarea citată este înregistrată la nr. 3462 prima ediţie a scrierii lui Delaporte, în 1 7 volume, în perioada
1778 -1 794; a doua ediţie, în 1 1 volume, din care a tradus cărturarul român, a fost publicată la Petersburg între
anii 1 780 şi 1 786; observăm că pentru volumele II, III şi IV traducătorul păstrează anul de apariţie a primului
volum, 1 780, când de fapt acestea au fost tipărite ulterior, în 1 7 8 1 (tomul II), şi în 1 782 (tomurile III şi IV).

220
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
este autorul Ghenealoghiei Cantacozinilor şi al unei Istorii a Ţării Româneşti 16 ;
Ioan Cantacuzino este autorul volumului de versuri Poezii noo [publicat la
Dubăsari sau Movilău, între anii 1790- 1796] şi traducătorul scrierilor, rămase în
manuscris, Numa Pompilius, Romanul lui Florian (ms. 1 550 de la BAR, din 1796),
şi nuvela Arsachie şi Ismenia a lui Montesquieu, Istoria lui Machen a lui Baculard
D' Arnaud, şi piesa de teatru Narchis a lui J. J. Rousseau (toate în ms. 3099 de la
BAR, traduceri din 1794, copiate în 1 803) sau Cercarea asupra omului de
Alexander Pope (ms. 54 1 1 , fost 6002 de la BAR, traducere din 1 807 17 ). Şederea în
Rusia a celor doi mari boieri a constituit un bun prilej de a-şi însuşi limba rusă şi
de a menţine contactul cu cultura apuseană prin intermediul culturii ruseşti, care era
în acea perioadă sub influenţa iluminismului francez.
Cercetarea împrejurărilor în care s-au tradus cele câteva tomuri din lucrarea lui
Delaporte, precum şi a limbii textelor, ne-a dus la concluzia că traducerea a fost
făcută de către Mihai Cantacuzino.

5 . Pentru analiza comparativă a limbii traducerii din Voiajorul lui Delaporte cu
Genealogia lui Mihai Cantacuzino am utilizat ediţia Genealogia Cantacuzinilor de
Banul Mihai Cantacuzino, publicată şi adnotată de N. Iorga, B ucureşti, Institutul de
Arte Grafice şi Editura „Minerva", 1902, pe care o cităm în continuare cu sigla
MCG. N. Iorga a publicat o copie de la începutul veacului al XIX-lea, pusă la
dispoziţia sa de către G. Gr. Cantacuzino. Manuscrisul original nu s-a păstrat, dar
având în vedere unele forme întâlnite în cuprinsul textului, precum şi modul de
adaptare fonetică a neologismelor în perioada în care a fost scrisă lucrarea credem
că titlul original va fi fost Ghenealoghia familiei Cantacozinilor.

5 . 1 . O primă apropiere între aceste două texte o indică situaţia de refugiat în
Rusia a lui Mihai Cantacuzino şi unele menţiuni din traducerea operei lui
Delaporte. Astfel, faptul că traducătorul român nu era în ţara lui se constată din
felul în care sunt făcute unele interpolări care conţin trimiteri la termeni sau la
obiceiuri din Ţara Românească, de exemplu: D I, p. 83 : La Cair este şi guali
(adecă cum este la Bucureşti aga); D I, p. 166: Când vor să scoată vin, fac o gaură

16. Vezi N. Iorga, Despre cronici şi cronicari, ediţie îngrijită de Dama.�chin Mioc, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1 988, p. 90-94, 164, 1 65, şi Istoria literaturii române în secolul al XV/11-lea (16881821), voi. 1-11, ediţie îngrijită de Barbu Theodorescu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 969 (în
voi. II, p. 93, 94, 1 0 1 , 105, 1 06, 109, 1 1 0, 1 1 1 , 1 14), precum şi Dicţionarul literaturii române de la origini
până la 1 900, Bucureşti, 1 979, articol semnat de Rodica Şuiu.
1 7 . Vezi Gheorghe lvănescu, Un poet român necunoscut din a doua jumătate a secolului XVII/, în „laşul
literar", 1 953, nr. 3-4; G. lvănescu şi N.A. Ursu, Un scriitor muntean de la sfârşitul secolului al XV/11-lea:
Ioan Cantacuzino, în „Studii şi cercetări ştiinţifice". Filologie. X, 1 959, fasc. 1-2, p. 1 35-1 40; Dicţionarul
literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti,

1 979, articol

semnat de Florin Faifer.
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prin care îl trag cu o trestie (ca la Valahia pălniile ce trag din bute); D II, f. 7 1 r: Ei
dau cu bobii (ca la Ţara Românească) ; D II, f. 192v: Pietrile ce să zic peruzăle, iar
rumâneşte le zicem turcheză; D II, f. 222v: Unii dintr-aceştie priveghează asupra
neguţătorilor, alţii asupra oştilor, şi alţii asupra oraşului (cum la Bucureşti aga) ;
D IV, f. 1 59v: Acest dar nu-l capătă îndată, ci au numai numele (după cum la
Valahia boierie paia); D IV, f. 1 8Qr: Care case sânt clădite (ca la Valahia
porumbarile) pă stâlpi înalţi; D IV, f. 241 r: Rămurile le scutură sau le bat cu
prăjini (cum bat la Valahia nucile).
5 .2. Studiul comparativ al limbii acestor două texte relevă numeroase
particularităţi lingvistice şi stilistice comune traducerii din Delaporte şi
Genealogiei lui Mihai Cantacuzino 1 8 , cum sunt:
5 .2. 1 . Numărul mare de neologisme şi derivate neologice, dintre care unele au
o circulaţie rară în epocă 1 9 : anangasi „a determina, a hotărî", (D III, f. 43v, DIV
f. 1 6r, 1 6v, 9sr, 139r, 168v, 22sr, 288r, 299r - MCG, p. 7), arhitectură (D III, f. 1 sv,
D IV, 92r - MCG, p. 342), armie (D III, f. sor, D IV, f. 3Qr - MCG, p. 1 89, 195,
199), bal D IV, f. 147r - MCG, p. 1 84), baron (D IV, f. 237r - MCG, p. 268, 332),
caimacan (D IV, f. 1 1 1 r, 17Qr) - caimacam (MCG, p. 3 14), catacrinisi „a privi cu
atenţie" (D IV, f. 53v, 133v, 1 58v - MCG, p. 309), a (se) catafronisi „a (se) înjosi"
(D IV, f. 5 1 r, l 27r - MCG, p. 301 ), cavalerie „distincţie, decoraţie" (D IV, 12Qr MCG, p . 333), clas (D IV, f. sov, 5 1v - MCG, p. 1 29), comendiri (D IV, f. 196v) comandir (MCG, p. 3 1 7), cule (D IV, f. 8v, 17r, 24v - MCG, p. 343), deputaţi (D
IV, f. 137v, 237v - MCG, p. 176, 1 80, 1 8 1 , 200, 2 1 3 , 272, 289), elatomă „păcat"
(D IV, f. 2 1 6v, 23ov, 28Qv - MCG, p. 133), elefterie „libertate" (D IV, f. 126r MCG, p. 2 1 6); englezesc (D IV, f. 301 v - MCG, p. 1 1 6, 325), evghenis „nobil" (D
III, f. 42v, D IV, 46v, 5 lv, 84r, 105V, 137v, 1 69r - MCG, p. 192, 365), ghenăral (D
IV, f. 196r) - gheneral (MCG, p. 8 1 ), gheografie (D III, f. sr, l Y - MCG, p. 342),
gubernator (D III, f. 1 5r, D IV, 9v, 2sv, 1 96r - MCG, p. 384), gvardie (D IV, f. 22v,
48r - MCG, p. 333), hirurg (D IV, f. 149r - MCG, p. 342), imperiu (D III, f. 4 1 v,
D IV, f. 19r - MCG, p. 4 1 1), interes (D III, f. 2ov, D IV, f. 198r, 2 1 8r, 2 1 8v - MCG,
p. 1 36, 193, 278), ipolipsis (D III, f. 9v, 24r, 48v, D IV, f. 5 1v, 2 1 7v - MCG, p. 82,
9 1 , 94, 96), lachei (D IV, f. 137v - MCG, p. 1 8 1), meghistan (D III, f. 16v - MCG,
1 8. Unele aspecte filologice si lingvistice legate de Genealogia lui Mihai Cantacuzino vor face obiectul unui
studiu ce va fi publicat în curând. De asemenea, ne vom ocupa cu alt prilej de istoria aceluia�i autor, pe care nu
am avut-o în vedere în acest studiu comparativ, ca urmare a discutiilor referitoare la limba (greacă sau română)
în care a fost redactată de autorul ei.
19. Vezi N. A. Ursu şi Despina Ursu, lmprumutul lexical în procesul 11wderniliirii limbii române literare (1760-1860),
Editura Cronica, laşi, 2004 . p. 2 1 0)
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ministri (D IV, f. 45v, 46r, 58r, 1 84v - MCG, p. 1 22, 1 82, 1 84, 195, 1 99), minut (D
III, f. 29r - MCG, p. 144), natură (D III, f. 19v, 26r, 43v, D IV, f. 42r, 48v, 9 1 v,
1 1 7V, 1 1 9r, 283r, 300r - MCG, p. 89, 3 12), ofiţer (D IV, f. 1 50r, 1 99v, 274r MCG, p. 179), paji (D IV, f. 1 37v) - pagiu (MCG, p. 290), palaturi (D III, f. 23r,
D IV, f. 99v, lQOr, 246r - MCG, p. 22), paradigmă (D IV, f. 7r, 50v, 78v, 97v, 190r,
289r - MCG, p. 3 10), parastisi (D IV, f. 146r, 1 59r - MCG f. 270), pari „pairi"
(D IV, f. 1 1 v) peri (MCG, p. 1), parigorisi „a (se) consola" ( D IV, f. 45r, 126r,
196v, 237r - MCG, p. 3 0 1 ), parimie (D IV, f. 42v - MCG, p. 372), patrie (D IV, f.
142v, 1 98r, 2 1ov, 3 1 2r - MCG, p. 1 9 1 , 1 98), pazarghidean „achizitor; intermediar"
(D IV, f. 257v - MCG, p. 144), perierghie (D III, f. 9v, D IV, 40r, 75r, 1 88r, 272V,
309v - MCG, p. 2 10), pliroforie (D IV, f. 28v - MCG, p. 293), pliroforisi (D IV,
f. 1 5r, 254v - MCG, p. 25), polcovnec (D IV, f. 23r) - polcovnic (MCG, p. 1 7 1 ,
198), potret (D IV, f. 144v, 1 55V) - portret (MCG, p. 292), prinţip D (IV, f. 24r,
1 1 l r, 26 1r - MCG, p. 4 1 1), prinţipesc (D IV, f. 1 10v - MCG, p. 105), priveleghiu
(D IV, f. 1 5r, 25v, 87r, 28 1 T) - privileghiu (MCG, p. 1 02, 109, 2 17, 293), prohorisi
„a avansa, a progresa" (D IV, f. 1 2r, 1 8 1 r, 246r - MCG, p. 203, 293 ), proterimă
„avantaj, superioritate" (D IV, f. 48r, 88r, 296r - MCG, p. 163), a se protimisi (D
IV, f. 29r, 55r, 238r, 253v - MCG, p. 16), punt (D III, f. 42r, D IV, 264v - MCG, p.
1 92), sală ( D III, f. 8V, 3 1 r, D IV f. 87v, 89V, 147r, 1 5 1 r, 2 1 2v - MCG, p. 1 82, 1 83),
scopos (D 111, f. 49r, D IV, 143v, 169r, 259v, 305T - MCG, p. 8, 25, 1 33, 195),
sintesi „a compune, a alcătui" (D IV, f. 14r, 86v - MCG, p. 292), sintesis „sinteză"
(D III, f. 1 3T - MCG, p. 1 8), spital (D IV, f. l l r, 148r, 150r, 1 55T, 265r, 272r - MCG,
p. 342, 399), spiţărie (D IV, f. 72r, 1 5 1 r) - spiţerie (MCG, p. 342), teatru (D IV, f.
1 3 1r - MCG, p. 184), tiran (D IV, f. 254r - MCG, p. 379), tractat (D IV, f. 1 93r
MCG, p. 200), ţărmonie (D IV, f. 49r, 6 1 r, 1 53r, 1 69r, 23ov - MCG, p. 142, 1 8 1 ,
305, 329), varvaricesc (D IV, f. 62v, 245r - MCG, p . 274).
-

_

Este probabil ca, mai ales în cazul neologismelor, unele diferenţe fonetice între
cele două scrieri să se explice prin influenţa limbii copiştilor Genealogiei, între
redactarea originală şi copie existând o distanţă de circa 50 de ani .
La această secţiune comentăm numai neologismul energhie, existent în ambele
texte: Ceea ce eu am văzut dântr-a lui energhie este aceasta: porneşte balile şi
înnegreşte dinţii (D IV, f. 68V, cf. 9 1 V, 141 V); - Cele mai adevărate şi însuşi pricina
morţii[. . . ] nu s-au tras numai chiar din energhiile Stolnicului Cantacuzino (MCG,
p. 307). Sensul este de „acţiune, activitate; efect" ; nu este înregistrat în dicţionarele
limbii române; credem că se explică prin ngr. 'evypyEta cu preluarea acestui sens
din gr. ypyov „lucrare" .
5.2.2. Termeni vechi şi populari mai rar utilizaţi în alte scrieri ale epocii :
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a ardica (cu varianta arădica): Să împreună între dânşii, să heretisesc plecându
să oarece cu capu, ardică mâinile amândoao (D IV, f. 49r); Ei fac neguţătorie şi cu
olandezii, arădicând de aici mult piper (D IV, f. 1 24v), cf. şi D III, f. 45V, D IV, f.
70r, 295v, 394v;
I-a încunjurat casa o sumă de soldaţi şi, ardicându-1 numai pe
el, l-a trimis de l-a închis la Graf (MCG, p. 336).
a se atinge (de ceva) „a se referi la. . .": Toate cele ce să ating de neguţătorie (D
IV, f. 1 97r); - Cele ce să ating de povestirea a celor de la Valahia Cantacuzini
(MCG, p. 1 67).
înmicşora „a se micşora, a se diminua": Să înmicşorează a lor venit. D III, f.
1 1 3V) ; Mult le-au înmicşorat poliţile dă cursu banilor (D IV, f. 12r); Doao pricini
sânt carele înmicşorează a lor ipolipsis (D IV, f. 5 1 v); Atât să înmicşorează ei,
încât nu să numesc oameni (D IV, f. 55v), cf. şi 28r, 145r;
A înmicşorat birul
lăcuitorilor ţărani (MCG, p. 77).
Varianta ohavnic a adj . ohabnic are în cele două texte sensul de „băştinaş,
autohton": Ohavneci lăcuitori acestui pământ (D IV, f. 276r); - Neamuri vechi,
ohavnice (MCG, p. 4 14).
răstinde „a se extinde; a se întinde": Gubernatu vămilor au avut trebuinţă a să
răstinde aproape în lung (D IV, f. 1 6V); Nu numai la muieri, ci şi la toate
dobitoacele den partea fămeiască să răstinde a lor milă (D IV, f. 62r), cf. şi D III,
f. 7r, 28r, 49v, D IV, f. 125v, 144r, 1 85r; Răstindem şi noi acele de atunci scopuri
ca să se săvârşească spre mângâierea creştinească (MCG, p. 1 62); Să năpădească
şi paşa de la Brăila şi ulfa-valesi de la Galaţi; carii izbind au să se răstinză până
unde vor putea ajunge (MCG, p. 17 1).
prăpădenie „distrugere; moarte": A prădat împreună ostroavele, lăsând pă
această crăie în rea prăpădenie şi întristare (D IV, f. 79r) ; Au tras în pământu lor
pă streini ce le-au pricinuit a lor prăpădenie (D IV, f. 243r); Nu puţină prăpădenie
le vine şi dân cea obicinuită a lor hoţie (D IV, f. 296r), cf. şi D I, p. 122. - Cea mai
sus prăpădenie a ţerii din vremea lui Stavrache (MCG, p. 146); Aceste trei pricini
ce în jos se arată, din care pricini a fost şi prăpădenia Cantacuzinilor (MCG, p.
307); La prăpădenia tatălui său, putem zice că aceasta a lui prostie l-a scăpat de
la moarte (MCG, p. 345).
pricinuitor „persoană care produce, provoacă necazuri, neplăceri": Îşi pierde şi
averea ca un pricinuitor dă dăspărţire (D IV, f. 295V); - Aceştia să se împlinească
de la aceia ce i-au luat şi au fost pricinuitori de turburare (MCG, p. 1 49); El a fost
pricinuitor de a nu da zaherea (MCG, p. 309).
prostrămoş cu varianta (grafică) prostremoş „străbun, înaintaş, strămoş'', nu a
mai fost semnalat în alte texte şi nici nu a fost înregistrat în lucrări lexicografice;
este un calc în care, după modelul ngr. npoyovtKO<;, npoyovo<;, sau
-

-

-
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npomx'toptKoc;, s-a adăugat substantivului strămoş elementul de compunere
grecesc pro-, rezultând astfel o formaţie lexicală redundantă. Se întâlneşte în
MCG: Pro-strămoşu-mieu Costandin Cantacuzino Postelnicul (p. 26). A murit şi
l-au îngropat la mănăstirea pro-strămoşului său (p. 190), cf. şi p. 24, 26, 27, 1 82,
190; în D IV, cuvântul are numai forma prostremoş : Lă.cuitorii crezând cum că
sânt acestea urmele picioarilor prostremoşului Adam (f. 4 1 v); Prostremoşii lor, atât
s-au purtat dă rău încât au ajuns a să catacrinisi (f. 53v). Unu dân prostremoşii lui
singur dă voie s-au jirtvuit (f. 102v), cf. şi 9Qr, 1 26v, 139v, 2 19r, 23Qr, 282r. În D I
formele alternează: prostrămoş (p. 133) şi prostremoş (p. 1 39, 158, 183); cf. şi D
III, f. 17r, 1 8r, 1 sv, 99v, 1 Q3r.
smredui „a infecta, a molipsi", are varianta a zmredui: Aeru să zmreduieşte (D
IV, f. 24Qr); - Hrana bolnavilor de ciumă şi a celor smereduiţi (MCG, p. 399); cf.
şi Boală zmreduitoare (D IV, 3QQv), friguri zmreduitoare (D IV, 82v).
sparge înseamnă „a distruge, a nimici, a omorî": Îi pun în ţeapă sau îi dau dă-i
sparg jigăniile (D IV, f. 47r); Năpădind asupra oştilor, [„.] le-au spart (D I, p. 54);
Arătăm că ţara se va sparge şi atunci voi să răspundeţi (MCG, p. 1 4 1 ) ; Ghica
Vodă sparge ţara (MCG, p. 90).
Alte exemple: a încuiba (D I, p. 25, D IV, f. 2 1v, 202v, 246v - MCG, p. 178,
194, 295, 323), neîncontenit (D III, f. 31 v, 39r - MCG, p . 3 1 1), neprieten (D IV, f.
64r, 109V, 262V - MCG, p. 88, 89).
5.2.3. Formarea unui număr mare de abstracte verbale din infinitivul lung, care
constituie, în aceste texte, un important mijloc de îmbogăţire lexicală:
auzire „faptul de a auzi ; veste, zvon": Auzirea dă a lui moarte şi de a lor
spargere au încuibat groază (D IV, f. 2 1v); Numai dă auzirea numelui său s-au
îngrozit (D IV, f. 153r); - După auzire mi se pare a fi mai vechi aceste mai jos
arătate neamuri (MCG, p. 4 1 3), cf. şi p. 97.
căpătare „câştig; obţinere, dobândire" : Puţină vreme să bucură dă căpătarea
slavii izbândirii (D IV, f. 1 1 3r); N,untele să fac cu atâta zvon ca cum ar fi pentru
bărbat o deosebită căpătare (D IV, f. 26 lv); Spre acea desăvârşită căpătare ca
să se câştige tuturor starea noastră lângă dânşii (MCG, p. 2 1 6).
facere „alcătuire; producere": Naşte faceri dă răotăţi şi turbur<ăr> i opştii (D
IV, f. 9Qv); Îş capătă ei hrana, băutura, faceri dă case, dă vase ( D IV, f. 8Qr); Să fie gata tot, cu facerea de 24 şeici (MCG, p. 1 57).
izvorâre „origine, spiţă": Unii urmând după evghenia seminţiilor, şi alţii după
izvorârea mojiciii neamului (D IV, f. 1 6 1 V); - Ghenealoghia familiei
Cantacuzinilor, a căriia izvorâre se trage din neamul de Valoa (MCG, p. l ) ; Vreo
însemnare despre izvorârea neamului Cantacuzinilor (MCG, p. 26).
însurare „căsătorie" : Sânt opriţi dă însurare (D IV, f. 56V); Să cuvine pentru
-

-
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nunte a să face însurarea după pravilă (D IV, f. 1 97v); Nu obicinuiesc la însurare
să cerceteze pă fămei dă cel adăvărat al ei soi (D IV, f. 202r), cf. şi D I, p. 40, 80;
Să încuscrise cu douăsprezece familii din cele mai în stare ale Valahiei, prin
mijlocirea însurării fiilor săi (MCG, p. 82) ; Cu care însurare el s-a foarte
îndestulat, fiind Elena, soţia lui, bogată (MCG, p. 1 2 1 ) ; Printr-această însurare au
luat şi Brâncovenii nume de Basarabi (MCG, p. 407).
mergere „plimbare; deplasare, mers": fmprejurând cu mergerea tot ostrovu (D
IV, f. 27V); Trebuie să fie întovăroşite la mergere cu vreun bărbat (D IV, f. 88V); La
cea mergere este împrejurat dă prea mulţi curtezani (D IV, f. 1 8 8r), cf. şi D III,
38v; - Arătând grofului şi nişte vechi scrisori, [. . . ] spuindu-i că a lui mergere este
ca să facă rugăciune (MCG, p. 1 92); A doua mergere la Petreburg a lui Mihai
Cantacuzino (MCG, p. 200).
năpădire „năvălire": A întra în şanţuri ca să să diafendevsească dă năpădiri (D
IV, f. 95v); - S-a păzit ţara de a lor năpădire ca la patruzeci de zile (MCG, p. 178) ;
S-au prăpădit întru acea fără veste năpădire asupra casei lui, când l-a răpit fără
veste Poarta Otomanicească (MCG. p. 293).
nerodire: Cu a cărora rod să hrănesc la vremea nerodirii dă pâine (D IV, f. 65v);
- Ajutor în vremea nerodirii grâului (MCG, p. 29 1 ) .
prăpădire „distrugere; moarte": Era prea înflorită neguţătoria, dar olandezii a u
dus-o la prăpădire (D IV, f. 20Y); Să să întoarcă spre a lui prăpădire daca e l va
călca legătura jurământului (D IV, f. 246r); - Pentru a mea prăpădire aţi trimis pe
Toma Cantacuzino la Rosia (MCG, p. 302).
purcedere „plecare": Viţăroa cel ce vine nou să opreşte la acel mai dă aproape
ostrov şi, până la purcederea celui veichi, trimite al lui caimacan (D IV, f. 170r);
La purcederea spanolilor dă la Manili să meargă la Mexic (D IV, f. 289v); Făcând o hotărâre într-altă zi alta, l-au zăbovit cu purcederea pe Cantacuzino
(MCG, p. 193), cf. şi p. 194.
slobozire „declanşare, descărcare (a unei arme)": L-au priimit la corturi cu toată
gvardia, cu slobozire dă tunuri şi dă puşci (D IV, f. 22v); Se pomenesc din somn
într-această strigare sau, să-i zicem, într-un groaznic urlet de clopote, de sloboziri
de pistoale (MCG, p. 1 72).
5.2.4. Loc. adv. singur de sine: Cei mai delicaţi pomi cresc singuri dă sineş (D
IV, f. 67r); A lor tulpină tot dreaptă şi singură dă sineş să curăţă până la vârf (D
IV, f. l 14v); A doua zi s-a găsit singură de sine şi bună mijlocire, care este
aceasta (MCG, p. 170).
Expresia a da în ştire „a înştiinţa, a aduce la cunoştinţa cuiva": Acestea au fost
toate călcările mele dă lege, pă care ei le-au adunat la un loc şi au dat în ştire
pentru mine la sfânta judecată (D IV, f. 1 36r); - Le-a spus toate acestea frate-său
-

-

-
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Pârvului, căutând el să dea în ştire la feldmarşalul (MCG, p. 170).
Expresia a fi dat la „. „a avea înclinaţie spre„„ a se ocupa cu„ ." : Sânt daţi la
iubirea lucrării pământului (D IV, f. 93v); Era dată la gheografie (MCG p. 342).
Expresia, rar utilizată, pe încet încet „treptat, cu timpul": Pă încet încet aceste 2
oraşe s-au făcut unu (D IV, f. 1 3v); Pă-ncet încet [„.] să acopere dă iznoavă cu
coajă noao (D IV, f. 7 1 V) ; Pă încet încet s-au dăprins şi primea dă la noi bucate
(D IV, f. 3 13v); - Pe încet încet au împuţinat puterea ghereilor (MCG, p. 342).
Substantivul opreală, în expresia a pune la opreală „a reţine, a aresta": Casă în
care pun la opreală pă muierile ce petrec dăsfrânată viaţă (D IV, f. 265r); - Pentru
ochii oamenilor, îi pune la opreală în casele domneşti (MCG, p. 142); Este mazâl
şi pus la opreală ca să se trimiţă la Constantinopol cu toată a lui familie şi avere
(MCG, p. 305).
Expresia a spânzura de„ . „a depinde de cineva sau de ceva": Să spânzura dă
stăpânirea sultanului. (D III, f. S r); Să spânzura [„.] dă voinţa părinţilor (D IV, f.
60r), cf. şi f. 94r; - Să spânzure de urmările [ . „ ] fraţilor. (MCG, p. 35 1 ) .
Expresia a veni în vârstă „ a ajunge l a majorat; a deveni matur" există în ambele
texte, de exemplu în: Când să vie în vârstă, pă un copil ca acesta îl pun într-un
butuc ( IV, f. 273r), cf. şi D I, p. 14 1 ; - A crescut-o moaşă-sa, [ „ . ] până ce au venit
în vârstă (MCG, p. 5 1), cf. şi p. 198, 292, 422.
-

Din comparaţia limbii acestor două texte se poate desprinde o concluzie certă:
traducătorul celor patru volume din Le voyageur fran�ais al lui Delaporte este
autorul Genealogiei Cantacuzinilor, anume Mihai Cantacuzino.

6. În comparaţie cu alţi cărturari ai epocii, despre Mihai Cantacuzino există
numeroase informaţii, mai ales din Genealogia sa, care are în mare măsură un
caracter memorialistic: „Cneaz Mihai Cantacuzino, ce m-am născut în Valahia la
anul 1723, unde am fost vei vistier, fiul acelui odinioară cneaz şi graf de Imperiul
Romanicesc Matei Cantacuzino, marele ban al Craiovei şi al soţiei lui Păunei, fiicei
lui Velisarie, fiul vornicului Rusti, care, la anul 1774 mutându-mă cu toată familia
mea a lăcui în Rusia, fost-am cinstit de a ei Mărire Imperatriţa Ecaterina a doua cu
cin de gheneral-maior, vrând eu să ştiu de începătura neamului mieu, adecă de
familia Cantacuzinilor, de unde izvorăşte acest neam tragerea [„.], mai întâi am
cercetat la vizantină" (MCG, p. 24-25) . De-a lungul întregii cărţi, când face referiri
la evenimente petrecute în timpul vieţii sale, genealogistul relatează unele acţiuni
la care a participat nemijlocit, vorbind despre sine mai ales la persoana a treia,
pentru a da un aspect de imparţialitate lucrării. Din aceeaşi scriere mai aflăm şi că
i s-a permis să se întoarcă în ţară pentru a-şi lichida imensa avere (MCG, p. 195196). Cu acest prilej el a întocmit un mare număr de acte de vânzare sau de donaţie,
dintre care s-a păstrat până astăzi un singur document olograf, prin care Mihai
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Cantacuzino vinde nişte sălaşe de ţigani, semnalat de către Ilie Corfus20, şi care se
afla la BAR, de unde a fost transferat la Arhivele Naţionale ale României, având
actualmente cota Doc. ist. 75/ XCV. Şi în cuprinsul acestui act Mihai Cantacuzino
face câteva referiri personale: „Deci dupe legăturile tractaturilor păcii, dându-să
voie ca cine va vrea a să muta să aibă voie, mutându-mă şi eu la Rusia, venit-am
iarăş la ţară, la luna lui iulie, la leat 1775, cu ştirea luminatii Curţi a Rusiii şi cu
ştirea luminatii Porţi Otomăneşti ca să-m vânz ale mele lucruri mişcătoare şi
nemişcătoare ce am în pământul Ţării Rumâneşti, între care, având de vânzare şi
această mai sus numită sumă de ţigani, întru şăderea mea aicea în şapte luni,
întrebat-am pe toţi boierii de sânt muşterii de a-i cumpăra [ . . . ] 1776 fevr. 28, Mihai
Cantacozino adeverez".
Comparând grafia chirilică a documentului semnat de Mihai Cantacuzino cu
grafia ms. 377 1 de la BAR şi a ms. I-40 de la BPR, am constatat că aceasta este
identică atât în privinţa literelor, cît şi a cifrelor arabe utilizate de acesta (vezi Fig.
1 , 2). Astfel că la stabilirea patemităţii traducerii româneşti din Delaporte, făcută
pe baza argumentelor lingvistice şi stilistice, adăugăm şi dovada documentară că
textele de mai sus au fost scrise de aceeaşi persoană, Mihai Cantacuzino, iar
bătrânul general nu putea copia şi transmite în ţara lui natală o traducere a altcuiva.
La plecarea din Bucureşti, în 1 776, părăsindu-şi pentru totdeauna ţara2 1 , el era
însoţit de ginerele său, de fiica sa Maria şi de alţi membri ai familiei, printre care
nepotul său Ioan Cantacuzino, precum şi de „Balş, ginerele lui Pârvu, cari fu oprit
însă în cale de tatăl său, în Iaşi" 22 . În mod cert situaţia lor politică şi teama de
represalii din partea turcilor i-a determinat pe cei doi Cantacuzini (Mihai şi Ioan)
să prefere anonimatul, ei evitând să-şi semneze majoritatea lucrărilor. Faptul că o
parte din membrii familiei lui Mihai Cantacuzino au rămas la Iaşi şi că în acest oraş
se mai aflau numeroşi alţi Cantacuzini din ramura moldovenească, înlesnind
refugiaţilor păstrarea în continuare a legăturilor cu ţara natală, se poate constata şi
în plan cultural, lucrările lor fiind cunoscute şi/sau copiate în această parte a ţării.
De exemplu, s-au efectuat copii moldoveneşti ale traducerii din Delaporte a lui
Mihai Cantacuzino, ale unor traduceri aparţinând lui Ioan Cantacuzino (vezi mai
sus), după cum la Iaşi s-a păstrat singurul exemplar al volumului de versuri Poezii noo al
lui Ioan Cantacuzino.
20. Vezi Ilie Corfus, În legatură cu opera lui Mihai Cantacuzino, în „Revista istorică română", XVI, 1946, fasc.
2, p. 1 3 1 .
2 1 . Data mortii acestuia nu este încă cunoscută, ea putând fi doar presupusă, avându-se în vedere ca Mihai
Cantacuzino apare în anul 1 790 ca autor al unor însemnări, iar într-un document din anul 1793 se pomeneşte
despre „răposatul Mihai Cantacuzino"; vezi Ilie Corfus, art. cit., p. 1 36, precum şi Ion Mihai Cantacuzino, O
mie de ani în Balcani, Editura Albatros, Bucureşti, 1996, p. 236.
22. N. Iorga, Istoria literaturii. .. , voi. II, p. 106.
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Act de vânzare din 28 februarie 1 776
(Doc. ist. 75/XCV - fondul Academiei Române; vezi Ilie Corfus, În legătură cu opera lui Mihai
Cantacuzino, în „Revista istorică română", XVI, 1 946, fasc. 2, p. 1 3 1 )
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ŞCOAIA BIBLIOGRAFICĂ DIN CLUJ
CONTRIBUŢIA LUI IOACHIM CRĂCIUN (1898-1971)
Nicolae Edroiu
Membru corespondent al Academiei Române

Cercetarea ştiinţifică din Europa şi de peste Ocean intrase odată cu a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea într-o nouă etapă a dezvoltării sale, înregistrând un pro
gres extrem de rapid. De observat instituţionalizarea cercetării prin întemeierea
societăţilor culturale şi ştiinţifice, a societăţilor academice (academiilor) şi a uni
versităţilor modeme, cu catedre de specializate aşezate pe structura domeniilor
ştiinţifice identificate până în acel moment. Se creează marile şcoli ştiinţifice, în
jurul centrelor ştiinţifice şi academice din Europa mai ales, spre care se concen
trează atenţia cercetătorilor şi tinerilor din noile state naţionale ce se constituiau în
celelalte părţi ale lumii. Apar acum institute de specialitate, pe domenii, între care
şi cel al Istoriei, care parcursese drumul spre platforma ştiinţelor.
Nu în ultimul rând tot atunci se intensifica schimbul de informaţii ştiinţifice, cir
culaţia acestora prin periodice ştiinţifice care îşi sporesc astfel prestigiul şi prin
congrese şi conferinţe internaţionale a căror periodicitate va fi conturbată doar de
conflagraţiile militare de extensiune mondială, în timpul cărora legăturile inter
naţionale sunt, în cea mai mare parte a lor, decupate.
în faţa primei explozii informaţionale de anvergură universală înregistrăm
reacţia într-un domeniu a cărui menire era tocmai de a ţine evidenţa cea mai sim
plă a rezultatelor ştiinţei : domeniul Bibliografiei. Un congres internaţional s-a
organizat în 1 895 la B ruxelles tocmai în acest domeniu. Era vremea când proiecte
bibliografice mai vechi se reluau cu exigenţele timpurilor modeme, când se cerea
elaborarea bibliografiilor naţionale - retrospective şi curente - iar ştiinţele îşi solici
tau marile instrumente de lucru. Bibliografii de presă şi de reviste (de periodice în
general), bibliografii ale bibliografiilor chiar încep să fie întocmite şi publicate în
marile ţări europene. Domeniul Ştiinţelor Istorice nu putea rămâne în urmă, în
Belgia H. Pirenne publicând a sa Bibliographie de l 'histoire de Belgique, într-o
vreme când asistăm la intensificarea eforturilor de elaborare a bibliografiilor
istorice curente în SUA începând cu anul, 1 902, în Elveţia din 1 9 1 2, în Germania
din 1 934, Italia din 1 939 1 .

I . L'Histoire et ses methodes. Volum publie sous la direction de Charles Samaran, Bruges,
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Treptat, Bibliografia avea să se constituie ca o ramură a ştiinţei generale despre
cartea tipărită, care începe a se denumi în perioada interbelică ştiinţa Bibliologiei.
În cultura şi ştiinţa română se înregistrau tot atunci eforturile lui Ioachim Crăciun
de aşezare a temeliilor şi cadrului noii discipline-ştiinţe auxiliare a Istoriei. Asupra
acestor eforturi întemeietoare încercăm să stăruim în studiul de faţă, inclus în volu
mul omagial dedicat directorului Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti,
Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române, instituţie promotoare
a mişcării bibliografice de la noi, Sărbătoritul însuşi fiind un bibliograf strălucit de-ar fi să menţionăm doar implicarea sa la întocmirea Bibliografiei Româneşti
Moderne. 1 83 1 - 1 9 1 8 (patru volume masive apărute între 1984- 1 996, prin care era
dus mai departe marele proiect bibliografic naţional conceput cu mai bine de un
secol în urmă.
*

Ioachim Crăciun ( 1898- 197 1) ocupă un loc distinct în istoria bibliografiei
româneşti. Format în ambianţa de efervescenţă cultural-ştiinţifică ce a urmat Marii
Uniri din 19 1 8, cu stagii de pregătire la Ecole des Chartes din Paris şi la B ruxelles
pe lângă Institutul Internaţional de Bibliografie, Ioachim Crăciun avea să-şi lege
numele de trei mari realizări în domeniul specializat al B ibliologiei : în primul rând
statuarea ca atare a noii ştiinţe între ştiinţele speciale ale Istoriei şi în învăţământul
universitar din România, prin Lecţia de deschidere a cursului respectiv ţinută la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj în ziua de 1 2 noiembrie
1932; în al doilea rând, sub îngrijirea Profesorului a apărut la Cluj între anii 1 9331946 colecţia de specialitate intitulată Bibliotheca Bibliologica, prin care s-a creat
o mişcare de cercetare a culturii româneşti cu instrumentarul ştiinţific aparţinând
noii ştiinţe; în sfârşit, prin efortul de durată al Specialistului s-au pus bazele biblio
grafiei Istoriografiei româneşti, retrospective şi curente - singurul instrument biblio
grafic de domeniu specializat din ţară care apare şi astăzi cu periodicitate regulată,
prin străduinţele discipolilor săi, pe care a ştiut să-i formeze la Cluj şi să-i
îndrume până în ultimul moment al vieţii sale2 .
Născut într-o comună sibiană (în Dârlos, la 25 iunie 1 898), Ioachim Crăciun a
urmat studii la Sibiu şi Blaj şi a făcut parte din prima generaţie de studenţi ardeleni
trecuţi după 1 9 1 8 la studii superioare în capitala „Ţării Mărite", beneficiind din
plin de ceea ce putea da atunci formării unui tânăr Universitatea bucureşteană. I-a
2. Vezi mai pe larg Nicolae Edroiu, Ioachim Crăciun $i Bibliologia Românească. Studiu $i bibliografia operei,
Cluj-Napoca, 1 994, 1 10 p. (Bibliotheca Bibliologica, Serie Nouă, I ).
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avut profesori pe Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, pe Dimitrie Onciul şi Ioan Ursu,
ale căror cursuri le-a urmat şi în ale căror seminarii se purtau discuţii dintre cele
mai fecunde. Încă student fiind, este primit ca funcţionar la Biblioteca Academiei
Române, desăvârşindu-şi astfel pregătirea în prestigioasa instituţie ştiinţifică a ţării.
Paşii tânărului învăţăcel sunt îndrumaţi acum de Ion Bianu şi Al. Sadi-Ionescu spre
o nouă specialitate, Bibliografia, care se găsea în aşanumita perioadă a Academiei
Române ( 1 895- 1920)3 . În fruntea bibliografilor români ai timpului stătea însuşi Ion
Bianu - academicianul de origine ardeleană şi elev al lui Timotei Cipariu - care îşi
legase numele de organizarea şi modernizarea Bibliotecii Academiei Române şi de
înfăptuirea acelui vast proiect bibliografic românesc ce debuta cu volumele din
Bibliografia Românească Veche 1508-1830; despre aceasta Nicolae Iorga afirma că
„se înfăţişează ca o lucrare pe cât de monumentală, pe atât de trainică, pe cât de
frumoasă ca execuţie materială, pe atât de sârguincios şi cinstit alcătuită. Astăzi ea
îmbogăţeşte simţitor cunoştinţele noastre asupra trecutului cultural al românilor şi
pune la îndemână într-un totul ştiri ce erau risipite şi numai cu greu utilizabile.
Multe generaţii de cercetători şi-o vor trece, recunoscători, din mână în mână,
preţuind într-însa una din cele mai frumoase opere ale curentului european, mo
dem, ce a învins pe deplin în ştiinţa noastră istorică"4 .
La iniţiativa academicianului Alexandru Lapedatu şi sub îndrumarea lui Al.
S adi-Ionescu întocmeşte, împreună cu I. Lupu, bibliografia istoriografiei române
pe anii 1 92 1 - 1 922, pe care o vede tipărită, student fiind, în „Anuarul Institutului de
Istorie Naţională" din Cluj 5 . „Cea dintâi lucrare tipărită mi-a fost o lucrare de
bibliografie, Istoriografia română în 1921 şi 1922 - avea să precizeze însuşi autorul
după un deceniu şi jumătate - pe a cărei copertă am putut vedea cu destulă emoţie
numele meu de student alături de al lui Sadi-Ionescu şi de al altui coleg de la
B iblioteca Academiei, d-l. Lupu"6 . Şi poate nu întâmplător, ultima sa lucrare
tipărită în timpul vieţii aparţinea aceluiaşi domeniu, realizând împlinirea direcţiei:
Bibliografia Istorică a României. I. 1 944-1969 ( Editura Academiei, Bucureşti,
1970, 386 p.), după ce aşezase temeinic echipa specializată din cadrul Institutului
de Istorie din Cluj, existentă şi astăzi, bibliografia istorică română curentă ajungând
până acum la cel de al VIII-lea volum? .

3. Barbu Theodorescu, Istoria Bibliografiei Române, Bucureşti, 1 972, p. 23- 1 1 8.
4. N. Iorga, în ,,Revista Bibliografică" [Bucureşti], 1 903, p. 59-60.
5. I. Crăciun - I. Lupu, Istoriografia română în 1921 şi 1922. Repertoriu bibliografic. Sub direcfia lui Al. Sadi
Ionescu, în „Anuarul Institutului de Istorie Natională" din Cluj, 1 923, II, p. 405-506 şi Extras, Bucureşti, Tip.
„Cartea Românească", 1 924, J O I p.
6. I. Crăciun, Note biografice, în Memoriu de titluri şi lucrări, Tip. „Cartea Românească'', Cluj, 1 937, p. 3.
7. Bibliografia Istorică a României. X. 1 999-2004. Bibliografie selectivă. Coordonator: Gheorghe Hristodol,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, 1 154 p.
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Formarea lui Ioachim Crăciun în mediul universitar din capitala ţării imediat
după întregirea ei şi în ambianţa bibliologică de la Biblioteca Academiei Române
şi a Şcolii Practice de Arhivari Paleografi, ale cărei cursuri deasemenea le-a urmat8 ,
a fost hotărâtoare pentru activitatea viitoare a cercetătorului. Se cuvin reţinute pro
priile reflecţii, de mai târziu, asupra anilor bucureşteni de învăţătură: „În cei patru
ani de studenţie la Bucureşti am avut ocazia să-l aud pe Iorga de nenumărate ori
vorbind, mai ales că voi considera pe unii foarte aproape de el: eram ardeleni şi
această calitate ne-a deschis, nu odată, întreg sufletul său"9 . Despre ocrotitorul său
de la Biblioteca Academiei Române, Ion Bianu, şi despre profesorul de B ibliologie,
Al. Sadi-Ionescu, a scris cu adâncă veneraţie în lucrarea pe care le-a dedicat-o în
colecţia Bibliotheca Bibliologica la puţin timp după dispariţia celui dintâi: „Et ego
in Arcadia„ . , fost-am şi eu ucenic al lui Ion Bianu şi adaug cu mândrie şi al lui Al.
Sadi-Ionescu. M-am împărtăşit şi eu din izvorul cunoştinţelor lor bibliotecare şi
bibliografice, luat-am şi eu lumină din lumina lor" I O . „Tot Sadi-Ionescu - continuă
bibliograful nostru - mi-a fost prima călăuză în pregătirea bibliografiei istori
ografiei româneşti tipărită în Anuarele Institutului de Istorie Naţională din Cluj , al
cărui plan iniţial l-a fixat el, după care am putut merge singur înainte pe anii urmă
tori" 1 1 .
După trecerea licenţei în 1 924 la Universitatea din Bucureşti, Ioachim Crăciun
vine la Cluj ca asistent la Institutul de Istorie Naţională, numirea lui fiind asigurată
de cei doi codirectori ai Institutului, academicienii Alexandru Lapedatu şi Ioan
Lupaş. Aici continuă întocmirea bibliografiei istoriografiei române pe anii 1923 şi 1924,
respectiv 1925 şi 1926, publicate în numerele ID şi IV ale „Anuarului" Institutului 12 . Era
tocmai vremea când după Marea Unire din 1918 şi întemeierea Universită�i Daciei
Superioare din Cluj, prin Sextil Puşcariu şi Emil Racoviţă se punea problema fondării unei
biblioteci complete, alcătuirii de bibliografii pe ramuri ale ştiinţelor, deci a organizării
travaliului ştiin�fic în concordanţă cu exigenţele ştiin�fice europene de atunci. Proiectele
în acest sens erau dezbătute în publica�a Muzeului Limbii Române din Cluj,
Dacoromania, dar şi în rapoartele prezentate în şedinţele Senatului Universitar clujean 13 .
8. Vezi „Hrisovul" [Bucureşti], I, 1 94 1 , p. 505, unde numele său apare în efectivul primului an al şcolii - 1 924-1 925.
9. I. Crăciun, Nicolae Iorga. Cărturarul, Sibiu, 1 94 1 , p. 1 2.
10 Idem, Doi bibliologi români: Ion Bianu 1856-1935 şi Al. Sadi-lonescu 1873-1926, Cluj, 1 937, p. 9.
1 1 . Ibidem, p. 2 1 .
12. Ioachim Crăciun, lstoriograjia mmână în 1923 şi 1924. Repertoriu bibliograjic, în „Anuarul Institutului de
Istorie Natională" din Cluj, III, 1924-1 925, p. 773-988, şi Extra�: Tip. „Ardealul", Cluj, 1 926, 1 57 p.; Idem,
lrtoriografia mmână în 1925 şi 1926. Repertoriu bibliografic. Cu un studiu intmductiv asupra Bibliografiei la
români, tot acolo, IV, 1926- 1927, p. 48 1-729, şi Extras: lip. „Cartea Românea�că", Bucureşti, 1 928, 217 p.
13. Cornelia Vaida, Şcoala bibliologică clujeană - aspecte şi preocupări sociologice, în „Biblioteca şi Învătărnântul",

Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, VIII, 1984, p. 276-279; şi mai pe larg Cornelia Gălătescu [Vaida],
Contribuţii bibliologice şi cercetări de arhivă, Cluj-Napoca, 1995, 236 p. (Bibliotheca Bibliologica, Serie Nouă, 3).
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Menţionatele specializări la Paris şi Bruxelles, Ioachim Crăciun le întregeşte
prin documentări în bibliotecile din Berlin, Praga, Viena şi Budapesta, observând
modul de organizare al acestora şi prelucrării fondului de carte deţinut în depozitele
lorl 4 , lărgindu-şi astfel orizontul de cunoaştere în materie şi reţinând nivelul atins
în Europa - cu deosebire în Franţa şi Belgia - de Ştiinţa Bibliologiei, de ramurile
acesteia: Biblioteconomia şi Bibliografia. Tânărul bibliograf român cunoştea o
serie de lucruri din ţară, încât însuşi Paul Otlet, organizatorul Primului Congres
Internaţional de Bibliografie de la Bruxelles din 1 895, totodată întemeietorul şi
directorul Institutului Internaţional de Bibliografie din Bruxelles, rămâne plăcut
surprins la aflarea ştirii pe care i-o aduce în privinţa utilizării sistemului zecimal de
clasificare ştiinţifică pe materii a fondului de carte tipărită de la Biblioteca
Academiei Române.
După întoarcerea în ţară în 1 927, I. Crăciun întocmeşte trei lucrări bibliografice
prin care îşi asigură primatul în tot atâtea domenii ale Bibliografiei. În „Anuarul
Institutului de Istorie Naţională" din Cluj tipăreşte lucrarea Bibliografia la Români.
O încercare de bibliografie a bibliografiilor româneşti, cea dintâi înmănunchere a
bibliografiilor de la noi . Din îndemnul profesorului Constantin Marinescu, membru
corespondent al Academiei Române, atunci directorul Institutului de Istorie
Universală din cadrul Universităţii din Cluj, întocmeşte lucrarea Contributions
roumaines a l 'historiographie generale. Etude et Bibliographie (pentru perioada
dintre secolul XVI- 1926), tipărită în primul volum din publicaţia Institutului,
„Melanges d' Histoire Generale" I 5 .
În sfârşit, I. Crăciun devine autorul bibliografiei selective a istoriografiei
româneşti pentru volumele anuale din Bibliographie Internationale des Sciences
Historiques. International Bibliography of Historical Sciences, tipărite la
Washington-Paris de Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice constituit la Geneva
în 1 926 : contribuţia românească datorată bibliografului din Cluj o găsim în
volumele I-XIV pe anii 1 926- 1939, cu întreruperea cauzată de al doilea război
mondial, şi în cel de la reluarea ei, în 1 947, după care a urmat sistarea colaborării
în împrejurările politice survenite în ţară odată cu anul 1948. Colaborarea
românească la menţionata Bibliografie Internaţională a Ştiinţelor Istorice se asigură,
începând cu anul 1994, prin istoricul Şerban Turcuş, care, din 1999, este şi mem
bru al Comitetului Internaţional pentru Bibliografia Ştiinţelor Istorice de pe lângă
Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice de la Paris.

1 4. I. Crăciun, Note biografice, în Memoriu de titluri şi lucrări, p. 4.
1 5 . I. Crăciun, Contributions roumaines a l 'historiographie generale. Etude el bibliographie, în „Melanges
d'Histoire Generale" [Cluj], I, 1 927, p. 343-379. Şi Extras, Cluj, Tip. „Cartea Româneasc", 1 927, 46 p.
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În domeniul bibliografiilor se cuvin menţionate alte două tipuri ale acestora pe
care le-a inaugurat deasemenea Ioachim Crăciun. Mai întâi cea privitoare la
activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice universitare, elaborată şi întocmită în con
textul sărbătoririi unui deceniu de la înfiinţarea noii Universităţi a Clujului 16 ,
domeniu bibliografic ce se continuă până astăzi la Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga" sub auspiciile Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Este
vorba apoi de bibliografia provincială, în 1 937 I. Crăciun publicând Bibliografia
Transilvaniei româneşti pe anii 1916-1936 în „Revue de Transylvanie" (unde a for
mat numărul 4 pe anii 1 936- 1 93 7, iar ca Extras nr. 1 5 din colecţia Bibliotheca
Bibliologica" 1 7 . Pentru domeniul Istoriografiei lucrarea a fost continuată de Lucia
Turc pentru anii 1 936- 1 944 1 8 , după care urmează Bibliografia Istorică a României
până astăzi, ale cărei baze au fost puse, deasemenea, de Ioachim Crăciun.
De numele şi activitatea lui I. Crăciun este legată introducerea noii ştiinţe a
Bibliologiei - cu ramura ei importantă, Bibliografia - în învăţământul superior din
România. Asemenea realizare a fost cu putinţă ca urmare a iniţiativelor şi demersurilor
datorate academicienilor profesori de la Cluj : Alexandru Lapedatu, Ioan Lupaş şi Sextil
Puşcariu, care înaintau încă în 1 928 o propunere de înfiinţare în cadrul Universităţii din
Cluj a unei Conferinţe de Bibliografie, menită să asigure introducerea studenţilor în
tehnica informării şi muncii ştiinţifice. Proiectul era împlinit în 1932, când, în urma
aprobării obţinute de la Ministrul Instrucţiunii, Nicolae Iorga, atunci şi prim-ministru al
României, s-a creat pe lângă Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii clujene
Conferinţa de Bibliografie Generală, prima din învăţământul superior românesc, al
cărui suplinitor a fost I. Crăciun 1 9 . Lecţia de deschidere a cursului o ţinea la 1 2 noiem
brie 1 932, fiind intitulată O ştiinţă nouă, Bibliologia, în învăţământul universitar din
România, prin care se organiza materia unui domeniu nou în baza unor principii ştiinţi
fice şi didactice modeme. Textul lecţiei a constituit Nr. 1 din Colecţia specializată de
numită Bibliotheca Bibliologica, fiind precizate denumirile de Bibliologie, Bibliografie
- ca ramură a primei, privind listele de cărţi, repertoriile bibliografice, fişele descriptive,
folosirea şi rostul lor - Biblioteconomiei, Bibliotecografiei20 .
1 6. I. Crăciun, Activitatea ştiinţificii la Universitatea „ Regele Ferdinand /" din Cluj în primul deceniu 1920-1930,
Cluj, Tip. „Cartea Românească", 1935, 32 1 p. (Bibliotheca Bibliologica, 3). Extras din volumul Universitatea
„ Regele Ferdinand /" din Cluj, 1920-1 930. Primul deceniu de activitate al Universităţii româneşti. Serbările
juhiliare din 20 şi 21 octomhrie 1930, Cluj, Tip. „Cartea Românească", 1 930-1933, p. 2 1 1 -528.
17. I. Crăciun, Bihliograjia Transilvaniei româneşti. 1 916-1936. Bihliographie de la Transylvanie roumaine.

1916- 1936, Bucureşti, M. O. Imprimeria Naţională, 1937, 366 p. (Bibliotheca B ibliologica 1 5). Extras din
„Revue de Transylvanie" [Cluj], III, 1 936-1 937, No 4, p. 429-792.
1 8. Lucia Turc, Bihliografia lîtoricii a Tranîilvaniei (1936-1944). Bibliografie selectivă. Bihliographie Historique de
la Transylvanie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1 998, 350 p. (Bibliotheca Bibliologica, Serie Nouă, 13).
1 9. Ioachim Crăciun, Câteva amintiri şi precizări despre începuturile Bibliologiei la Cluj, în „Studia
Bibliologica", li, 1 965- 1 966, p. 48 -49 .
20. Ioachim Crăciun, O ştiinţă nouă, Bibliologia, în învăţământul universitar din România.

235
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
În această colecţie vor apărea, între anii 1 933- 1 946, un număr de 1 8 bibliografii
şi bio-bibliografii, acestea din urmă inaugurate, ca direcţie, tot de Profesor, conti
nuată şi astăzi în Serie Nouă2 1 .
*

Putem considera, astfel, că Ioachim Crăciun s-a ilustrat ca întemeietor al Şcolii
Bibliografice din Cluj , şcoală continuată până astăzi prin discipolii pe care i-a for
mat, susţinând totodată ca denumirea adecvată a domeniului cărţii tipărite să fie
Bibliologia. B ibliografia a aşezat-o ca o ramură semnificativă a acesteia, iar prin
activitatea prestată în câmpul mai larg al Bibliologiei a prelungit la Cluj metoda de
lucru însuşită la Biblioteca Academiei din Bucureşti. Poate cel mai bine l-a carac
terizat Barbu Theodorescu în a sa Istorie a Bibliografiei Române, fixându-i locul
pe care îl ocupă în Bibliologia românească:
„Activitatea lui Ioachim Crăciun ca bibliolog, istoric şi profesor are o largă
desfăşurare în viaţa didactică şi ştiinţifică a Universităţii din Cluj . A luat parte la
numeroase acţiuni, dăruindu-se cu acelaşi entuziasm al înaintaşilor săi din Şcoala
Ardeleană. Are meritul de a fi fost un înaintaş, primul profesor de Bibliologie, deci
un deschizător de drumuri, insuflând multora pasiunea pentru acest domeniu atât
de arid, dar căruia i-a dat căldura sufletului său. Prin bibliografiile sale a pus în cir
culaţie istoriografia transilvăneană şi corifeii săi. Ioachim Crăciun şi N. Georgescu
Tistu rămân la baza Bibliologiei române, ridicată la treapta universitară, devenind
o disciplină de învăţământ superior. Totodată, Ioachim Crăciun a dus orizonturile şi
idealurile lui Ion Bianu de la Bucureşti în capitala Transilvaniei. E o biruinţă a lui
Moldovănuţ-blăjanul, în domeniul cărţii şi culturii, dar şi a idealurilor legate de
latinitate şi de Roma"22 .

2 1 . A se vedea cele 1 9 numere din seria întemeiată de Ioachim Crăciun din anii 1 933- 1 946 şi cele 26 din noua
serie, apărută din 1 994 până în prezent.
22. B arbu Theodorescu, Istoria Bibliografiei Române, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 972, p. 1 62.
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COMPROMISUL ÎN POLITICA INTERNĂ A LUI STEFAN
CEL MARE: FORMAREA PRIMULUI SFAT DOMNESC (1457)
,

Acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu (Chişinău)
Domnia îndelungată, de peste 47 de ani, şi fructuoasă pe multiple planuri a lui
Ştefan cel Mare i-a făcut pe oamenii de ştiinţă să manifeste interes deosebit faţă de
activitatea marelui voievod. Mai cu seamă pe parcursul sec. al XX-lea au fost
efectuate ample investigaţii privind această domnie. Un număr impresionant de studii
dedicate marelui voievod au apărut cu ocazia împlinirii a unei jumătăţi de mileniu
din ziua trecerii Măriei Sale la cele veşnice i . Aceste eforturi s-au soldat cu importante
rezultate, fiind descoperite, sistematizate şi publicate numeroase documente interne
şi externe2 , cronici\ scrisori, inclusiv corespondenţă internaţională, mărturii ale
unor călători străini4 , cărţi, manuscrise, inscripţii marginale de pe file de carte5 şi
de pe ziduri de cetate, biserici, mănăstiri6 , morminte, de pe obiecte de uz cotidian
şi odoare bisericeşti ? , care în totalitatea lor au constituit o solidă bază documentară
pentru cercetarea acestei epoci. În paralel, au fost declanşate şi efectuate ample
investigaţii privind epoca lui Ştefan cel Mare, care s-au soldat cu publicarea a

1 . Seria: Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. Volum editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Vacaru,
laşi, 2003; Ştefan cel Mare şi Sfânt I 504-2004, Portret în Legendă, 2003, Mănăstirea Putna; Idem, Portret în
Istorie, 2003, Mănăstirea Putna; Idem, Portret tn Cronică, 2004, Mănăstirea Putna; Idem, Biserica. O lecţie de
istorie, 2004, Mănăstirea Putna; Idem, A tlet al Credinţei creştine, 2004, Mănăstirea Putna; Idem, B ibliografie,
2004, Mănăstirea Putna; Eugen Denize, Ştefan cel Mare. Dimensiunea Internaţională a Domniei, Târgovişte,
2004; Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine, fapte, 2004, Bucureşti;
Ovidiu Cristea, Acest domn de la Miazănoapte. Ştefan cel Mare în documente inedite veneţiene, Bucureşti,
2004 ş.a.
2. I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. 1-11. Bucureşti, 1 9 1 3 ; M. Costăchescu, Documente
moldoveneşti de la Ştefan cel Mare. Urice, ispisoace, surele, regeste, traduceri, laşi, 1 933; Documenta
Rornaniae Historica A. Moldova. Vo i . II (1449- 1486). Voi . întocmit de L. Şimanschi, G. Ignat, D. Agache,
Bucureşti, 1 976; Voi. III ( 1 487-1 504). Voi. Întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, N.Ciocan, Bucureşti, 1980.
3. Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI. Publicate de Ion Bogdan, ed. revăzută şi completată de
P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1 959;
4. Călători străini despre Ţările Române, voi. I ( 1 330-1 544) . Bucureşti, 1 968.
5. Emil Turdeanu, Manuscrise slave din timpul lui Ştefan cel Mare, în Oameni şi cărţi de altădată, Bucureşti,
1 997; p. 25-1 67.
6. Gheorghe Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 926; Adam Sergiu, Ctitorii muşatine sec. XlV
XVI, Cluj, 200 1 ;
7. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 958.
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numeroase monografii 8 , studii, articole9 şi bibliografii 10 .
Astăzi, după mai bine de un secol de acumulări şi investigaţii aproape că nu au
rămas rară atenţie multiplele domenii de activitate ale marelui voievod, începând
cu primele luni de aflare în scaun şi finisând cu ultimele zile de viaţă. De ample
cercetări s-a bucurat activitatea politică şi militară, culturală şi ctitoricească, viaţa
personală şi de familie a lui Ştefan cel Mare, fiind publicate de-a lungul anilor
studii privind originea sa, părinţii, fraţii, surorile 1 1 , rudele dinspre mamă 12 şi
dinspre tată, soţiile, urmaşii săi 1 3 ş. a.
În studiul de faţă ne propunem să revenim la prima mare acţiune militaro
politică a lui Ştefan, precum încercăm s-o definim noi, prin care s-a urmărit scopul
de a obţine scaunul domnesc, acţiune care s-a soldat cu succes. Evenimentul nu a
rămas fără atenţie, fiind reflectat şi consemnat în cronicele şi documentele vremii,
atât în cele interne, cât şi în cele externe l 4 . Urcarea în scaun a lui Ştefan cel Mare,
văzută de la înălţimea faptelor sale ulterioare şi a îndelungatei domnii, a trezit
interesul din partea a numeroşi cercetători. Dacă unii s-au limitat la prezentarea pe
scurt a evenimentului, alţii au încercat să realizeze destul de minuţioase
investi gaţii privind nu numai acţiunea propriu-zisă a campaniei de dobândire
8. I. Ursu, Ştefan cel Mare. Domn al Moldovei de la 12 aprilie 1457 până la 2 iulie 1504, Bucureşti, 1 925;
Alexandru Boldur, Ştefan cel Mare, voiel'od al Moldovei. Studii de istorie socială şi politică, Madrid, 1 970;
Oh. Duzinchevici, Ştefan cel Mare şi epoca sa, Bucureşti, 1 973; Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare,
Chişinău-Iaşi, 1 990; Nicolae Grigora5, Moldova lui Ştefan cel Mare ( 1457-1507), Chişinău, 1 992;
9. Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. Culegere de studii îngrijită de M. Berza, Bucureşti,
1 964; Ştefan Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1976; Şerban Papacostea, Ştefan cel Mare domn al Moldovei
(1457-1504), B ucureşti, 1 990. Alte numeroase articole privind Ştefan cel Mare şi epoca sa au fost publicate în
multe anuare şi reviste de specialitate din România şi alte ţări .
1 0. Şerban Papacostea, Bibliografia istorică a epocii lui Ştefan cel Mare, în Cultura moldovenească în timpul
lui Ştefan cel Mare. Culegere de studii îngrijită de M. Berza, Bucureşti , 1 964, p. 64 1 -675. Stephen the Great
prince of Moldavia (1457-1504). Historical Bibliography, Ed. Ştefan Andreescu, B ucarest, 2004. 220 p.;
Ştefan cel Mare şi Sfânt 1457-1507. Bibliografie, Red. şt. Andrei Eşanu. Alcăt. P. Calev, V. Nichiforeac, E.
Scripnic, V. Eşanu, Chişinău, 2004, 264 p.
1 1 . C. Rezachevici, Familia lui Ştefan cel Mare. Împrejurările ocupării tronului, în „Revista Arhivelor", LIX
( 1982), nr. 2, p. 1 17- 1 34.
12. Andrei Eşanu, Vlaicul pârcălab - unchiul lui Ştefan cel Mare, Chişinău, 200 1 , 1 10 p.
1 3 . Ştefan Gorovei, Note istorice şi genealogice cu privire la urmaşii lui Ştefan cel Mare, în Studii şi
materiale de istorie medievală, Bucureşti, Voi. VIII, 1 975, p. 1 85-20 1 ; M. M. Szekely, Şt. Gorovei, Nepoţii
lui Ştefan cel Mare, în „Arhiva genealogică", V(X), 1 998, nr. 1 -2, p. 10 7- 1 23;
1 4. Cronicile slavo-române. Ed. revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1 959; Grigore Ureche,
Letopiseţul Ţării Moldovei. Ed. de P. P. Panaitescu, B ucureşti, 1 955; Ton Neculce, O samă de cuvinte, în
Letopiseţul Ţării Moldovei. Ed. de Iorgu Iordan, Bucureşti, 1 959, p. 7- 1 2; loannes Dlugoss, Historiae
Polonicae
tomus II, Lepzig, 1 7 1 2; I. Lupaş, Chronicon Dubnicense despre Ştefan cel Mare, în „Analele
Academiei Române", Mem. Sect. Ist„ Seria III, t. X; P. P. Panaitescu, Ştefan cel Mare în lumina cronicarilor
contemporani din ţările vecine, în „Studii şi cercetări ştiinţifice", Istorie, laşi, voi. XI, 1960, nr. 2; I. Bogdan,
Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I-II, Bucureşti, 1 9 1 3 ; M. Costăchescu, Documente moldol'eneşti de la
Ştefan cel Mare. Urice, ispisoace, surele, regeste, traduceri, Iaşi, 1 933; DRH A, voi. II, B ucureşt, 1 975;
„„
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a scaunului 1 5 , dar şi au încercat să vadă evenimentul într-un plan mai larg al epocii
cu premisele şi urmările sale i 6 .
Cu toate acestea, prima acţiune militaro-politică a lui Ştefan cel Mare, cu urmări
atât de importante, cum s-a dovedit mai târziu, nu numai pentru Ţara Moldovei, dar
şi pentru o bună parte a continentului european, precum şi primii săi paşi în politica
internă, sunt prezentate, după noi, fără claritate deplină. Această din urmă apreciere
a noastră ţine atât de pregătirea acţiunii, cât şi de desfăşurarea ei propriu-zisă,
încheiată cu urcarea în scaun a lui Ştefan. Poate că nu am insista atât de mult asupra
acestor evenimente legate de începuturile domniei lui Ştefan cel Mare (după cum
înţelegem noi desfăşurarea evenimentelor), dacă acestea nu ar arăta că acţiunea a
fost pregătită într-un mod extrem de judicios, iar planul de obţinere a tronului a
fost realizat într-o manieră deosebită.
După cum admit unii cercetători, copilul şi viitorul mare voievod Ştefan cel
Mare a fost înconjurat în familie de o grijă deosebită. Cei din preajma sa, începând
cu părinţii săi, precum şi alte persoane din anturajul lor, numele cărora nu vom fi
în stare să le identificăm vreo dată, deşi unul dintre ei a putut fi unchiul dinspre
mamă - Vlaicul, viitorul mare comandant de oşti din domnia lui Ştefanl 7 , au
acordat o mare atenţie educaţiei sale, făcându-l să cunoască arta scrisului 1 8 şi
cititului, să însuşească arta militară l 9 . Se admite, de exemplu, că Ştefan cel Mare
ar fi fost purtat alături de tatăl său în războiul contra polonilor din 1 45020, iar în
'
pribegie în Transilvania2 1 el a urmărit cu mare atenţie felul în care îşi desfăşurau

1 5. Emil Diaconescu, Vechi drumuri moldoveneşti. Contribuţii în legătură cu luptele lui Ştefan cel Mare pentru
ocuparea domniei, Iaşi, 1 939; Idem, Precizări cu privire la lupta lui Ştefan cel Mare pentru ocuparea domniei,
în Anuarul Institutului de Istorie „ A . D.Xenopol " , Iaşi, 1 977, voi. XIII, p. 277-283 ; Al. Gonta O
problemă de geografie istorică. Locul unde s-a dat bătălia dintre Ştefan cel Mare şi Petru Aron, în Studii.
Revistă de istorie, B ucureşti , 1 1 , nr. 6, 1 958, p. 1 89-20 1 ; Maria Magdalena Szekely, Pe Siret, pe tină, la
Doljeşti, în „Anuarnl Instin1tului de Istorie A. D. Xenopol", Iaşi, XXXI, 1 994, p. 503-5 1 6.
1 6. Gh. Ghibănescu, Din domnia lui Ştefan cel Mare. 1. Data înscăunării, în „Arhiva'', laşi, An XV, 1 904, nr.
5-6, 1 97-205; N. Grigoraş, N„ lnceputurile domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1459), în „Studii şi cercetări
ştiinţifice. Istorie", Iaşi, VIII ( 1 957), fasc„ I , p. 35-6 1 ; Constantin Rezachevici, Familia lui Ştefan cel Mare.
fmprejurările ocupării tronului, în „Revista arhivelor", 1 982, nr. 2, p. 1 17- 1 23; Leon Şimanschi, Dumitru
Agachi, lnscăunarea lui Ştefan cel Mare: preliminări şi consecinţe ( 1450-1468), în „România şi civilizaţia

occidentală", Iaşi, 1 977, p. 1 95-2 1 8.
1 7. Andrei Eşanu, Vlaicul pârcălab - unchiul lui Ştefan cel Mare, Chişinău, 2001 , 1 10 p.
1 8. N., Formarea personalităţii lui Ştefan cel Mare, în „Revista arhivelor", An LII, voi. XXXVII, B ucureşti,
1975, nr. 1 , p. 3 1 -35.; G. Balş, Corina Nicolescu, Mănăstirea Neamţu , Bucureşti, 1 958, p. 1 9.
19. Leon Şimanschi, Ibidem.
20. N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, Chişinău-Iaşi, 1 990, p. 30
2 1 . Leon Şimanschi, D. Agachi, lnscăunarea lui Ştefan cel Mare: preliminarii şi consecinţe (1450-1469), în
Romania and Western Civilization, ed. by Kurt W. Treptow, laşi, 1 997, p. 2 1 2-21 3 .
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activitatea înalţii demnitari transilvăneni, în special Iancu de Hunedoara, în diversele
sale acţiuni militare, politice şi de altă natură. Totodată, Ştefan era educat de mama
sa şi, probabil, de unchiul său Vlaicul în spiritul răzbunării tatălui său şi a
dobândirii scaunului domnesc ca fiu de domn. Prin aceasta, viitorul voievod a reuşit
să se maturizeze rapid şi să acumuleze o bună experienţă de viaţă şi activitate, să
cunoască complicatele circumstanţe politice şi relaţiile internaţionale de atunci.
Bogdan al II-lea, în 1450- 145 1 , poate intuindu-şi sfârşitul apropiat, l-a asociat
la domnie pe fiul său Ştefan22, astfel că într-un fel sau altul, odată cu decapitarea
lui şi înscăunarea în urma acestei monstruoase crime a lui Petru Aron a fost lipsit
de domnie şi Ştefan23 .
După cum se admite, Ştefan însoţit de mama sa, de rudele apropiate, în primul
rând de Vlaicul, vărul său Vlad Ţepeş şi de o seamă de boieri credincioşi s-au
refugiat în grabă peste munţi, în Transilvania. Se presupune că aceştia s-au aflat un
timp la curtea lui Iancu de Hunedoara, care anterior, în 1449, l-a susţinut pe Bogdan
al II-lea în acţiunea sa de obţinere a tronului ţării24 şi i-a promis refugiul în caz de
primejdie sau de pierdere a tronului25. După un timp, Ştefan cu ai săi, din anumite
cauze (poate ca urmare a morţii neaşteptate a lui Iancu de Hunedoara în august
1456), a trecut în Ţara Românească, unde s-a bucurat de sprijinul lui Vlad Ţepeş.
În refugiu, pe măsură ce se maturiza Ştefan, a fost urzit planul de obţinere a
tronului. Se admite că deja prin 1455-1456 erau cunoscute pretenţiile lui Ştefan la
tronul Moldovei 26 şi că Petru Aron ştia acest fapt şi căuta în fel şi chip să se asigure
de sprij inul cel puţin al regelui polonez27 .
Între timp, Petru Aron a încercat să-şi consolideze poziţia la tron prin încheierea
unui tratat de vasalitate cu Regatul Poloniei, iar cu Imperiul Otoman stabileşte
relaţii tributare ( 1 456). El credea că asigurând pacea pentru ţară în plan extern, prin
asemenea acţiuni va putea în scurtă vreme să-şi consolideze puterea şi în interiorul
ţării. Însă aceste planuri i-au fost zădărnicite de către tânărul fiu de domn Ştefan.
Pe măsură ce Ştefan se apropia de vârsta majoratului, în anturajul său, al
boierilor şi al oamenilor credincioşi, s-a cristalizat treptat planul unei acţiuni, prin

22. 1 1 februarie 1 450 (DRH D. Relaţii între Ţările Române, voi. I, ( 1 222- 1 456), Buc„ 1977, p. 4 1 0- 4 1 2, Nr.
300); 1 3 iunie 1 45 1 (DRH A, Moldova, voi. II, Bucureşti 1 976, p. 13). Probabil, Bogdan al II-iea l-a asociat pe

fiul său la domnie pentru a-I egala în drepturi cu Alexăndrel vodă, minor şi el pe atunci.
23. Leon Şimanschi, O cumpănă a copilăriei lui Ştefan cel Mare: Reuseni, 15 octombrie 1451, în „AIIAI",
XIX, ( 1 982) p . 1 96- 1 97.
24. DRH D., Relaţii între Ţările Române, voi. I, ( 1222- 1 456), Buc., 1 977, p. 4 1 0- 4 1 2, Nr. 300.
25. Leon Şimanschi,D. Agache, lnscăunarea lui Ştefan cel Mare: preliminarii şi consecinţe (1450-1469), în
Romania and Western Civilization, ed. by Kurt W. Treptow, laşi, 1 997, p. 2 1 2 .
26. Ibidem, p.2 1 2-2 1 3 .
27. Ibidem, p.2 1 3 .
,
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care urma să dobândească tronul ţării, să-l prindă şi să-l pedepsească pe asasinul
tatălui său. Deoarece prin 1456- 1457 Ştefan se apropiase sau chiar trecuse de 1 5
ani28 , putem admite că el a participat l a elaborarea acestui plan.
Putem, de asemenea, presupune că pregătirile în vederea luării tronului de către
Ştefan au început în timpul aflării sale în Transilvania. Probabil, tânărul voievod, la
fel ca şi tatăl său Bogdan al Ii-lea, miza sau obţinuse promisiunea de a fi susţinut
în acţiunea sa de Iancu de Hunedoara, însă aflarea acestuia departe de teatrul de
acţiune a lui Ştefan, precum şi moartea neaşteptată a regelui în august 1456, au
spulberat speranţele pretendentului moldovean la domnie. De aceea, în scurtă
vreme, Ştefan cu ai săi a trebuit să se reorienteze rapid şi să caute sprijin în altă
parte. Rezolvarea a venit de curând, în urma obţinerii pentru a doua oară a
scaunului domnesc de către Vlad Ţepeş în acelaşi august 1456. Din informaţiile
oferite de Letopiseţul de la Putna reiese clar că voievodul Ţării Româneşti a
acceptat să-l sprijine pe Ştefan în intenţiile sale de a dobândi scaunul Ţării
Moldovei. Astfel, se pare că planul acţiunilor ulterioare ale lui Ştefan a fost
definitivat pe parcursul toamnei 1456 până în primăvara lui 1457.
Petru Aron, cunoscând intenţiile lui Ştefan, a întreprins acţiuni pentru a-l
neutraliza sau chiar a-l nimici pe Ştefan, pe când era în „Ţara Basarabilor" (Ţara
Românească). Acest fapt este dedus din conţinutul salvconductului de la 1 2
ianuarie 1460 adresat de către Ştefan lui Mihail (Mihul) - logofăt, conform căruia
domnul îi comunica boierului pribeag în Polonia „că nu se va mai gândi niciodată
la cele întâmplate în Ţara Basarabilor sau oriunde în altă parte, în orice vreme sau
în orice zile, de acele lucruri sau de orice altă duşmănie" 29 . Analizând informaţia
din acest document, se admite pe bună dreptate că, din porunca lui Petru Aron,
logofătul Mihul a încercat să disperseze forţele din anturajul lui Ştefan, ba poate
chiar şi să-l asasineze pe acesta30. Acţiunea nu i-a reuşit logofătului, dar Ştefan,
fiind informat în privinţa acestor acţiuni duşmănoase din partea lui Petru Aron şi a
logofătului, pentru a-l atrage de partea sa pe boierul fugar şi pe cei din anturajul lui
din Ţara Leşească, îi promitea ferm că îl va ierta şi va uita ura faţă de el pentru
totdeauna. Probabil, faptul că Mihul nicidecum nu s-a lăsat înduplecat de a reveni
în ţară şi de a se împăca cu Ştefan, arată că acesta purta asupra sa un grav păcat faţă
de tânărul fiul de domn, Ştefan.
28. Poate că una din împrejurările decisive care l-au determinat pe Ştefan şi pe cei ce-l înconjurau să
întreprindă campania de ocupare a tronului în primăvara lui 1457 este faptul că ajunsese la vârsta majoratului.
Vezi : Emil Vîrtosu, Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova (până în
secolul al XVI-iea), Bucureşti, 1 960; Andrei Eşanu, O ipoteză: când s-a născut Ştefan cel Mare ?, în Ştefan cel
Mare la cinci secole de la moartea sa, laşi, 2003, p. 9-20.
29. I. Bogdan, Ibidem.
30. Vezi N. Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Chişinău, 1 992, p. 1 93.
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Deoarece Petru nu reuşise să-l înlăture pe Ştefan, el încearcă să obţină sprijin din
partea fraţilor Buceaţchi, care ar fi trebuit să-l ajute să se menţină la tronul ţării.
Astfel, în convenţia din 1 aprilie 1 457, între cele două părţi, de rând cu alte
probleme, care urmau a fi reglementate definitiv (de exemplu, despre prădălniciile
în zonele de graniţă a unui oarecare Leu şi complicii lui ş. a.), se arăta că Mujilo
Buceaţchi, starostele de Sneatin, Colomeea şi Coropeţ, precum şi Bartoş Buceaţchi,
starostele de Podolia, „să ne facă nouă (Petru Aron. - n. n.) pace şi linişte din partea
Muntenilor şi a Ungurilor şi a Togtocomanilor (Hoarda de Aur. - n. n.), ca să avem
pace din partea acestora, din toate părţile3 I . ". Aceste acţiuni, puse alături de
tratatele cu Polonia din 1 octombrie 1455 32 , 29 iunie 1456 33 şi actul de
răscumpărare a păcii de la turci din 5 iunie 1 456 34, urmau să-i asigure lui Petru
Aron stabilitate în plan internaţional şi consolidarea în scaun. Prin urmare,
pregătirile din anturajul lui Ştefan decurgeau în împrejurări externe destul de
complicate.
După cum a fost zămislită acţiunea şi cum s-a desfăşurat în plinătatea ei, se
poate admite că a fost pregătită cu minuţiozitate, luându-se în calcul situaţia internă
a ţării: mulţi dintre boieri erau nemulţumiţi de politica sa de cedare şi închinare în
toate părţile; la nordul ţării au izbucnit tulburări şi conflicte de graniţă, iar
susţinătorii viitorului domn controlau o bună parte a Ţarii de Jos35 . Istoricii, care
.

.

au cercetat campania din 12 aprilie 1457 a lui Ştefan, au observat, pe bună dreptate,
că aceasta nu se deosebea aproape cu nimic de alte acţiuni similare din partea atâtor
pretendenţi, de care, trebuie să spunem, văzuse de multe ori Ţara Moldovei după
moartea lui Alexandru cel Bun. Ba mai mult, nimeni nu putea să-i garanteze
succesul, adică luarea scaunului, cu atât mai mult nu putea să-i întrevadă pe atunci
lui Ştefan o domnie îndelungată. Oricum, în tabăra lui Ştefan s-a decis ca oastea
adunată să urmeze drumul spre capitală să treacă prin ţinuturile din preajma
Carpaţilor, unde se ştia că tânărul pretendent are mulţi susţinători, iar în caz de eşec
să se poată refugia în grabă peste munţi, printr-una din trecătorile luate sub control.
După cum s-au derulat ulterior evenimentele, putem presupune că gruparea
boierească din anturajul lui Ştefan era deosebit de activă. În special, s-au întreprins
acţiuni de a ajunge pe căi tăinuite până la Suceava, unde trebuiau convinşi să treacă

3 1 . Moldova în contextul relaţiilor politice internaţionale. 1387-1858. Tratate. Chi�inău, 1 992, p. 84-87.
32. Ibidem, p. 75-77.
33. Ibidem, p. 80-84; Ana Cristina Halichias, Pe marginea unui document de la Petru Aron. Note de lectură, în
„Revista Arhivelor", 1993, nr. 3, p. 3 13-323.
34. DRH A , voi. II, doc. 58, p. 85-87.
35. L. Şimanschi , D. Agache, Ibidem, p. 2 1 1 ,2 1 3.
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de partea lui Ştefan cei mai influenţi boieri din sfatul domnesc a lui Petru Aron,
apoi trebuia de suflat ceva la ureche şi mitropolitului Teoctist, trebuiau de
asemenea adunate de prin ţinuturile Ţării de Jos cete de oameni, care să-l sprijine
în acţiunea sa pe Ştefan, mai trebuiau adunate mijloace necesare pentru a înrola
mercenari, a procura arme şi a pregăti provizii etc. Rândurile celor din tabăra lui
Ştefan numărau, după cum se arată la letopiseţ, vreo şase mii de oşteni 36, între care
boieri mari şi mici, oaste adunată şi susţinători din Ţara de Jos, mercenari şi o
seamă de oaste de-a lui Vlad Ţepeş37 . Acţiunea s-a desfăşurat în toiul primăverii,
când condiţiile climaterice au permis un marş destul de rapid spre Suceava.
Cu toate acestea, pus în acţiune, planul, bineînţeles, nu putea să prevadă totul
şi prin urmare nu era lipsit de anumite riscuri, riscuri care atât pe tânărul Ştefan, cât
şi pe cei ce-l înconjurau puteau să-i coste chiar viaţa. După câte se pare, Ştefan şi
prietenii săi apropiaţi înţelegeau bine că în plan extern ei nu puteau miza pe
sprijinul marilor puteri vecine (Polonia şi Imperiul Otoman3 8 ), deoarece cu puţin
timp în urmă le câştigase încrederea rivalul său Petru Aron prin tratatele arătate mai
sus. De aceea, unicul său aliat de nădejde a rămas domnul Ţării Româneşti, Vlad
Ţepeş, care l-a sprijinit în plan politic şi militar39 .
La rândul său, Petru Aron nu a fost luat cu totul prin surprindere, deoarece era
informat într-o măsură oarecare despre intenţiile lui Ştefan, ieşindu-i înainte cu o
oaste la fel de numeroasă ca a adversarului său. Precum arată letopiseţele
moldovene, lupta hotărâtoare s-a dat lângă satul Dolheşti40 în ziua de 1 2 aprilie
1457, în care forţele lui Ştefan au obţinut o biruinţă hotărâtoare, silindu-l pe Petru
Aron cu o seamă de boieri să se refugieze în grabă la Cameniţa4 1 , stăpânită pe
atunci de poloni. Se admite că, în afară de logofătul Mihul cu fraţii săi, împreună
cu Petru Aron s-au refugiat Duma Braevici, Stanciul, Costea Danovici, Ion
pârcălabul şi Vasco Levici42 .

36.

Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan. Ed. de P.P.Panaitescu, Bucureşti,

p. 28.

1 959,

37. Ibidem; Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1 955, p. 83.
38. Opinia exprimată recent, conform căreiea, în spatele loviturii lui Ştefan ar fi stat Imperiul Otoman ni se

pare cel puţin îndoielnică (Pavel Para.�ca, Împrejurările politice externe ale instalării şi consolidării domniei
lui Ştefan cel Mare, în Destin Românesc, Bucureşti-Chişinău, 2004, nr. 1 -2, p. 1 1 -2 1 ).
39. „Ştefan voievod, fiul lui Bogdan voievod, a venit de la munteni" (Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI,
publicate de Ion Bogdan. Ed. de P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1 959, p.49, 6 1 ).
40. C. Rezachevici, Familia lui Ştefan cel Mare. Împrejurările ocupării tronului, în „Revista arhivelor", 1 982,

nr. 2, p. 1 19.
4 1 . M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare , Voi. II, laşi, 1 932, p. 8 1 4-8 1 6, doc.
235.
42. L. Şimanschi., D. Agache, op. cit„ p 2 1 3, nota 87.
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Îndată după aceasta, precum spune tradiţia, nu departe de locul bătăliei, pe un
câmp numit „la Direptate", Ştefan a apărut în faţa mulţimii adunate: boieri, oşteni,
clerici şi altă lume din împrejurimi , fiind „ales" domn. Cronicele din sec . al
XV-lea, ajunse în redacţii ulterioare până astăzi, nu vorbesc despre alegerea
voievodului pe câmpia Direptăţii la direct, dar că noul domn a dorit, probabil, să
audă din partea celor adunaţi că îl recunosc drept domn şi îl vor susţine ulterior, a
fost văzut de cronicarii de mai târziu drept procedură de alegere a voievodului43 .
Succesul lui Ştefan de luare a scaunului domnesc a fost determinat în mod
hotărâtor, precum vedem noi lucrurile, de factorul intern, care în totalitate se dovedi
a fi mult mai favorabil pentru Ştefan decât pentru Petru. Prin factorul intern noi
subînţelegem atitudinea sau poziţia unor grupări boiereşti atât din sfatul domnesc,
cât şi din afara lui, care s-au dovedit a fi nu pur şi simplu loiale sau neutre, ci au
participat activ la evenimentele din primăvara lui 1457 de partea lui Ştefan,
determinând victoria lui în această acţiune hotărâtoare.
După câte se pare, chiar Ştefan sau sfetnicii săi apropiaţi îşi doreau încă de pe
atunci când pregăteau acţiunea, în caz de izbândă, să aibă loc un dialog sincer între
toate grupările boiereşti aflate în nesfârşite contradicţii, să pună capăt rivalităţilor
îndelungate şi să se reunească în jurul noului domn de pe poziţiile egalităţii
drepturilor într-un mod cât mai echitabil. Atragerea acestor forţe de partea sa era
destul de dificilă, căci din cauza numeroaselor războaie, după moartea lui
Alexandru cel B un, forţele politice, boierimea moldoveană era dispersată şi
suspicioasă, rău pornită una împotriva alteia, în dependenţă de pretendentul la tron,
pe care îl susţineau de-a lungul anilor. Cu toate acestea, Ştefan a ştiut prin
compromisuri şi promisiuni, fie datorită talentului său, fie datorită sfaturilor, pe
care le-a avut din partea boierilor refugiaţi împreună cu el, să atragă de partea sa în
acţiunea din primăvara anului 1457 cea mai mare parte a grupărilor boiereşti, fie
din anturaj ul lui Petru Aron, fie aflate în opoziţie faţă de acesta. Drept urmare,
precum vom încerca să arătăm mai jos, în primul sfat de boieri a lui Ştefan cel
Mare, care figurează în documentele interne, apar nu numai boierii din anturajul
său, dar şi mulţi boieri din fostul sfat domnesc al lui Petru Aron.
Dintru început, să vedem cum se prezenta componenţa sfatului domnesc în
scurtă vreme după urcarea în scaun a lui Ştefan. Acesta apare pentru prima dată în
actul din 8 septembrie 145744 în număr de 1 8 boieri în următoarea componenţă şi

43. C. Rezachevici,

A fost Ştefan cel Mare „ ales " domn în aprilie 1457 ? Un vechi „ scenariu istoric " : de la
„ tradiţia " imaginară la realitate, în „Anuarul Institutului de Istorie A.O. Xenopol", laşi, voi. XXIX, 1 992,

p. 1 9-33.
44 . DRH A , voi. II, doc. 65.
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ordine consecutivă:
1 . Cozma a lui Şandru
2. Manoil (Grecul), fost pârcălab de Hotin
3 . Oană Juliei (Pântece)
4. Petru pârcălab
5 . Vlaicul, pârcălab de Cetatea Albă
6. Costea Orâş
7. Goian, vomic
8. Iliaş (Modruz), pârcălab de Suceava
9. Petru Panici, pârcălab de Suceava
10. Ciopei, pârcălab de Neamţ
1 1 . Oţel (Olovenco)
1 2. Hodco a lui Creţu
1 3 . Micu Crai
14. Steţco a lui Dămăncuş
1 5 . Isaia, postelnic
16. Stanimir, vistiernic
17. Zbierea, stolnic
1 8 . Tador, ceaşnic
La aceştia se adaugă Dobrul logofăt, care nu făcea parte din sfat, dar întocmea
actul şi atârna pecetea domnească.
După câte se pare, numărul par de 1 8 boieri ai noului sfat nu era ales
întâmplător, deoarece el trebuia să reflecte egalitatea de forţe a două grupări
boiereşti - 9 : 9, adică 9 din fostele componenţe ale sfatului lui Petru Aron (I grup)
şi 9 din tabăra lui Ştefan (al II-a grup).
În continuare ne propunem să examinăm cele două mari grupări, care
reprezentau două forţe interne, ce au contribuit în bună măsură la luarea scaunului
de către Ştefan şi la sprijinirea voievodului în primii ani de domnie.
Analizând prima componenţă cunoscută a sfatului domnesc (8 septembrie 1 457)
a lui Ştefan şi comparând-o cu ultimele componenţe cunoscute ale sfatului
domnesc a lui Petru Aron (8, 1 3 şi 30 iunie 1456), observăm că în cea dintâi au fost
incluşi 9 boierii, care au făcut parte din ultimele componenţe ale sfatului lui Petru
Aron şi au format I grup de boieri. Aceştia erau:
1 . Cozma al lui Şandru, fost al 1 0-lea în sfatul domnesc al lui Petru Aron şi
trecut pe prima poziţie în sfatul domnesc al lui Ştefan cel Mare;
2. Manoil, fost al 3-lea I ridicat pe locul al 2-lea;
3 .0ană Juliei, fost al 6-lea I ridicat pe locul al 3-lea;
4. Petru pârcălab, fost al 8-lea I ridicat pe poziţia a 4-a;
5. Micu Crai, fost al 2 1 -lea I ridicat pe locul al 1 3-lea;
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6 . Costea Orâş, fost al 1 6-lea I ridicat pe poziţia a 6-a ;
7 . Goian, fost al 1 5-lea I ridicat pe locul al 7-lea;
8. Rodeo al lui Creţu, fost al 1 2-lea I rămas pe aceeaşi poziţie;
9. Steţco a lui Damăncuş, fost al 1 3-lea I trecut al 14-lea;
Este interesant că aceşti boieri alcătuiau o jumătate din cei 1 8 în sfatul noului
domn. Ba mai mult, dintre cei 9 boieri ai lui Petru Aron 7 au fost trecuţi în noul sfat
pe poziţii mult mai înalte, fiindu-le cedate primele 4 poziţii.
Cel mai mare salt în primul sfat a lui Ştefan l-a făcut Cozma al lui Şandru45 ,
probabil datorită faptului că el era cel mai în vârstă şi a fost primul care a acceptat
colaborarea în taină cu tânărul voievod. Se prea poate el a fost cel care şi-a asumat
riscul de a-i atrage şi pe ceilalţi membri ai sfatului de partea lui Ştefan, reuşind să-i
convingă şi pe alţi 8 boieri din sfatul lui Petru Aron, menţionaţi mai sus, încă până
la 12 aprilie 1457. Cozma al ui Şandru apare în documentele vremii din 1 4 1446 , iar
cu începere din domnia lui Ilie voievod ( 1 432)47 face parte din componenţele
sfatului domnesc a tuturor voievozilor moldoveni de până la Ştefan cel Mare cu
excepţia lui Bogdan al II-iea. În preajma luării scaunului de către Ştefan, Cozma
ajunsese la o vârstă înaintată, dar continua să fie deosebit de activ în plan politic,
stabilind tainic legătură cu pretendentul şi organizând gruparea contra lui Aron,
fapt pentru care Ştefan l-a ridicat pe primul loc în sfatul domnesc. El figurează doar
în primele două sfaturi ale lui Ştefan, din 8 şi 1 3 septembrie 1457. După această
din urmă dată, el dispare din analele vremii, probabil trecând în lumea celor drepţi.
Manoil GrecuI48 , om cu multă carte, ridicat în înalte ranguri după o îndelungată
şi agitată carieră politică şi militară cu începere din 143649 , s-a manifestat mai ales
în domniile lui Ilieş şi a fiilor acestuia, Roman şi Alexandru voievozi, în calitate de
pârcălab al Hotinului. A luptat împotriva lui Bogdan al II-lea ca adept al minorului
Alexăndrel voievod. În ultima sa domnie, Petru Aron îl aduce la Suceava, făcându-l
sfetnic apropiat. În evenimentele din primăvara anului 1457, a fost atras în gruparea
lui Cozma şi acceptat de Ştefan.
Oană Juliei (Pântece)50 începe cariera apărând în sfatul domnesc al lui Ilie
voievod în 1 44 1 5 1 , făcând parte din sfatul domnesc al tuturor voievozilor de până
45. N. Stoicescu, Dicţionar al

marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XlV-XV/l, Bucureşti,
1 97 1 , p.266.
46. Este mentionat pentm prima dată fiind copil alături de tatăl său Şandru la 2 august 1 4 1 4 (DRH A, voi. I,
Bucureşti, 1 975, doc. 36, p. 5 1), iar pentru ultima dată - 13 septembrie 1457 (DRH A, voi. Il, doc. 66, p. 97-98).
47. DRH A, voi. I, doc. 1 07.
48. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Manoil Grecul ( ?- 1467), în Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine,
fapte, Bucureşti, 2004, p. 1 32- 1 46.
49. DRH A , voi. I, doc. 1 5 2.
50. N. Stoicescu, op. cit, p.28 1 -282.
5 1 . DRH A , voi. I, doc. 2 1 5.

246
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ INCH/NATĂ CĂ RŢII
la Ştefan cel Mare, inclusiv şi din divanul lui Bogdan al II-lea, figurând al 2-lea52 ,
al 3-lea53 şi al 4-lea54 în sfatul acestuia din urmă. În sfatul tânărului Ştefan, este
menţionat la fel ca şi Cozma al lui Şandru în primele două sfaturi din 8 şi 1 3
septembrie 1 457 55 , după care nu mai avem ştiri despre el.
Petru pârcălab56 începe activitatea sa politică şi militară la Cetatea Albă în
1449 57 , în domnia lui Alexăndrel voievod, şi în ultima domnie a lui Petru Aron. În
domnia lui Ştefan a figurat doar în primele trei divanuri din 8, 1 3 septembrie 1457
şi 1 3 februarie 1 458 58 , după care nu mai apare în izvoarele vremii .
Costea Orâş59 apare în structurile superioare ale puterii din 1 448 î n domnia lui
Petru voievod, deţinând înalta dregătorie de vornic. Pe timpul lui Bogdan al II-lea
el se situează printre membrii de frunte, al 4-lea, în sfatul domnesc60 . Se menţine
în continuare în divan până în ultima domnie a lui Petru Aron, dar spre sfârşitul
domniei acestuia din urmă, din anumite cauze, pe care putem numai să le intuim,
dispare din sfat, ca să apară din nou chiar în prima componenţă cunoscută a
divanului lui Ştefan. Î n această din urmă domnie rămâne în sfat până la 2
noiembrie 1 464.
Goian îşi începe activitatea din 145 1 în sfatul domnesc al lui Bogdan al II-lea,
numărându-se al 10-lea din cei 24 de membri, menţinându-se în această structură
de stat în domnia lui Alexăndrel, în 1452- 1453. Reapare în sfat în ultima domnie a
lui Petru Aron, dar spre finele domniei acestuia, la fel ca şi Costea Orâş, dispare
din sfat ca să apară din nou chiar în prima componenţă cunoscută a divanului lui
Ştefan. Ulterior face o strălucită carieră sub Ştefan cel Mare, deţinând înaltele
dregătorii de comis, paharnic, vomic ( 1 457- 1 462)6 1 , de pârcălab de Hotin ( 14641 467) 62 şi pe cea de pârcălab de Chilia ( 1468- 1 470), menţinându-se, concomitent,
pe parcursul acestei perioade şi în sfatul domnesc.

52. I februarie 1 450 (DRH D. Relaţiile între Ţările Române, voi. I, Bucureşti, 1 977, doc. 300).
53. 1 3 iunie 1 45 1 (DRH A, voi. II, doc. 1 1 ).
54. 3 1 iulie 1 45 1 (DRH A, voi. Ii, doc. 1 3).
55. DRH A , voi. II, doc. 65, 66.
56. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Romtînească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, B ucureşti,
1 97 1 , p.283.
57. DRH A , voi. II, doc. 3.
58. DRH A , voi. II, doc. 65, 66 şi 67.
59. N. Stoicescu, op. cit, p.266.
60. DRH D. Relaţii între Ţările Române, voi. I, ( 1 222- 1456), Bucureşti, 1 977, p. 4 1 0- 4 1 2, Nr. 300.
6 1 . N. Stoicescu, op. cit, p.273
62. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine. fapte, Bucureşti, 2004, p.249,
456-457.
247
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Hodco al lui Creţu, deşi apare în izvoarele vremii ca proprietar încă din 143663 ,
îl semnalăm în prim-planul vieţii politice din 144964, fiind inclus în sfatul domnesc
al lui Alexăndrel voievod, rămânând în această structură, cu anumite întreruperi,
până în ultima domnie a lui Petru Aron, când spre finele domniei acestuia dispare
din divan împreună cu Costea Orâş, Goian vomic şi Steţco al lui Dămăncuş, căzând
probabil în dizgraţie.
Micu Crai se lansează în cariera politică în domnia lui Bogdan al Ii-lea, făcând
parte din sfatul domnesc, fiind al 1 2-lea din cei 24 de membri65 . În ultima domnie
a lui Petru Aron este ridicat în dregătoria de vomic66 . În domnia lui Ştefan face
parte din sfatul domnesc până la 8 august 146 1 67 , dată după care dispare din
izvoarele vremii.
Steţco al lui Dămăncuş68 apare în sfatul domnesc în ultima domnie a lui Petru
Aron, deţinând stabil un loc în sfatul domnesc al lui Ştefan până la 24 septembrie
1468 69 . După cum reiese din actul din 5 iunie 1470, Steţco nu mai era în viaţă,
deoarece soţia sa „bătrâna cneaghină a lui Steţco", împreună cu fiicele şi ginerii săi,
fac schimb de sate cu mănăstirea Bistriţa7o .
Din acelaşi I grup, care au făcut parte din divanurile lui Petru Aron, în ultima sa
domnie se disting clar două subgrupe:
- din prima subgrupă făceau parte boierii de frunte ai sfatului domnesc, inclusiv
din ultima componenţă cunoscută (30 iunie 1456) a lui Petru Aron: Cozma al lui
Şandru, Manoil, Oană Juliei, Petru pârcălab şi Micu Crai . Judecând după poziţia
destul de înaltă pe care au ocupat-o în sfatul lui Ştefan, trebuie să credem că acest
subgrup de boieri a acceptat să-l susţină în acţiunea sa de detronare a lui Petru Aron
şi de luare a scaunului, fapt pentru care au fost răsplătiţi din plin de noul domn.
Drept dovadă poate servi faptul că 4 din cei 5 boieri ai acestui subgrup au fost
ridicaţi pe primele patru locuri în sfatul domnesc, iar al 5-lea (Micu Crai) a urcat
de pe locul 2 1 pe al 1 3-lea în sfatul lui Ştefan. Din caracteristicile aduce mai sus,
observăm că din acest subgrup făceau parte boieri de vârstă înaintată, care au
acumulat o bogată experienţă de viaţă şi înverşunate lupte politice, deţinând vreme
îndelungată înalte dregătorii şi locuri în sfatul domnesc sub mai mulţi voievozi

( 1432- 1457).
63. DRH A , voi. I, doc. 1 57.
64. DRH A , voi II, doc. 4 .
65. DRH A, voi. II, doc. nr. 1 1 .
66. DRH A, voi. II, doc. nr. 58,6 1 .
67. DRH A , voi. II, doc. nr. 65-99.
68. N. Stoicescu, op. cit, p.286.
69. DRH A , voi. II, doc. nr. 65- 1 53.
70. DRH A, voi. II, doc. 1 67.
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- din a doua subgrupă făceau parte 4 boieri, care de asemenea fuseseră membri
ai sfatului domnesc al lui Petru Aron, dar care au fost excluşi din sfat spre finele
domniei acestuia: Costea Orâş, Goian, Rodeo al lui Creţu şi Steţco al lui Damăncuş
Faptul că aceştia au figurat în penultimele componenţe ale sfatului din 5 şi 8 iunie
1 456, dar nu mai figurează în sfatul din 30 iunie a aceluiaşi an (ultimul sfat
cunoscut al lui Petru Aron) ne face să credem că voievodul a intuit sau i-a bănuit
pe aceştia de distanţare sau neîncredere în el şi a recurs la eliminarea lor din sfatul
domnesc. Nu-i exclus că şi aceştia din urmă boieri avuseseră unele contacte cu
viitorul voievod Ştefan, fapt care l-a detenninat pe Petru Aron să-i vadă drept
complici împotriva sa. În scopul de a-şi consolida poziţia, acesta din urmă a
promovat în locul lor alţi boieri (Iurie Şerbiei, Grinco de la Mamurinţi, popa Rusu
şi fiul său Bogdan, Serchiz voit de Suceava, Ivaşco Fultuc şi fratele său, fiii lui
Oprişac, Roman Tuda7 I , Ion pârcălab şi Dragoslav72 ).
După cum întrevedem noi lucrurile, cei patru boieri, care formau a doua
subgrupă, apar chiar în prima componenţă a sfatului domnesc al lui Ştefan,
probabil, datorită faptului că încă până la urcarea în scaun a noului voievod au
trecut în tabăra acestuia, participând la campania din aprilie 1457. Drept
recompensă ei sunt readuşi în sfat, iar doi dintre ei au fost ridicaţi pe poziţii mult
mai înalte decât pe timpul domniei lui Petru Aron (Costea Orâş, fost al 1 6-lea I
ridicat pe locul al 6-lea şi Goian, fost al 15-lea I ridicat pe locul al 7-lea).
Este interesant faptul că 5 dinte cei 9 boieri din I grup au făcut parte şi din sfatul
domnesc al lui Bogdan al Il-lea, tatăl lui Ştefan (Oană Juliei, Coste Orâş, Goian,
Rodeo al lui Creţu şi Micu Crai), iar dintre aceştia, doi (Goian şi Micu Crai)
fuseseră promovaţi în sfat pentru prima dată de acelaşi Bogdan al Ii-lea. Ş tefan şi
oamenii săi, la sigur, îi cunoşteau pe aceşti boieri încă de pe atunci.
Faptul că, după 30 iunie 1456 şi până la 12 aprilie 1457, cancelaria domnească
a lui Aron nu a mai emis acte, vorbeşte despre instabilitatea din ţară, precum şi
despre neîncrederea din partea marii majorităţi a boierilor, situaţie provocată în
parte de gruparea de boieri a lui Ştefan, în parte de boierii trecuţi din tabăra lui
Petru Aron în cea a lui Ştefan.
Tratatele lui Ştefan cu regele Poloniei (4 aprilie 1459 şi 2 martie 1462) şi
continuarea plăţii tributului Porţii Otomane arăta că, în principiu, Ştefan continua
să aibă aceleaşi relaţii cu cei doi vecini, pe care le-a avut predecesorul său . În
asemenea caz apare o întrebare firească: de ce o bună parte din boieri l-au acceptat
pe Ştefan în locul lui Petru Aron, deşi, în principiu, acesta din urmă a căutat să ţină
7 1 .Toti din sfatul domnesc de la 1 3 iunie 1 456 (DRH A, voi. II, doc. 60).
72. Din sfatul domnesc le la 30 iunie 1 456 (DRH A, voi. II, doc. 6 1 ).
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permanent cont de opinia şi interesele acestora ? După părerea noastră, boierii
trecuţi din anturajul lui Petru Aron în cel al lui Ştefan mai curând sperau că îşi vor
putea mai lesne impune voinţa, apărându-şi interesele prin manipularea după bunul
lor plac a noului domn, acesta fiind încă foarte tânăr pe atunci ( 1 5- 1 6 ani)73 .
După cum vedem noi desfăşurarea evenimentelor din această perioadă, anume
acest I grup de nouă boieri, caracterizaţi mai sus, prin luările de atitudine şi
activitatea lor, în perioada pregătirii şi desfăşurării campaniei lui Ştefan în aprilie
1457, au făcut ca raportul de forţe să încline definitiv în favoarea tânărului domn.
Anume atitudinea favorabilă a acestui grup faţă de Ştefan, l-a încurajat şi l-a
detenninat să întreprindă campania din primăvara anului 1457.
Ceilalţi 9 boieri din cei 1 8, care au fost incluşi în prima componenţă a sfatului
domnesc al lui Ştefan (8 septembrie 1457), formau cel de-al II grup, din care făceau
parte adepţii, susţinătorii direcţi ai tânărului Ştefan:
1 . Vlaicul, al 5-lea în prima componenţă a sfatului domnesc al lui Ştefan;
2. Iliaş (Modruz), pârcălab de Suceava, al 8-lea;
3. Petru Panici, pârcălab de Suceava, a l 9-lea;
4. Ciopei, pârcălab de Neamţ, al 10-lea;
5. Oţel, al 1 1 -lea;
6. Isaia postelnic, al 15-lea;
7 . Stanimir vistiernic, a l 1 6-lea;
8 . Zbierea stolnic, a l 17-lea;
9. Tador ceaşnic, al 1 8-lea.
Pentru a vărsa mai multă lumină asupra acestui grup, prezentăm mai jos scurte
informaţii despre fiecare boier în parte:
Vlaicul74, fiind unchiul dinspre mamă al lui Ştefan, era printre susţinătorii lui
Bogdan al Ii-lea, când acesta a întreprins, în 1449, acţiunea reuşită de obţinere a
scaunului domnesc al Moldovei. El figurează o singură dată în sfatul domnesc ( 1 3
iunie 1 45 1 )75 al lui Bogdan al Ii-lea, dar după moartea acestuia dispare de p e arena
politică şi reapare o dată cu urcarea în tronul ţării a lui Ştefan şi este inclus în prima
componenţă a sfatului domnesc al nepotului său. Pan Vlaicul apare pe poziţia a 5-a
în sfat, de altfel acesta este locul cel mai înalt ocupat de vreun boier din partida lui
Ş tefan, în rang de pârcălab de Cetatea Albă. Ulterior, până la sfârşitul vieţii (vara
anului 1 484), pan Vlaicul a rămas permanent în sfatul domnesc şi a mai deţinut
dregătoriile de pârcălab de Hotin ( 1 467- 1 476) şi de Orhei ( 148 1 - 1 484).
73. Andrei Eşanu, O ipoteză: când s-a născut Ştefan cel Mare "!, în Ştefan cel Mare la cinci secole de la
moartea sa., Iaşi, 2003, p. 9-20.
74. Andrei Eşanu, Vlaicul pârcălab - unchiul lui Ştefan cel Mare, Chişinău, 200 1 , 1 1 0 p.; Andrei Eşanu,
Valentina Eşanu, Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine, fapte, Bucureşti, 2004, p. 1 47 1 89
75. DRH A, voi II, doc. 1 1 .
-
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În anii 1 479- 1484 a urcat în vârful piramidei sfatului domnesc al lui Ş tefan cel
Mare, fiind primul sau al doilea sfetnic .
Iliaş (Modruz), pârcălab de Suceava, nu a făcut parte din vreun sfat domnesc de
până la Ştefan. Apariţia sa, chiar în prima componenţă, din 8 septembrie 1 457, a
sfatului noului voievod, ne-a determinat să-l considerăm adept al lui Ştefan, fapt
pentru care domnul i-a încredinţat destul de înaltul al 8-lea loc şi de fapt al doilea,
după Vlaicul, dintre adepţii săi, împuternicindu-l cu dregătoria de părcălab de
Suceava împreună cu Petru Panici. Iliaş face parte din sfat până la 12 ianuarie
146076 , dată după care dispare din izvoarele vremii, fapt care ne-a determinat să
credem că el a decedat. Faptul că Ştefan i-a acordat rangul de pârcălab al cetăţii de
scaun pare să ne vorbească despre aceea că domnul avea mare încredere în el.
Petru Ponici77 doar într-un singur episod apare în sfatul domnesc al lui
Alexăndrel voievod78 . Reapare în acest organ al puterii chiar în prima componenţă
a lui Ştefan, în rang de pârcălab de Suceava, şi se menţine în sfat până la 146679 .
Aceste informaţii ne-au determinat să-l considerăm susţinător al lui Ştefan. Faptul
că împreună cu Iliaş a fost numit în dregătoria de pârcălab la Suceava ne face să
credem că ei au participat activ, manifestându-se ca militari, în organizarea şi
efectuarea campaniei din aprilie 1457 contra lui Petru Aron.
Ciopei 80 a fost promovat de Bogdan al Ii-lea, care l-a inclus în sfatul său
domnesc pe poziţia a 6-a în rang de postelnic8 1 , aceasta fiind prima şi unica sa
menţiune în documentele de până la Ştefan. Reapare în sfat la 8 septembrie 1 457
al 1 0-lea, în rang de pârcălab de Neamţ, dată după care dispare din izvoarele
vremii.
Oţel (Olovenco, Oloveanco ) 82 de asemenea a fost promovat pentru prima dată în
sfatul domnesc în domnia lui Bogdan al Ii-lea. La prima sa menţiune figurează în
dregătoria de vomic, fiind al 8-lea la număr ( 1 1 februarie 1450) 83 . În ultimul an de
domnie a lui Bogdan al Ii-lea este ridicat pe a doua poziţie în sfat ( 1 3 iunie, 3 1
iulie 1 45 1 ) 84, devenind una din figurile centrale din anturajul lui Bogdan al Ii-lea.
Reapare în sfatul domnesc abia sub Ştefan (8 septembrie 1 457), al 1 1 -lea la număr

76. DRH A, voi. II, doc. 89.
77. N. Stoicescu, op. cit, p.283-284.
78. DRH A, voi. II, doc. 33.
79. DRH A, voi. II, doc. 1 40.
80. N. Stoicescu, op. cit, p.264.
8 1 . 1 45 1 iulie, 3 1 (DRH A, voi. II, doc. nr. 1 3).
82. DRH A, voi. II, doc. 67, 70.
83. DRH D, voi. I, doc. 300
84. DRH A, voi. II, doc. 1 1, 13.
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din cei 1 8 boieri. Face parte din sfat până la 1 2 aprilie 1 458, dată după care se
retrage din viaţa politică, dar nu dispare, deoarece în 1463 85 Ştefan voievod îi
întăreşte dania lui „Oţel cu fiica ca Cârstina" pentru satul Motişeşti şi o „poiană de
la deal nepotului lor de frate Herman". Alexandru Gonţa86 şi Nicolae Stoicescu87
îl identifică cu Mihail Oţel, care apare în izvoarele vremii la 1 1 aprilie 1436 în
calitate de grămătic. Dacă aceasta identificare corespunde realităţii, atunci
retragerea sa din sfat, după 1458, se poate datora şi vârstei sale înaintate.
Isaia88 debutează pentru prima dată în calitate de postelnic în sfatul domnesc al
lui Ştefan din 8 septembrie 1 457, fiind al 1 5-lea. Între 1 458-1464 va deţine
dregătoria de pârcălab de Neamţ şi cea de vomic (între 1465- 1 470). La 1 457, la
urcarea în tron a lui Ştefan, Isaia trebuia să fi fost deja căsătorit cu Sora (una din
surorile lui Ştefan cel Mare), dacă tânărul voievod l-a plasat în sfatul său domnesc
şi i-a încredinţat totodată şi înalta dregătorie de postelnic. Probabil, Isaia s-a
căsătorit cu sora lui Ştefan după 1 45 1 , dar înainte de 1 457, poate în pribegie. Dacă
ar fi fost căsătorit înainte de 1 449 sau în domnia lui Bogdan al Ii-lea, la sigur ar fi
fost adus în sfatul domnesc al acestuia ori ar fi fost însărcinat cu vreo dregătorie ca
rudă apropiată domnului.
Stanimir a fost promovat, de asemenea, pentru prima dată, în sfatul domnesc de
Ştefan voievod (8 septembrie 1 457), încredinţându-i-se totodată şi înalta dregătorie
de vistiernic, pe care a deţinut-o până la 1 2 ianuarie 146089 , dată după care dispare
din izvoarele vremii.
Zbierea90 era unul dintre tinerii boieri, promovat pentru prima dată în sfatul
domnesc de Ştefan (8 septembrie 1 457), încredinţându-i-se dregătoria de stolnic. În
această domnie el a cunoscut o strălucită şi îndelungată carieră, deţinând ulterior înalte
dregătorii de vornic, de pârcălab de Cetatea Albă, rămânând permanent în sfatul lui
Ştefan, iar după moartea lui Vlaicul ( 1484) el va fi ridicat pe prima poziţie în divan, pe
care se va menţine până la 14 martie 1489, dată după care, probabil, se stinge din viaţă.
A fost omul de încredere al lui Ştefan, care l-a slujit cu devotament timp de 32 de ani.
Tador (Toader) este de asemenea un boier promovat pentru prima dată în sfatul
domnesc de către Ştefan (8 septembrie 1457), fiind ridicat la rang de ceaşnic. A fost
alături de Ştefan în sfatul domnesc până la 22 aprilie 1 4629 1 . Este greu de identificat
85. DRH A. Voi . II, doc. 1 1 5.
86. Al. Gonta, Documente privitoare

la istoria României. A. Moldova veacurile XIV-XVI (1384- 1 1 625).
Indicele numelor de persoane. &litie îngrijită şi cuvânt înainte de Ioan Caproşu, Bucureşti, 1995, p. 455.
87. N. Stoicescu, op. cit, p.282.
88. Ibidem, p.276-277.
89. DRH A, voi II, doc. 65-67, 70, 89 .
90. N. Stoicescu, op. cit, p.2 89 290 .
9 1 . DRH A, voi. II, doc.65- 1 04.
-
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personalitatea lui Tador ceaşnic, deoarece în perioada cercetată activează câteva
persoane cu acelaşi nume (Tador Moicescul92 , Tador sulger93 ). După câte se pare
Tador ceaşnic este o cu totul altă persoană decât ultimii doi, fiind pentru prima dată
promovat în structurile înalte ale puterii de stat de către Ştefan. Această identificare
ar reieşi, după opinia noastră, din faptul că Tador ceaşnic, alături de alţi trei boieri
(Isaia postelnic, Stanimir vistiernic şi Zbierea stolnic), au făcut parte din grupul de
persoane foarte apropiate şi foarte devotate tânărului voievod, care au fost
promovate pentru prima dată în înaltele dregătorii de la curtea domnească de către
Ştefan din rândurile noilor boieri tineri. Or, precum se ştie, rangurile boiereşti de
postelnic, vistiernic, stolnic şi ceaşnic făceau parte din dregătoriile deţinătorii
cărora aveau tangenţă nemijlocită cu viaţa personală cotidiană a voievodului. De
activitatea lor depindea în mare măsură nu numai aprovizionarea curţii domneşti şi
a voievodului cu toate cele necesare, controlul asupra finanţelor vistieriei domneşti,
dar şi securitatea personală a domnului.
Examinând atent cariera acestor 9 boieri din gruparea ştefaniană (Vlaicul, Oţel,
Ciopei, Iliaş, Petru Panici, Isaia, Stanimir, Zbierea şi Tador), observăm că, din
rândul acestora, se disting la fel două subgrupe:
- din prima subgrupă fac parte boierii susţinători ai lui Bogdan al Ii-lea, care au
participat la campania din 1449, când acesta a luat tronul, şi au fost promovaţi
pentru prima dată în sfatul domnesc de către acest domn. Dintre aceştia fac parte
Vlaicul, Oţel şi Ciopei. Faptul că aceşti trei boieri nu au făcut parte din nici o
componenţă a sfatului domnesc după căderea lui Bogdan al Ii-lea şi nu apar în
izvoarele vremii (la sigur din cauză că nu s-au aflat în ţară) şi au reapărut chiar în
prima componenţă din sfatul domnesc din 8 septembrie 1457 al lui Ştefan, ne face
să credem că ei, ca boieri fideli ai lui Bogdan al Ii-lea şi ai fiului său Ştefan, asociat
la domnie, s-au refugiat cu acesta din urmă peste Carpaţi, urmându-l şi susţinându-l
în toate acţiunile sale de luare a tronului în anul 1457.
92. Acest demnitar figurează în documentele vremii nu numai cu numele său propriu Tador, dar şi
specificându-se de fiecare dată că era fiul lui Maica sau Moicescul: Tador Maica din 5 iunie 1 449 din domnia
lui Alexandru vv (DRH A, voi. II, doc. 4), Tador Moicescul din sfatul domnesc a lui Bogdan al Ii-lea din 1 3
iunie 1 45 1 (DRH A , voi. IT, doc. l i ), Teodor Maica din 1452 (DRH A , voi. IT, doc. 1 6), Tador Maica sau
Moicescul din 2 1 dec. 1 452 - 1 ian. 1 454, din domnia lui Alexandru vv. (DRH A, voi. IT, doc.22-26, 32, 33, 35,
39), „pan Maica şi fratele lui pan Toader" şi Tador Moicescul din domnia lui Petru Aron vv. (DRH A , voi. II,
doc.58, 59). Pornind de la faptul că Tador Moicescul nu mai apare în ultimele componente ale sfatului din 1 3
ş i 3 0 iunie 1 456 a lui Petru Aron şi nici î n cele a lui Ştefan putem admite că el s-a retras din viata politică sau
poate chiar a decedat.
93. Acesta, după câte se pare, era o persoană pe care Petru Aron a încercat să o promoveze în perioada unor
mari frământări, când era modificată frecvent componenta sfatului - 1 3 iunie 1 456 (DRH A, voi. IT, doc. 60),
dar care nu a reuşit să se mentină în structurile de vârf ale puterii. Numărul persoanelor cu numele de Tador
fiind destul de mare în izvoarele din această perioadă şi de aceea identificarea lor se complică din cauza
zgârceniei informatiilor.
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Deşi nu a făcut parte din sfatul domnesc al lui Bogdan al II-lea, acestei subgrupe
i s-a alăturat la sigur şi Isaia, cumnatul lui Ştefan, care la fel s-a aflat în pribegie şi
a participat la toate acţiunile lui Ştefan, încredinţându-i-se, în 1 457, dregătoria de
postelnic şi un loc în sfatul domnesc al acestuia. Anume aceşti patru boieri au
constituit grupul celor mai fideli adepţi ai lui Ştefan după moartea tatălui său.
- din a doua subgrupă au făcut parte boierii care au aderat sau care au fost atraşi
mai târziu în partida lui Ştefan şi pe care îi categorisim drept „boieri noi". Aceştia
nu au făcut parte anterior din sfatul domnesc, fiind promovaţi în această structură
pentru prima dată de către Ştefan la începutul domniei sale (8 septembrie 1 457).
Pentru merite deosebite în faţa tânărului voievod aceşti cinci boieri: Iliaş, Petru
Ponici, Stanimir, Zbierea şi Tador, au fost promovaţi, probabil, în sfatul domnesc,
dintr-un număr mult mai mare de pretendenţi, încredinţându-li-se totodată şi înalte
dregătorii, cum ar fi cele de pârcălabi de Suceava (lui Iliaş şi Petru Ponici); lui
Stanimir - cea de vistiernic; lui Zbierea - cea de stolnic şi lui Tador - cea de ceaşnic.
Cu siguranţă ei trecuseră în tabăra lui Ştefan ceva mai înainte de 1 457 şi au
participat activ la pregătirea şi desfăşurarea acţiunii din primăvara acelui an, fie că
s-au ocupat de formarea steagurilor de oaste, a unităţilor din ţinuturile Ţări de Jos,
fie că au avut alte misiuni.
Astfel, examinarea componenţei primului sfat domnesc al lui Ştefan (8 septembrie
1457) arată că ea includea reprezentanţii de seamă a două mari grupări boiereşti:
I grup
(boieri din tabăra lui Petru Aron)
Subgrupa I
(boierii din ultima componenţă a sfatului domnesc (30 iunie 1456) al lui Petru Aron)
I .Cozma al lui Şandru,
2. Manoil Grecul
3 . Oană Juliei,
4. Petru pârcălab
5 . Micu Crai

Subgrupa II
(boierii din sfaturile anterioare (8 şi 1 3 iunie 1456) ale lui Petru Aron)
1 . Coste Orâş

2. Goian
3 . Hodco al lui Creţu
4. Steţco al lui Damăncuş
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II grup
(boieri din tabăra lui Bogdan al II-lea şi a lui Ştefan)
Subgrupa I
(boierii refugiaţi cu Ştefan)

1.
2.
3.
4.

Vlaicul,
Ciopei
Oţel
Isaia

Subgrupa II
( „boierii noi", din tabăra lui Ştefan)

1 . Iliaş (Modruz)
2. Petru Ponici
3.

4.
5.

Stanimir
Zbierea
Tador

S-ar putea crede că, atât numărul şi persoanele incluse în primul sfat, cât şi
poziţia pe care a ocupat-o fiecare dintre ele a fost mai mult formală, întâmplătoare
şi că ar fi fost întocmită din mila domnului, cum a găsit el de cuviinţă după luarea
scaunului. Analiza pe care am încercat să o prezentăm mai sus arată contrariul.
Fiecare boier şi fiecare poziţie, se vede clar, a fost discutată şi negociată cu cea mai
mare atenţie. În caz contrar nu vedem cum ar putea fi explicat echilibrul absolut de
forţe reprezentat în acest sfat. Cu atât mai mult că, acest echilibru a fost atins şi
prin acordarea locurilor de frunte boierilor cu experienţă din fostele sfaturi ale lui
Petru Aron (primele 4 poziţii) şi celei de-a doua grupări (a lui Ştefan), deşi i-au
revenit în sfat doar poziţiile de la a 5-a în jos, în schimb acestei grupări i s-au
rezervat dregătoriile cele mai înalte, cum ar fi cea de pârcălab de Suceava, Neamţ
şi Cetatea Albă, precum şi cele de vistier, postelnic, stolnic şi ceaşnic. Prin aceeaşi
componenţă, Ştefan a reuşit să îmbine şi să unească într-o singură voinţă experienţa
boierilor în vârstă cu energia boierilor tineri. Şi dacă boierii în vârstă au ocupat
principalele poziţii în sfat, apoi boierii tineri din anturajul voievodului au ocupat
dregătoriile legate de activităţile practice de la curte şi în diriguirea celor mai
importante cetăţi. Urmărind în linii mari derularea evenimentelor, observăm că deşi
ulterior componenţa sfatul domnesc, precum şi deţinătorii de înalte dregătorii puţin
câte puţin sau schimbat, echilibrul de forţe la care s-a ajuns la începutul domniei
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lui Ştefan s-a menţinut încă multă vreme până când voievodul a devenit pe de plin
stăpân pe situaţie. De aceea, în primii ani de domnie, politica lui Ştefan cel Mare
faţă de boierime este într-adevăr "o expresie a dorinţei acestuia de a-i câştiga" de
partea sa, precum consideră Emil Vârtosu, dar nici de cum „o abdicare a domnului
de la drepturile sale, un moment de slăbiciune faţă de pretenţiile marilor feudali"94,
„ . . . o concesie de ordin politic, o abdicare parţială a lui Ştefan cel Mare de la
drepturile sale de domn şi de suzeran feudal", „un privilegiu pe care marea
boierime moldoveană l-a obţinut de la puterea centrală"95 , precum arată acelaşi
istoric, ci o politică plină de negocieri, cedări reciproce ajungându-se la un
compromis rezonabil dintre Ştefan cel Mare, pe de o parte, şi marea boierime, pe
de altă parte, ca în final să ajungă precum arată M. M. Szekely, la consolidarea în
scaun, la o organizare mai bună a ţării în vederea întăririi instituţiilor şi refacerii
veniturilor ţării96 .
Această componenţă a sfatului domnesc, după cum întrevedem noi situaţia
politică din Ţara Moldovei, atât în preajma, cât şi după luarea scaunului domnesc
de către Ştefan, a fost rezultatul unor îndelungate negocieri, prin care s-a ajuns la
cedări şi compromisuri reciproce. În felul acesta a fost desemnată de către tânărul
voievod o componenţă optimală, care reprezenta în final echilibrul de forţe la care
s-a ajuns între cele două mari grupări boiereşti. Acestea reprezentau principalele
forţe politice interne: pe de o parte, boierii din fostul sfat al lui Petru Aron, în frunte
cu Cozma al lui Şandru, iar pe de altă parte, gruparea lui Ştefan, în frunte cu
Vlaicul. În felul acesta, s-a ajuns la un echilibru de forţe aproape ideal între cele
două grupări. Fiind atins acest compromis, Ştefan a avut posibilitate să-şi
consolideze poziţia în scaun şi să stabilizeze situaţia (procesul a durat din aprilie
până în septembrie 1457) atât la curtea domnească, cât şi în întreaga ţară, cetăţile
cheie Suceava, Neamţ şi Cetatea Albă, care au trecut sub controlul oamenilor săi
fideli. A cui poate fi meritul atingerii acestui compromis politic ? Să fi fost o primă
sclipire de genial om politic a tânărului Ştefan, care a ştiut să joace pe interesele
grupărilor boiereşti şi să adune în jurul său cele mai sănătoase şi cele mai
reprezentative forţe politice ale vremii ? Sau aceasta s-a datorat înţelepciunii şi
experienţei de viaţă a bătrânilor boieri ai ţării, pe care a reuşit să-i adune în j urul
94. E. Vîrtosu,

Din sigilografia Moldovei şi Ţării Româneşti, în Documente privind Istoria României.
Introducere, Bucureşti, 1956, voi. II, p.424-425. Vezi şi Dogaru Maria, Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare,
în Revista arhivelor, 1 984, nr. 2, p. 200.
95. E. Vîrtosu, Din cosigilarea actelor domneşti, în Anuarul Institutului de istorie şi A rheologie
„A.D.Xenopol ", Iaşi, voi. VI, 1969, p. 1 5 1 .
96. Maria Magdalena Szekely, Observaţii cu privire la cosigilarea documentelor interne în cancelaria lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, în „Revista Istorică", Bucureşti, Seria nouă, 1 994, tom. 5, nr. 3-4, p. 3 1 2.
97 . Cronicile slavo-române. Ed. revăzută şi completată de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1 959, p. 28.
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său Ştefan. Mai curând a fost o îmbinare fericită a maturităţii politice, de care a dat
dovadă tânărul voievod, cu înţelepciunea boierilor reprezentaţi în sfat.
Consolidarea puterii lui Ştefan s-a datorat nu numai atragerii în orbita
intereselor sale şi a ţării, a celor două puternice grupări boiereşti, dar şi altei forţe
interne - a boierilor mici şi mijlocii (care nu făceau parte din sfatul domnesc), mai
ales a celor din ţinuturile Ţării de Jos. Poate aceasta avea în vedere autorul Cronicii
moldo-germane când scria că Ştefan s-a ridicat cu „Ţările de Jos"97 . Însăşi faptul
că oastea cu care a dat bătălia hotărâtoare număra peste şase mii de oameni (număr
considerat de cercetători destul de mare pentru acele vremuri)98 poate să ne
vorbească despre aceea că Ştefan şi gruparea sa boierească a reuşit să ridice sub
arme nu numai detaşamente din ţinuturile de baştină ale părinţilor săi99 , dar şi din
altele, cum ar fi cele dintre Prut şi Nistru.
La aceste forţe interne, pe care Ştefan le-a atras de partea sa, se adaugă şi
Biserica în frunte cu mitropolitul Teoctist, fapt consemnat de Grigore Ureche în
Letopiseţul său. Probabil, mitropolitul nu numai a fost informat în privinţa intenţiei
lui Ştefan, dar a şi fost obţinută promisiunea sa de a-l susţine. Despre aceasta ne
vorbeşte faptul că înaltul ierarh, precum arată cronica, nu a aşteptat sosirea noului
voievod în capitală, unde urma să fie uns ca domn, ci i-a ieşit înainte la Câmpia
Direptăţii 10 0 . Cu toate că, după cum afirmă N. Grigoraş, Ştefan nu era privit cu
simpatie de înaltul cler, care, probabil, se împăcase cu domnia lui Petru Aron 1 0 1 . Pe
de altă parte, Teoctist mai înţelegea că, în caz dacă tânărul voievod va lua tronul, ar
putea să nu mai fie acceptat în scaunul său arhieresc. Or, precum arată D. Cantemir,
care pornea de la nişte realităţi mai vechi, pe orice „„. mitropolit, pe episcopi, pe
arhimandriţi, pe egumeni „ . dacă au făcut vreo nedreptate, sau ceva care ar putea
păgubi poporul, sau au pus la cale ceva contra domnitorului sau statului (anume
astfel, putea fi interpretată de către Ştefan rămânerea în Suceava a mitropolitului n. n.), domnul poate fără nici o oprelişte şi fără consimţământul Patriarhului din
Constantinopol să-l scoată din scaun şi din rangul lor" 1 02 .
De rând cu aceştia de partea lui Ştefan au trecut şi l-au susţinut diferite persoane,
oameni de la curte, care îndeplineau diferite slujbe mărunte. Unii dintre ei au fost
promovaţi încă de tatăl său Bogdan al Ii-lea şi slujindu-i cu credinţă, Ştefan şi cei
din anturajul său nu i-au uitat şi au căutat să-i atragă de partea lor şi să-i ridice
98. Gh. Duzinchevici, Ştefan cel Mare şi epoca sa, Bucureşti, 1 973, p. 8.
99. M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare, Iaşi, 1 933, p. 6- 1 6; C. Rezachevici, Un
tetraevanghel necunoscut aparţinând familiei dinspre mamă a lui Ştefan cel Mare, în SMIM, voi. Vili, 1 975,
p. 178.
1 00. Gr. Ureche, letopiseţu/ Ţării Moldovei, Bucureşti, 1 955, p.83.
1 0 1 . N. Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Chişinău, 1 992, p. 200.
102. D. Cantemir, Descriptio Moldaviae I Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1 973, p. 1 27.
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chiar uneori în înalte dregătorii de la curte. Prin asemenea acţiuni de păstrare a
slujitorilor mărunţi în funcţii, noul domn a creat, chiar de la urcarea în scaun, o
stare generală de încredere la curtea domneascăl 03 . Drept exemplu în această
privinţă poate servi scriitorul de acte din cancelaria domnească (Ioan) 1 04 Dobrul,
care apare pentru prima dată la 27 iulie 1448 în domnia lui Petru al Ii-lea cu numele
de „Dobruleţ" l 05 . În aceeaşi calitate el apare şi în domnia lui Bogdan al Ii-lea ( 1 3
septembrie 145 1 ) 106 . Dobrul a continuat să rămână în această slujbă şi sub alţi
domni înainte de Ştefan, pentru ca în actul din 5 iunie 1456 107 să fie întâlnit cu titlul
boieresc de „pan", ceea ce ar însemna că el şi-a consolidat poziţia în înalta
societate. Dispariţia sa din ultimele acte emise sub Petru Aron ar putea din nou să
ne vorbească de trecerea sa în tabăra lui Ştefan, dacă în scurtă vreme după luarea
scaunului domnesc de către tânărul voievod Dobrul apare în înaltul rang de
logăfăt I 08 . În felul acesta el deveni alături de Isaia postelnic, Stanimir vistiernic,
Zbierea stolnic şi Tador ceaşnic unul dintre dregătorii cei mai apropiaţi - deţinători
de funcţii înalte pe lângă Ştefan. Pan Dobrul a rămas logofăt, iar uneori şi membru
al divanului l09 în serviciul domnului până la 5 februarie 1468 1 10, dată după care
dispare din documentele vremii.
În aşa fel, observăm că în plan intern, atât în preajma, cât şi imediat după
luarea scaunului domnesc, Ştefan şi-a asigurat o susţinere destul de largă, ceea ce
i-a determinat succesul în prima sa acţiune militaro-politică şi consolidarea la tron
în primii ani de domnie. Aceasta i-a dat posibilitate să purceadă la rezolvarea altor
probleme importante, cum ar fi recunoaşterea internaţională a urcării sale în scaun,
rechemarea boierilor fugari, recuperarea cetăţilor Hotin şi Chilia ş. a.
Prin urmare, din cele arătate mai sus, reiese că tânărul domn Ştefan a reuşit să
depăşească multe din conflictele interne, rivalităţile dintre diferitele grupări
boiereşti şi să închege în jurul său un sfat reprezentativ. Aceasta însemna că Ştefan
a reuşit în scurtă vreme să facă grupările boiereşti mai receptive, mai tolerante una
faţă de alta, oferindu-le reale posibilităţi de împăciuire şi unire a forţelor în faţa
unor iminente primejdii din afară.

103. Silviu Văcaru, Scriitori de acte din cancelaria domnească a lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare la
cinci secole de la moartea sa. Volum editat de P. Zahariuc şi S. Văcaru, Iaşi, 2003, p. 99.
1 04. DRH A , voi. II, doc. 1 35.
1 05. DRH A , voi I, doc. 282.
106. DRH A. voi. II, doc. 1 3.
I 07. DRH A. voi. II, doc. 58.
108. Prima menţiune cu rang de logofăt din 8 septembrie 1457 (DRH A , voi. II, doc. 65).
109. DRH A , voi. II, doc. 1 3 1 , 1 35.
1 10 . DRH A. voi. II, doc. 1 5 1 .
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În condiţiile când nu se putea conta pe sprijinul uneia din marile puteri vecine,
ca urmare a încheierii, de către Petru Aron, a tratatelor de vasalitate cu Polonia şi a
stabilirii relaţiilor tributare cu Imperiul Otoman, tânărul Ştefan şi apropiaţii săi au
mizat în această acţiune militaro-politică, în afară de sprijinul lui Vlad Ţepeş, pe
cel al principalelor forţe interne. Se poate afirma cu siguranţă că Ştefan, împreună
cu boierii din anturajul său, nu s-ar fi încumetat să întreprindă o asemenea acţiune,
dacă nu ar fi obţinut anterior promisiunea de susţinere din partea grupării boiereşti
din sfatul domnesc al lui Petru Aron. Despre aceasta ne vorbeşte faptul, că pe mulţi
dintre marii boieri, care figurau în sfatul domnesc al lui Petru Aron, îi aflăm ulterior
(chiar din 8 şi 1 3 septembrie 1457) în noua componenţă a divanului, desemnată de
Ştefan cel Mare.
Examinarea atentă a componenţei sfatului domnesc, atât din ultima domnie a lui
Petru Aron, cât şi cea de la începutul domniei lui Ştefan cel Mare, arată că
repartizarea locurilor în sfatul noului domn a fost efectuată prin negocieri, atât
până, cât şi după urcarea în scaun a tânărului voievod.
Din maniera în care a fost pregătită şi realizată acţiunea din primăvara anului
1 457 se întrezăreşte încă de pe atunci talentul politic şi militar înnăscut al lui Ştefan
cel Mare, capacitatea sa de mare diplomat şi priceperea de a selecta şi de a se
înconjura de oameni pricepuţi în treburile ţării.

Chişinău, 2005
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ANTIM IVIREANUL
UN ENIGMATIC ARHIPĂSTOR
Florin Faifer
O figură enigmatică, în preajma legendei, este aceea a lui Antim, care, în
amintirea locului său de obârşie, şi-a mai spus şi Ivireanul. Se născuse aşadar în
Iviria - vechea denumire a Georgiei, într-o zodie schimbăcioasă şi mult prea
darnică în năpaste. Descins în Ţara Românească, Andrei (pe numele său mirean) s
a integrat până într-atât noului mediu, încât unii au presupus fie că se trăgea dintr-o
familie de emigranţi români pripăşiţi în regiunea Azovului l , fie că venise la noi
încă din copilărie, pribegind o vreme prin Moldova2 ; în Câteva ore la Snagov, A.
I. Odobescu îl socotea a fi un călugăr român din mânăstirea Ivir, de la Muntele
Athos 3 . Florentinul Anton Maria del Chiaro, secretarul lui Constantin
Brâncoveanu, ştia despre Antim că ar fi provenit dintr-o familie înstărită şi că,
printr-o tristă întorsătură a soartei, ajunsese rob la turci4 . De captivitatea
adolescentului ivirean N. Iorga se îndoieşte, sub cuvânt că nici un război nu se
semnala pe atunci în ţinuturile Caucazului5 . Dar Al. Piru afirmă, ca şi când ar deţine
dovezi indubitabile, că raptul s-a produs când Andrei, fiul lui Ioan şi al Mariei
(nume care nu prea seamană a fi gruzine; vor fi fost românizate de Antim în
testamentul său), avea 1 6 ani6 . În predici, Ivireanul avea să se întrebe, nu neapărat
retoric: „Că ce lucru iaste mai iubit robului, decât slobozirea lui ?" (O, p. 1 3)*.
Nici despre anul naşterii nu se pot face decât presupuneri: pe la 16507 sau 1 6608 .
Din robia otomană va fi fost răscumpărat de Patriarhia ecumenică din Constanti
nopol sau, după alte ipoteze, de alţi georgieni de prin Peninsula Balcanică.

* Citatele din opera lui Antim Ivireanul se dau după editia critică Opere, îngrijită şi cu un studiu introductiv de
Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1 972 (semnalată în textul nostru cu sigla O).
I . I. D. Petrescu, Mitropoliele fărei, Bucureşti, Tip. Laboratorilor români, 1 870, p. 1 1 2.
2. Athanasie Mironescu al Râmnicului, Sfânta episcopie a eparhiei Râmnicului, Bucureşti, Tip. „Gutenberg",
1 906, p. 86; Ghenadie Enăceanu, Condica sântă, „Biserica Ortodoxă Română'', VIII, 1 884, nr. 1 1 .
3. A. I. Odobescu, Câteva ore la Snagov, „Revista română'', II, 1 862.
4. Anton Maria del Chiaro, Istoria delie moderne rivoluzioni delia Valachia (nuova edizione per cura di N.
Iorga), Bucarest, 1 9 14, p. 5 1 .
5 . N. Iorga, Despre Antim Ivireanul, „Biserica Ortodoxă Română", LV, 1937, nr. 1 1 - 1 2.
6. Al. Piru, literatura română veche, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 196 1 , p. 292.
7. N. Dobrescu, Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, B ucureşti, Institutul de arte grafice C. Sfetea, 1 9 1 O, p.8; şi
F. Djindjihaşvili, Antimoz lverieli (Antim lverianu), Thilisi, 1 967, p. 17 (în limba rusă).
8. Al. Piru, op. cit. , p. 29 1 .
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La Academia Patriarhiei ortodoxe profesor de filosofie era Ilie Miniat şi printre cei
ce l-au audiat se număra Dimitrie Cantemir. Îl va fi ascultat oare şi tânărul Andrei ?
Printre atâtea necunoscute, înzestrarea generoasă a acestui „om de multe arte", cum
îl definea N. Iorga9 , stă în afara oricărei îndoieli şi poate tocmai talentele lui puţin
obişnuite îi vor fi înlesnit eliberarea, iar mai târziu, sub patronaj brâncovenesc, o
ascensiune - prea sfidătoare pentru vitregia vremurilor de atunci pentru ca totul să
nu se sfârşească tragic. O înălţare şi o prăbuşire, s-ar spune, ca de personaj shake
spearian, dacă vicisitudinile unei istorii neocrotite n-ar fi pus la cale şi în Ţările
Române, cu o blestemată stăruinţă, acelaşi scenariu sângeros : decapitarea lui
Brâncoveanu şi a celor patru feciori ai lui, barbarie care a cutremurat lumea
creştină şi chiar turcimea obişnuită cu asemenea omoruri, sugrumarea voievodului
Ştefan Cantacuzino, a stolnicului Constantin Cantacuzino - şi înşiruirea ar putea să
continue
C a monah sau ca simplu mirean (cei mai mulţi biografi înclină să creadă c ă s-a
călugărit în ţară, nu la Constantinopol), Andrei (Antim) soseste în răstimpul dintre
1 688 (la 9 noiembrie se înscăunează Brâncoveanu) şi 1 690. „Eu aici, în ţară, n-am
venit de voia mea, nici de vreo sărăcie sau lipsă, nici mănăstirea Snagovului o am
luat-o cu de-a sila" (O, p. 227), avea să amintească el domnitorului. Acceptând nu
fără aprehensiuni coroana, Constantin Brâncoveanu preferă dibăciile diplomaţiei
unei politici războinice care nu e adeseori decât un riscat, nesăbuit pariu. Voluptuos
al abundenţei, Altân bey („prinţul aurului") era şi un rafinat al artelor care,
ornamentate în ceea ce se va numi stilul brâncovenesc, înfloresc acum - de la
sculptură şi arhitectură (palate, biserici) la zugrăveli (iscate sub penelul lui Pârvu
Mutu sau al meşterului Preda), de la miniaturi (un mare artist fusese moldoveanul
Anastasie Crimca) la cărţile ce îţi fură ochii prin lucrătura artistică (legate în
scoarţă sau în piele, cu frontispicii şi chenare în peniţă, înlănţuind motive
decorative, îndeosebi florale). La curtea de un fast princiar a Brâncoveanului
bărbaţi de vază se adună şi, printre ei, venerabile feţe bisericeşti, cuvioşi patriarhi
de prin Constantinopol, Ierusalim, Alexandria, Antiohia: Dionisie al IV-iea
Seroglanul, Dositei al Ierusalimului, Hrisant Notara, Gherasim Palladas, Athanasie
al IV-iea Dabbas. Şi nu doar înalţi ierarhi, ci şi dascăli învăţaţi, cronicari şi poeţi,
precwn Mitrofan Grigoras sau Ioan Cornnen, ambasadori şi agenţi secreţi, medici şi
astrologi, artişti. „Mai mult chiar decât Constantinopolul, Ţara Românească era atunci
centrul ortodoxismului, rezidenţa sigură şi iubită a prelaţilor ce stăteau în fruntea
lui" I O. La B ucureşti sau la Târgovişte se respira mai în voie decât la S tambul,
„ .

9. N. Iorga, art. cit.
1 0. N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVlll-lea, voi. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1 90 1 , p.42.
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unde Coranul şi padişahul ridicau fel de fel de oprelişti; tiparniţa, de pildă, era
socotită o născocire ghiaură, o blestemată „vrăjitorie".
Pe pământul Ţării Româneşti, între Carpaţi şi Dunăre, armele tac şi muzele au,
de aceea, mai multă căutare. Dar dincolo de hotarele mereu primejduite conflictele
se ţin lanţ şi lesne se aprinde vâlvătaia unor conflagraţii care modifică întruna, într
un sens sau altul, raportul de forţe. Pretutindeni focare de război (între turci şi
austrieci, între ruşi şi turci) sau de agresiune (incursiunile lui Carol al XII-lea al
Suediei, pretenţiile polonezilor, raidurile tătăreşti) . După câteva înfrângeri severe
(Viena, B uda, Mohaci şi Zenta), Imperiul Otoman începe să-şi presimtă agonia curând va fi într-adevăr „Marele bolnav". Plătind un haraci exorbitant (care
înăspreşte în ţară fiscalitatea) şi prestând mlădioase asigurări de fidelitate către
suspiciosul suzeran de pe malurile Bosforului, Brâncoveanu, pe care aceste viraje îl vor
pierde, păstrează bune relaţii cu imperialii (Leopold I îl face „principe al imperiului")
şi, pe de altă parte, cu ţarul Petru I, care se pregătea de o campanie antiotomană.
Era cu neputinţă să te desprinzi din această strânsoare, consecinţă a unor fatalităţi
neguroase ce se vor perpetua. Martiriul luminatului voievod, a cărui domnie
coincide cu o epocă de relief distinct a culturii noastre, primeste un reflex simbolic,
semnificând destinul dramatic al unei ţări aflate la o inconfortabilă răspântie.
Deocamdată, sub zarea întunecată şi în umbra coloşilor care stau să se înfrunte,
în Valahia e un binecuvântat răgaz, nu fără trepidaţia unor nelinişti. Un climat
favorabil, în care şcoala (Academia Domnească din chiliile mânăstirii Sf. Sava,
Şcoala Domnească de „slovenie" de la biserica Sf. Gheorghe Vechi, şcoala de la
Colţea, înfiinţată de Matei Cantacuzino), slujită de profesori iluştri (Sevastos
Kimenitul, Ioan Comnen, Gh. Maiota, Panaiot Sinopeus, Gheorghe Trapezundiul,
Maxim Peloponesianul), intră pe un mai neted făgaş, ceea ce stimulează o dată mai
mult o activitate tipografică până acum discontinuă.
Violenţa politică a epocii şi stilul tăios al marilor puteri pe eşichierul răvăşit al
Europei se combină cu manevrele insidioase ale bisericii, religia fiind de multe ori
politică în odăjdii. Pentru dreapta credinţă e un interval de descumpănire.
Expansiunea austriacă încurajează strădaniile „papistaşilor" de convertire la
catolicism, ameninţând solidaritatea ortodoxă. „Uniaţia" cu biserica Romei, mai
ales că şi în Principate se iscau focare schismatice, submina coeziunea
românismului. Propaganda preoţimii apusene trebuia grabnic stăvilită. Una din
soluţiile de contracarare avea să fie tipărirea de cărţi, cât mai multe cărţi, prin care
să se propovăduiască adevărurile ortodoxiei. La B ucureşti funcţiona o tipografie
(înfiinţată în 1 678 de mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti), unde în 1 688 iese
de sub teascuri Biblia tălmăcită, printre alţii, de fraţii Radu şi Şerban Greceanu.
Până în toamna anului 1 6 9 1 opt cărţi fuseseră imprimate. Aici începe să lucreze
„smeritul între ieromonahi" Antim. Că a deprins rosturile meseriei la
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Constantinopol sau la noi (pe lângă Mitrofan, fostul episcop de Huşi), opiniile su_nt
împărţite. În orice caz, e mai puţin probabil că ar fi ucenicit la Buzău l l şi cu atât
mai discutabile sunt presupunerile privind Moldova sau Kiev, ori chiar Veneţia 1 2 .
Logic pare ca Brâncoveanu să fi adus în ţară un tânăr despre a cărui pricepere în
arta tipografică începuse să se vorbească. Dacă lucrurile stau astfel, nu-i cu
neputinţă ca Andrei din Ivir să se fi instruit încă de la Tiflis (Tbilisi), unde sub
regele Arcil funcţionase o tipografie utilată la Amsterdam 1 3 . Obscurantismul Porţii
interzicea drastic asemenea activităţi, subversive pentru islamism. Poate, totuşi, la
În biografia lui Antim, cu trena ei de incertitudini, încă o dilemă„.
Bucureşti ?
Până şi autenticitatea chipului său pictat în pronaosul mânăstirii Govora (ca şi la
Strehaia şi Fedeleşoiu) nu e fără dubii.
„Era egli dotato di si rari talenti, che sapeva mirabilmente imitare qualsisia sorta
di manifatture, spezialmente in genere d' intagli, disegni e ricami", îl portretizează
del Chiaro, adăugînd: „Ridusse in ottima forma la stamperia„." 1 4. Desăvârşit în
toate „meşterşugurile", îl măgulea, în cunoştinţă de cauză, diaconul Mihail
Iştvanovici, discipolul său cel mai destoinic. Un profil renascentist - cum se
obişnuieşte a se spune - al arhipăstorului Ungrovlahiei. I se dusese vestea ca
sculptor şi xilograf, zugrav de biserici, caligraf şi miniaturist, tipograf (i se
datoreşte prima schiţă topografică realizată în Ţara Românească - a moşiei
Negovani, în 1 696), în fine, orator ecleziastic. Legenda îl însoţeşte pe acest „degno
e virtuoso arcivescovo" încă din timpul vieţii. Insăşi Patriarhia ecumenică, la
înscăunarea Ivireanului, îl omagia ca pe un „bărbat de cinste şi evlavios, şi
împodobit cu virtuţile ce se potrivesc cu vrednicia arhierească".
Timpul a mai remodelat contururile acestei strălucitoare efigii, limpezind
totodată personalitatea artistului. Dacă nu Antim a fost acela care a zugrăvit capela
bisericii din Râmnic şi nu el a migălit medalioanele din Chipurile Vechiului şi
Noului Testament, dacă numai tradiţia susţine că ar fi sculptat uşa de stejar de la
intrarea Mânăstirii Tuturor Sfinţilor, pe care a ctitorit-o, îi rămân tipografului şi
oratorului, deloc străin de alte măiestrii, suficiente merite care să-i adeverească
renumele. Aptitudinile lui, între care cele de poliglot (ştia georgiana, greaca, ceva mai
puţin turca şi poate araba, învaţă uimitor de repede slavona şi româna), îi înlesnesc
înaintarea în ierarhia bisericească. „Cel mai mic între ieromonahi" de la Tipografia
Mitropoliei (care se va numi Domnească, având în frunte, de la 1 O iunie 169 1, pe Antim)
„ .

1 1 . N. Iorga, op. cit, p. 4 1 9 .
1 2. Niculae Şerbănescu, Mitropolitul Antim Ivireanul, „Mitropolia Olteniei'', XVIII, 1 966, nr. 9-1 0.
13. Virgil Malin, Unde a învăţat Antim Ivireanul meşteşugul de „ typarnic ", „Glasul bisericii", XXV, 1 966, nr.
9-1 0; Ion V. Georgescu, Antim Ivireanul şi locul lui în cultura poporului român, „Biserica Ortodoxă Română",
LXXXIV, 1 966, nr. 9-1 O.
14. Anton Maria de! Chiaro, op. cit, p. 202.
263
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
ajunge egumen la Mânăstirea Snagov (2 mai 1 696 - 2 1 mai 1 704; din 1 70 1 lucra
însă din nou la Tipografia Domnească), pe urmă episcop de Râmnic (7 martie 1 705
- 27 ianuarie 1 709), pentru a fi înălţat (28 ianuarie 1 708) în stepena arhieriei
(înscăunarea având loc la 22 februarie). „Mitropoliia n-am luat-o cu sila, nici cu
mite, nici cu rugăciuni" (O, p. 228), avea să-i scrie el lui Brâncoveanu, când relaţiile
lor se înrăutăţesc.
Se înţeleseseră bine domnitorul, cuget evlavios, şi vlădica, dar nu se potriveau
la fire şi, din motive ce nu ţin numai de psihologie, o disensiune era de aşteptat să
survină. Antim, purtînd în suflet trauma unei adolescenţe ingrate şi ostilitatea
nelecuită faţă de cei care-i asupreau Georgia natală, nu are tactul şi clarviziunea
voievodului care - sfetnic fiindu-i învăţatul stolnic Constantin Cantacuzino recurge la eschive precaute şi tactici furtive pentru a păstra integritatea unei ţări
ameninţate de trei imperii trufaşe şi, deci, tentaculare. Faptul că Brâncoveanu, în
ciuda angajamentelor lui militare, ezită să-şi trimită oştile în lupta de la Stănileşti
( 17 1 1) - încheiată nefericit pentru ţarul Petru I, cu care se aliase şi Dimitrie
Cantemir - nu-l satisface pe temperamentalul chiriarh. Un alt Cantacuzino,
spătarul Toma, trece la „muscali" şi cronicarul Radu Popescu, potrivnic (la fel ca şi
Radu Greceanu) mitropolitului, îl acuză că ar fi fost autorul moral al acestei
dezerţiuni. Unele intrigi, implicînd „obraze mari besericeşti şi mireneşti" care
răstălmăciseră pesemne nemulţumirile lui Antim, dezamăgit de expectativa
domnitorului, îi pun în circă o sumedenie de vinovăţii, care îl şochează pe
Brâncoveanu. Prompt şi cu o anume eleganţă, vodă îi cere să-şi dea grabnic
demisia, să facă paretisis, pentru a nu fi nevoit să ceară Patriarhiei caterisirea.
Antim Ivireanul se apără inteligent, în două scrisori către domnitor (din 1 3 ianuarie
şi 3 februarie 1 7 1 2) strecurînd un apel sentimental: „[ . . . ]"nu mă lăsa să es obodit
şi cu lacrămile pe obraz" - şi neînţelegerea se aplanează, însă încrederea între cei
doi s-a frînt. Mai ales că insinuările care îl vizau pe Antim nu erau lipsite de orice
temei. Dar în fond el avea dreptate. De vină erau „întîmplările vremii" . . .
U n alt conflict, care are în Antim Ivireanul u n protagonist de o demnitate
impunătoare, a fost acela cu Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului, ale cărui
ingerinţe în treburile bisericii ortodoxe române sînt contrate (în întimpinarea
adresată, în decembrie 1 7 10, patriarhului Atanasie al V-lea) într-o argumentaţie
strînsă, severă, cu granule de sarcasm: „Şi mai de rîs este să zici că se găsesc în
Ungrovlahia mănăstiri supuse patriarhului de Ierusalim, sau altui patriarh . . . Fiindcă
nici n-au fost vreodată, nici nu vor fi în Ungrovlahia mănăstiri supuse vreunui
patriarh dintr-o eparhie straină, ci toate acestea se află sub cârmuirea noastră".
„Niciodată - subliniază N. Iorga, reproducând crâmpeie din scrisoare - unui
Patriarh nu i s-a vorbit de un Mitropolit român în această formă. Este una din cele
mai splendide piese ale rezistenţei pe care Biserica noastră a opus-o tuturor
-
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încercărilor" 1 5 . Străinul s-a identificat de mult cu interesele patriei adoptive. El este
un „perfect asirnilat" 1 6 . Şi apoi, sunt confruntări în care autoritarul vlădică nu
suportă compromisul.
După sfârşitul de coşmar al lui Constantin Brâncoveanu, acuzat de întelegere cu
puterile creştine, deci de hainie faţă de împărăţia otomană, domnia lui Ştefan
Cantacuzino ( 1 7 14- 1 7 1 6) fu prielnică lui Antim Ivireanul, ataşat dintotdeauna
partidei cantacuzineşti, amestecată în dizgraţierea lui Brâncoveanu. Însă, după
numai doi ani, ambiţiosul nepot al stolnicului cădea şi el, cădeau împreună, victime
ale toanelor şi susceptibilităţii extreme a Porţii. Turcii nu mai aveau încredere în
boierimea pământeană şi purtarea lor exprimă o stare de nervozitate crescândă.
Cu Nicolae Mavrocordat („un constantinopolitan cu bune intenţii'', îl califică N.
Iorga 1 7) începe în Ţara Românească epoca fanariotă. Antim nu are cum bănui ce va
urma şi face imprudenţe care îi hotărăsc soarta. Acest Mavrocordat, pe cât de erudit
pe atât de impulsiv şi crud, nu va pregeta să se. descotorosească de un personagiu
incomod, căruia, până la urmă, politica i-a fost fatală. Un incident oarecare
(înaintarea unor „catane" austriece până la Câineni, în Oltenia) precipită
evenimentele. Înspăimântat, Mavrocordat fuge spre Dunăre, căutând un sprijin la
raialele de pe acolo. Antim nu numai că nu-l urmează (decât până în satul Daia),
dar, dacă relatarea lui Mitrofan Grigoras cronicarul este adevărată, mitropolitul îi
declară ritos acestui domnitor pe care nu-l iubeşte că de acum înainte Mavrocordat
(omul turcilor, adică) şi Ţara Românească nu mai au nimic comun. Replică
spectaculoasă pentru un final de act - însă piesa nu se încheie aici.
Încă o dată, Ivireanul s-a pripit. Ofensiva „nemţilor" fusese o alarmă falsă, un
simplu foc de paie, şi Nicolae Mavrocordat, turbat de furie şi cu gând de răzbunare,
revine în Bucureşti decis să pedepsească crunt pe răzvrătiţi. Furiei lui îi cade jertfă,
cum era de prevăzut, şi Antim Ivireanul. Bătrânul prelat, supus unor greu de
suportat umilinţe, se vede obligat prin ameninţări şi silnicii să renunţe la înaltul
rang bisericesc. Grammata patriarhală şi sinodală (emisă în august 1 7 1 6) îl inculpă
pe „răul Antim'', precum în tenebroasele procese ale Inchiziţiei, „ca mag şi ca
participator la multe alte crime": „S-a făcut, deci, sceleratul revoltat şi conspirator
în contra puternicei împărăţii, culpabil şi vinovat de caterisirea canonică" 1 8 .
„Dezbrăcat de harul divin şi scos din catalogul arhieresc", ,,rămânând şi zicându-se
monahul Antim'', Ivireanul este osândit îndeosebi pentru „culpa cea impie a revoluţiei
1 5 . N. Iorga, art.cit.
1 6. G. Călinescu, 11-toria literaturii române de la oriţ:ini pînă în prezent, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru
Literatură şi Artă, 1 94 1 , p. 1 6.
1 7. Iorga, art. cit.
1 8. Antim Ivireanul, Opere, ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, B ucureşti, Editura Minerva,
1 972, p. 436.
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şi a răscoalei", ceea ce nu face decât să-i pună în lumină patriotismul.
Era o samavolnicie. Actul de caterisire nu întrunea condiţiile legiuite, fiind, cu
o formulare juridică, lovit de nulitate" l 9 . Acestei înscenări dezonorante îi urmează
o alta - condamnarea la surghiun (în Mănăstirea Sf. Ecaterina din Peninsula Sinai),
diabolică perfidie a vindicativului domnitor. Către sfârşitul lui septembrie 1 7 16,
turcii din escortă, conduşi de procletul mehmendar Colfescu, îl ucid pe nefericitul
surghiunit, azvârlindu-i trupul măcelărit în râul Tundja, un afluent al Mariţei.
Ca şi tinereţea lui învăluită în neguri, moartea lui Antim se înfăşoară, ca într-un
giulgiu, într-o taină întunecată. Del Chiaro informează că omorul s-ar fi petrecut la
Galiopole, lângă Dulcia20 (toponimic despre care Niculae Şerbănescu nu crede că
ar fi Tundja, ci fluviul Mariţa, care se varsă în Marea Egee lângă oraşul Enos2 1 ) ;
Dionisie Fotino22 ş i A. I. Odobescu23 nu s e îndoiau că rămăşiţele celui asasinat au
fost aruncate în Dunăre. O relatare în greceşte (a unui N. Cuşaclăul), întocmită la
1737, indică Snagovul ca decor al tragediei24 . S-a făcut şi supoziţia că sângeroasa
crimă a avut loc, potrivit ştirilor dintr-un obscur „Diario d' Ungheria", nu altundeva
decât la Curte, unde neînduplecatul Nicolae Mavrocordat l-ar fi dat pierzării pe
fostul său mitropolit, de faţă cu egumenii unor mânăstiri din ţară25 . Alţi
cercetători26 sunt de părere că râul Tundja a fost să fie locul de veci al lui Antim,
căruia i s-a hărăzit moarte de martir. Era „un luptător pentru creştinătate şi el a
murit ca mucenic al creştinătăţii"27 . În 1 9 1 6 s-a propus canonizarea, iar în 1 966 s-a
obţinut reabilitarea lui Antim Ivireanul.
Parcă presimţindu-şi sfârşitul, mitropolitul, chibzuind şi la soarta ctitoriei sale,
dictează (documentul fiind scris de preotul Nicola), la 24 aprilie 1 7 1 3 , o serie de
importante Invăţături pentru aşăzământul cinstitei Mănăstiri a Tuturor Sfinţilor.
Este, acest ispisoc, un fel de testament (completat la 1 5 martie 17 16). Între alte
dispoziţii privind „chiverniseala" sfântului lăcaş şi „rânduiala milelor ce s-au
hotărât să se facă pre an la săraci şi la lipsiţi" (se disting, între alte „capete",
I 9. Iorgu D. Ivan, Nulitatea actului de caterisire a mitropolitului Antim Ivireanul, „Mitropolia Ardealului",
XII, 1 967, nr. 1 -3.
20. Anton Maria del Chiaro, op. cit, p. 202.
2 I . Niculae Şerbănescu, art.cit.
22. Dionisiu Fotino, Istoria generală a Daciei, traducere de G. Sion, Bucureşti, Imprimeria Naţională a lui
Iosef Romanov, 1 859, t.I, p. 1 52.
23. A. I . Odobescu, Câteva ore la Snagov, loc.cit.
24. B. Iorgulescu, Omorârea mitropolitului Antim, „Literatură şi artă română", IV I 900, nr. I 1 .
25. Dinu A . Dumitrescu, O ştire necunoscută despre Antim lvireanu, „Ramuri", III, 1 966, nr. 1 0.
26. N. Iorga, op. cit, p. 426; Demostene Russo, Studii istorice greco-române, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru
Literatură şi Artă, 1 939, p. 454; Al. Piru, op. cit, p. 297; Gabriel Ştrempel, Introducere la Opere, ed. cit., p.
XXXV.
27. N. Iorga, art. cit.
,
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cele „pentru învăţătura copiilor" nevoiaşi şi „pentru vivliotică"), prevăzătorul ctitor
insistă mai presus de orice „pentru să nu fie mânăstirea supusă" - „slobodă,
nesupusă şi nestăpânită nici de domnul ţării nici de arhiereul carele va fi după
vremi, nici de vreunul din boiari". Spiritul de independenţă al lui Antim transpare,
în semeţia-i, mai limpede ca oricând. Planurile edificiului, împodobit în stilul
brâncovenesc, vor fi fost desenate de mitropolitul însuşi, om cu simţ artistic, după
cum şi tipăriturile lui (deşi nu toate) o dovedesc. Deasupra uşii grele de stejar,
dăltuită poate de Antim, străjuieşte cioplită în piatră emblema Ivireanului (un melc
sub razele unei stele, într-o cunună de lauri), cu alegorismul ei pluriinterpretabil.
Mânăstirea Tuturor Sfinţilor (ce se va numi Biserica Antim) adăpostea şi o
tipografie (cu litere greceşti şi româneşti), de unde şi porunca straşnică a
mitropolitului : „să aibă datorie tipograful să înveţe meşterşugul tipografiei unul
după altul, pentru ca să nu piară acest meşterşug din ţară" (O, p. 336). Dar dacă
sfârşitul năprasnic al lui Antim va nărui „aşăzământul" său de gânduri mirunse
(cum ar fi spus Perpessicius), „meşterşugul" era de acum împământenit şi nimic nu
va mai risipi preţioasa moştenire.
Tipografia a fost, în afara artei oratorice, vocaţia lui Antim Ivireanul,
manifestată de-a lungul unui pătrar de veac. La Bucureşti ( 1 69 1- 1 694, 1 70 1 - 1 705,
1 7 1 5- 17 1 6), Snagov ( 1 696- 1 70 1 ), Râmnic ( 1705- 1707), Tirgovişte ( 1 709- 1 7 1 5), la
Dumineca Tuturor Sfinţilor ( 1 7 16), a scos el însuşi şi a supravegheat (bizuindu-se
pe Mihail Iştvanovici, Gh. Radovici şi Dionisie Floru) apariţia a 64 de cărţi. Dintre
acestea, 38 sunt lucrate de mâna lui, ornate cu arabescuri, flori stilizate, viniete
graţioase, gravuri în lemn, dintre care unele desigur îi aparţin. Sunt 30 de scrieri în
greceşte, 24 în româneşte (prima fiind Psaltirea, 1 694), una în slavonă, 5 slavo
române, 2 greco-arabe, una greco-română, una în greceşte, slavoneşte şi româneşte.
S-a mai semnalat un Acatist al Maicii Domnului (Snagov, 1 898)28 . Patru lucrări

(Chipurile Vechiului şi Noului Testament, lnvăţătură pre scurt pentru taina
pocăinţii, lnvăţătură besericească, Capete de poruncă) îl au ca autor pe Antim, la
zece el a adăugat prefeţe sau scrisori dedicatorii, la cinci, asemenea lui Dosoftei, a
compus versuri la stemă, încercându-şi pana în convenţionale stihuri emblematice,
iar şase cărţulii le-a tălmăcit din greceşte (Molitvenic, 1 706, Octoih, 1 7 1 2,
Liturghier, 1 7 1 3 , Pildefilosofeşti, 1 7 1 3 , Catavasier, 1 7 14, Ceaslov, 17 15). În acest
deloc restrâns repertoriu o pondere însemnată o deţin cărţile de apărare a
ortodoxiei, implicând subtile (pâna la cazuistică) dezbateri teologice - Manual despre
câteva nedumeriri şi dezlegări ( 1 697) de Ioan Cariofil, Mărturisirea ortodoxă ( 1 699),

28. Niculae Şerbănescu,
XCIV, 1 976, nr. 3-4 .

lncă o carte tipărită de mitropolitul Antim lvireanul, „Biserica Ortodoxă Română",
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versiune grecească a lucrării lui Petru Movilă, Carte sau lumină ( 1 699) de Maxim
Peloponesianul, „cu drepte dovediri din dogmele Besericii Răsăritului asupra
dejghinării papistaşilor", Eortologhion ( 170 1 ) şi Învăţătură dogmatică ( 1 703) de
Sevastos K.imenitul, Tomul bucuriei ( 1 705) al lui Fotie, Panoplia dogmatică ( 1 7 10)
de Alexie Comnen. Este o reacţie la acţiunea tenace de împresurare şi infiltrare a
catolicismului şi la imixtiunile heterodoxe.
Antim însuşi, în prefeţe sau dedicaţii, glosează pe marginea unor cărţi tipărite
„spre ruşinea şi compromiterea ereticilor şi a necredincioşilor", cu flecărelile şi
inepţiile lor aiuritoare, dar şi periculoase. Cu dovezi din Scriptură, „ba chiar şi cu
raţionamente logice şi de neînvins" (O, p. 400), astfel de rătăciri pot fi tăgăduite şi
combătute apriat. Mai vulnerabil era ortodoxismul peste munţi, în Transilvania.
Antim Ivireanul, păstrând permanente legături cu preoţimea ardeleană, trimite
acolo pe Mihail Ştefan (lştvanovici), care imprimă la Bălgrad (Alba Iulia) o
Bucoavnă şi un Chiriacodromion ( 1 699). La solicitarea lui Athanasie al IV-lea
Dabbas, Constantin Brâncoveanu, un campion al creştinismului, ca şi Antim, oferă
fostului patriarh al Antiohiei un Liturghier (Snagov, 1 70 1 ) şi un Ceaslov
(Bucureşti, 1 702) în greacă şi arabă, dăruindu-i apoi tiparniţa cu litere arabe săpate
de Ivireanul (care declară că „limba arabă mi-e străină"), tiparniţă instalată la Alep,
în Siria, iar după un timp transferată în Liban. În prefaţa Liturghierului, Athanasie
aduce un omagiu ţării „cu atâtea sfinte şi cu adevărat împărăteşti biserici şi
mânăstiri, şi cu alte multe preţioase şi măreţe clădiri şi zidiri spre folosul şi
binefacerea locuitorilor şi mai ales cu frontistirii şi şcoale pentru felurite ştiinţe şi
studii, spun de şcoale greceşti, slavoneşti şi pământene. Iar pe deasupra, pentru
aceste limbi s-a făcut şi tipografie"29 . Peste câţiva ani, la rugămintea lui Wahtang
al Vl-lea, Legiuitorul, acelaşi Mihail Iştvanovici va fi trimis la Tiflis, în Georgia,
unde scoate o Evanghelie ( 1 709) şi un Liturghier ( 17 1 0), poate un Apostol şi
poemul Omul în piele de tigru ( 17 12) de Şota Rustaveli. Antim din lvir îl va fi
însoţit cu gândul, el care scrisese în 1 697 versurile: „Precum cei streini doresc
moşiia să-ş vază,/ Când sunt într-altă ţară, de nu pot să şază/ Şi ca cei ce-s pre mare,
bătuţi de furtună/ Şi roagă pe Dumnezău de linişte bună,/ Aşa şi tipograful de-a
cărţii sfârşire/ Laudă nencetată dă şi mulţemire" (O, p. XII). Sonatina unei nostalgii
răzbate şi în predici: „Şi ce iaste mai drag streinului, decât întoarcerea la moşiia
sa ?" (O, p. 13). Vor fi fost aleanuri trecătoare. Ivireanul era acum vlădica unei ţări
cu ale cărei aspiraţii se contopise.
Ca razele stelei de pe emblema lui Antim, Valahia îşi revarsă prinosul asupra
unor popoare obijduite din sud-estul Europei şi din Orientul Apropiat. În dedicaţia
29. I. Rămureanu, Luptător pentru ortodoxie, „Biserica Ortodoxă Română", LXXIV, 1956, nr. 8-9.
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manuscrisă de pe exemplarele Evangheliei georgiene, mitropolitul-artist, lăudând
magnanimia lui Brâncoveanu, face o însemnare surprinzătoare, potrivit căreia
„pământul iverilor" avu „norocire să se îmbogăţească cu tiparele limbii sale precum
cu tiparele arăpeşti s-au îmbogăţit Araviia, cu cele elineşti Elada (subl. n.) şi cu cele
rumâneşti Ungrovlahiia". În metaforă biblică, generozitatea voievodului e asemuită
râului „cel cu curgerile de aur, dintru carele au curs aceste patru izvoară, ale
rumânilor, ale elinilor, ale aravilor, ale iverilor tipare, asemenea râului celui dintâi
al grădinii desfătării, dintru carele au eşit cele patru râuri, Fison, Gheon, Tigru şi
Efrat" (O, p. 4 1 1 -4 1 2) . Întocmai ca în predici, aceeaşi predominanţă a cifrei 4
(„Patru sunt râuri den Raiu ce cură,/ Precum grăiaşte Sfânta Scriptură./ Patru eglii
din Ceriu ne tună,/ Şi la credinţă pe toţi adună./ Patru sunt semne tot îndoite,/ Şi ale
ţării foarte slăvite" Noul Testament, 1 703)30 .
Şi stihurile şi dedicaţia dau seama despre nucleul iradiant de cultură care era, la
cumpănă de veacuri, Curtea mecenatului Brâncoveanu. O artă cu un relief al ei ia
amploare, conj ugând prestanţa şi opulenţa formelor cu stilizarea delicată,
contorsionată uneori şi închisă într-o emblematică în care cristalizează un limbaj
alegoric. Sunt absorbite şi sintetizate influenţe din Occident şi Orient, împletite cu
sugestii din creaţia populară. Miniaturistica şi construcţia impozantă (palatele,
bisericile, mânăstirile pe care le înalţă cucernicul domnitor) coexistă, îmbogăţind
un pei saj care stă mărturie unei ecloziuni . spirituale neobişnuite. Despre
expansiunea orizontului umanistic vorbesc preocupările cărturăreşti ale unor
intelectuali de rasă, ca stolnicul Constantin Cantacuzino (cu biblioteca lui de
rarităţi), dar şi, între altele, programa academiei domneşti, unde se predau noţiuni
de filosofie, filologie şi istorie, ştiinţă şi religie.
Adierile unui raţionalism ortodox (argumentat de Al. Duţu în cărţile sale) ating
din când în când fruntea mereu înfierbintată a fremătătorului păstor, amărât de
prăpastia pe care o constată între realul întinat şi mărginit şi un ireal hipnotic,
boltire înstelată de himere şi mituri care sunt pentru el supremul adevăr. În opera
lui, nu doar aceea predicatorială, omul este preţuit, în perspectiva unui ideal moral,
cu însemnele unui dat existenţial ce nu poate aparţine decât unei făpturi
privilegiate: „fericita şi mai aleasa şi cuvântătoarea zidire, omul", proclamă
triumfal Antim Ivireanul, însufleţindu-se de idee: „Şi toate pentru el s-au făcut şi i s-au
dat aciastă simţitoare lume cu toată frumuseţea ei, ca o grădină cu multe feliuri de flori,
ca să-şi aleagă cele de folos, să se împodobească trupeşte". „Calea adevărului"
presupune, sub un prototip christic, şi un efort al desăvârşirii de sine. De aceea i se
cere fiecăruia „să-şi înfrumuseţeze icoana cea sufletească şi cât va putea să o asemene
-

30. Dan Horia Mazilu, Barocul în literatura română din secolul al XVll-lea, Bucureşti, Editura Minerva, 1 976,
p. 1 52.
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cu chipul icoanei ziditorului său" (dedicaţia Psaltirii româneşti, 1 694 - O, p. 398).
Încununare a creaţiunii („Stăpânul însă şi sfârşitul tuturor celor de sub lună „ .",
exclamă poetic Antim) este omul, „fiincă pentru om s-a făcut toată lumea aceasta,
iar omul, se zice că s-a făcut de cătră Dumnezeu ca să dobândească pe Dumnezeu"
(dedicaţia din Eortologhion, 1 70 1 - O, p. 405) . O datorie a lui, imperioasă, este
izbăvirea de păcate, între care şi de oarba ignoranţă. Îi vor fi, de aceea, oricând
priincioase „deosebite cărţi de suflet folositoare şi mântuitoare", pentru a căror
tipărire Antim Ivireanul, cu „zelul născut al iubirei de învăţătură", nu-şi
precupeţeşte osârdia. Sunt cărţi în care licăreşte „lumina Evangheliei", dar care în
acelaşi timp contribuie la „răspândirea cunoştinţei cei iubitoare de învăţătură"
(prefaţa la Vieţile paralele de Plutarh, 1 704 - O, p. 408). Iar Antim, cum va proceda
şi în predici, demonstrează el însuşi că anumite ascunzişuri ale naturii, dinamismul
şi ritmurile ei nu-i sunt necunoscute (,,Întoarce-se pururea magnitul cătră polus;
zboară spre înălţime focul; pleacă-se în sânul pământului piatra; aleargă apele în
braţele mării; şi în scurte cuvinte toate lucrările cătră chendrul lor să pleacă"),
făcând o abilă translaţie, în partitura care-i convine, a unor elemente din sfera
ştiinţelor pozitive (dedicaţia din Noul Testament, 1 703 - O, p. 406). La Bucureşti, în
tipografiile pe care le-a temeinicit la Snagov şi Râmnic (unde deschisese şi o
„şcoală de pomană", adică gratuită; o alta funcţiona la Câmpulung3 1 ), Antim
Ivireanul imprimă cărţi de învăţătură şi îndreptare (lnvăţăturile lui Vasile
Macedoneanul către fiul său Leon, 1 69 1 , lnvăţături creştineşti, 1 700,
Eortologhion, 1 70 1 ). Sunt tipărituri de folosinţă relativ restrânsă, destinate cu
precădere clericilor, între care observă cu mâhnire „atâta prostie, atâta neînvăţătură
şi atăta nedumireală". Aşa încât, în lucrările pe care le redactează (Învăţătură pre
scurt pentru taina pocăinţii, Râmnic, 1 705, lnvăţătură besericească la cele mai
trebuincioase şi mai de folos pentru învăţătura preoţilor, Târgovişte, 1 7 1 0),
Ivireanul sistematizează câteva lămuriri şi îndrumări canonice (despre tainele
sfintei biserici, îndeosebi aceea a „ispovedaniei", „pentru facerea canonisirei" sau,
printre alte lucruri care-i stau la inimă, despre „chivernisirea beserecii şi spăseniia
sufletelor"). La fel ca în didahii, „priveala" nu e deloc exaltantă, aglomerând o
groază de vicii şi alte şugubine, a căror cauză e numai şi numai „neînvăţătura şi
neslovnirea" - "pentru că nu iubim să cetim şi să învăţăm carte". Cel ce nu ştie carte
(„ca să citească Sfânta Scriptură şi cărţile besericii noastre şi sfintele pravile") se
aseamănă - compară brutal Antim - „cu dobitoacele cele necuvântăreţe carele nu
ştiu ce fac de vreme ce n-au minte" (O, p. 550).
3 1 . V. Oltean, Date noi despre activitatea culturală a lui Antim lvireanu, „Revista de istorie şi teorie literară",
t. 29, 1 980, nr. 4.
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Numai prin „lumina cunoştinţii" poţi râvni să te apropii de modelul auroral al
„începătoriului păstorilor Iisus Hristos". Prin aburul devoţiunii poate fi surprinsă la
Antim Ivireanul o adevărată fascinaţie a cuvântului - care „iaste lumina".
Deşi aride prin conţinutul şi destinaţia lor, aceste scrieri au şi pasaje a căror
relevanţă vine din vibraţia afectivă. Mânia („O, şi cum nu cade din ceriu foc şi
trăsnete să-i arză !" O, p. 353) îi insuflă sfinţiei sale un patos ca al vechilor profeţi.
Indignarea retorică, în tonuri prelungi sau sacadate, şade bine predicatorului din
amvon: „O, creştinilor, o părinţilor şi fraţilor, până când în răutate şi păcat ? [ „ . ]
Până când nu n e pocăim ? Până când nu n e tămăduim patimile sufletului nostru ?
(O, p. 350-3 5 1 ). Tehnica persuasiunii presupune şi puterea de a înspăimânta cu
reprezentări infernale, dar şi capacitatea de a înduioşa, ca în acest lamento: „Plânge
dar sufletul mieu, ticăloase şi te tânguiaşte, socotind multele tale pagube; plânge,
că pre tine plâng ceriurile; plânge că pre tine te tânguiaşte beserica şi toţi sfinţii ;
lăcrămează că ai greşit; plânge că pre tine te plâng prorocii, mai nainte văzând
mâniia direptăţii lui Dumnezeu asupra ta; plânge că la tine plâng mai mult
lacrămile Ieremiei decât la zidurile Ierusalimului; plânge sufletul meu, ticăloase,
până când vei spăla spurcăciunea păcatului tău şi să vii la cinstea cea dentâi"
(lnvăţătură pre scurt pentru taina pocăinţii - O, p. 353-354). Pentru „toată ceata
besericească", nu prea zeloasă în a răsfoi cărţile lui de învăţătură, Antim alcătuieşte
Capete de poruncă (Târgovişte, 1 7 14), prin care urmărea, cu neascunsă iritare, să
reglementeze („subt blestem" ca „să va pune la bir în rândul ţăranilor") îndatoririle
unei preoţimi care mai şi uită de cele sfinte. „Poruncile" formează şi un îndrumător
j uridic („izvorul dieţii", „izvodul foiţei zestrilor"), cu ecou în legislaţia
românească.
Transpunând integral în româneşte principalele cărţi de cult, Antim Ivireanul
contribuie, în mare măsură, la naţionalizarea serviciului divin, fiind considerat un
creator al limbii liturgice. A fost, această omologare a limbii române în
ceremonialul bisericesc, un proces anevoios şi de durată, angajând, în atmosfera
favorabilă emanată şi de curentele de reformă, cărturari şi clerici din toate
provinciile locuite de români, de la diaconul Coresi la mitropolitul Varlaam al
Moldovei, de la Simion Ştefan la Dosoftei şi până la traducătorii Bibliei de la
Bucureşti. În precuvântarea gramaticii apărute la Snagov (Dreapta alcătuire a
gramaticii slavoneşti, 1 697 retipărire a manualului lui Meletie Smotriţki din
1 6 1 9), Antim expune succint o stare de fapte, expunere care sună totodată şi a
justificare: „deoarece în bisericele dumnezeeşti noi ne-am obicinuit a ceti
slavoneşte; dar necunoscând această limbă, care ne este străină, nu a noastră,
puteam de multe ori să cădem în greşeli" (O, p.404). Iar gramatica în sine e necesară
pentru că, articulează cam impropriu „smeritul între ieromonahi", „precum soarele
fără de lumină nu luminează şi precum mâncarea nu e plăcută fără de sare, tot aşa
-

-
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şi cetirea sau scrierea fără gramatică conducătoare" (O, p. 403). Dacă slavona nu
mai era bine înţeleasă (însăşi apariţia gramaticii o atestă), iar limba română
întămpină dificultăţi inerente (se iveau chestiuni de terminologie şi de sincronizare
a textului cu muzica32), în schimb presiunea limbii greceşti - tendinţă care îşi etala
raţiunile ei - se măreşte şi slujba religioasă în limba greacă va fi un timp mai des
auzită. Ivireanul face să apară cărţi de ritual în greceşte, slavoneşte, în versiuni
mixte: Slujbele Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea nouă ( 1 692), Evanghelia
greco-română ( 1 693), Orânduiala slujbei ( 1 696), Antologhion ( 1 697) - menţionat
de Bernard de Montfaucon, părintele paleografiei33 -, Psaltirea ( 1 700) s.a. Se
adaugă un anume elitism al patriarhilor eleni, care declară, cu aulică aroganţă, că
„gândurile cărturăreşti şi pline de taină nu sunt pentru popor" (astfel îi punea în
vedere Calinic al Ii-lea lui Constantin Brâncoveanu 34) ; şi că, fiind „adevărata
interpretă a raţiunii şi înţelepciunii sufleteşti", doar limba greacă poate revela
deplin sensul ce-l închid în sine cărţile sfinte, Noul şi Vechiul Testament (dintr-o
epistolă a patriarhului Dositei al Ierusalimului către Petru J35 ) . Nu-i greu de înţeles,
în acest context, inhibiţia mitropolitului Teodosie Veştemeanul („Liturghia toată a
o prepune pre limba noastră şi a o muta, nice am vrut, nice am cutezat", mărturisea
el în prefaţă Liturghierului din 1 680, explicându-şi stingherit necutezanţa: „săvai că
şi pentru scurtă limba noastră ce iaste, o am făcut şi pentru neobiciaiul besericii
noastre, ce pâna astăzi n-au ţinut" 36 . Cu atât mai vrednică de laudă este vrerea lui
Antim Ivireanul (afirmată şi în Molitvenicul din 1 706) de a oficia liturghia „spre
înţelegerea de obşte" a fieştecărui drept-credincios. Pentru el, şi didahiile vor fi mai
puţin un spectacol retoric, o biruinţă împlinită a cuvântului, şi mai mult o
posibilitate de a comunica, de a răspândi mărgăritarele cugetării, ale moralei
creştine, de a elucida (a decoda) snopii de alegorii şi simboluri din cărţile sfinte
(pentru a le recodifica la un nivel pe înţelesul tuturor). Predicile, deci, se adună într-o
carte românească de învăţătură. În tipografiile diriguite de Antim mai apăreau şi cărţi
laice (de înţelepciune, de popularizare a istoriei, de desfătare) - Paralele greceşti şi
romane ( 1704) de Plutarh (traducere în greaca modernă de Const. Brâncoveanu, fiul
omonim al domnitorului), Pilde filosofeşti ( 1 7 1 3 ), transpuse din franceză
(culegerea orientalistului A. Galland) în italiană de Anton Maria del Chiaro, din
italiană în greacă de Ioan Abramios, din greacă în română de Antim; cărţi populare
Floarea darurilor ( 1 700), poate (după spusele lui del Chiaro) şi Alexandria ( 1 7 1 3) .
-

32. Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române 1·echi, voi. III, Bucureşti, Funda\ia Regală pentru Literatură şi
Artă, 1 945, p. 223.
33. Corneliu Dima-Drăgan, Antim Ivireanul menţionat şi editat de Montfaucon, „Ateneu", VII, 1 970, nr. 9.
34. Virgil Cândea, Raţiunea dominantă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 979, p. 32 1 .
35. I . Rărnureanu, art. cit.
36. V. Sofroni, Preocupări de limbă în literatura română veche în „Analele ştiin\ifice ale Universită\ii «Al. I.

Cuza>> din Iaşi, Ştiin\e sociale, t. VII, 1 96 1 .
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Antim Ivireanul e un auster („Şi de glume să te fereşti, să nu faci pre oameni să
râză„ ." - Începătură şi învăţătură pentru ispovedanie), veghind cu ochi de argus la
păzirea bunelor moravuri şi irumpând tonitruant când i se pare că neregulile au
întrecut măsura. În 1 7 1 5 , el închină voievodului Ştefan Cantacuzino un encomion
delirant, dar şi un moderat, să-i spunem, „oracol manual", un elogiu al înţelepciunii
şi al virtuţii - Sfaturi creştine politice. Compusă în stihuri ritmice (cu acrostih), în
neogreacă, antologia (apărută la Bucureşti) îşi extrage substanţa „din sentinţele
vechilor filosofi şi dascăli", din Agapet şi Vasile Macedoneanul, din literatura
parenetică bizantină. Dacă lumea-i o privelişte, „iar noi ca nişte precupeţi în această
falsă lume'', care e „călătorie şi cale", se cheamă că tot ce ne înconjură, corupt de
efemer, se sfărâmă ca visul şi vai de viitorul ce va să vină. Ce altceva decât
deşertăciuni sunt slava şi mândria, gloria şi frumuseţea ? Singură virtutea, purtând
„sigiliul înţelepciunei", dăinuie, ea aduce împăcare sufletească, făcând pe om
asemenea lui Dumnezeu. Prin smerenie, rugăciuni, prin temperarea patimilor şi
„prin toate câte curăţă sufletul şi înfrumuseţează pe om", se constituie modelul, de
o splendoare abstractă, al desăvârşirii. O utopie creştină a perfecţiunii, scăldată în
lumina supranaturală ce se prefiră din înalturi, se străvede şi în didahiile acestui
prelat cu un sentiment absolut al valorilor morale. Sunt, printre „sfaturile" lui
Antim, şi poveţe de conduită politică şi socială, cu note critice nevoalate la adresa
boierimii, vizată încă mai acerb în predici.
Într-un manuscris descoperit la Kiev printr-o norocoasă întîmplare de Ştefan
Berechet se găseşte o lucrare unică, în felul ei, în cultura noastră - Chipurile

Vechiului şi Noului Testament, adecă obrazele oamenilor celor vestiţi ce să află în
„ Sfânta Scriptură", în „ Biblie " şi în „ Evanghelie " şi adunare pre scurt istoriilor
celor ce s-au făcut pe vremea lor . (Târgovişte, 1709). Este o prodoslovie,
.

.

„începând de la Adam şi pogorând până la Hristos", o genealogie
hiperarborescentă, stufoasă, având drept personaje „proroci, drepţi şi împăraţi".
Câteva versuri la stema ţării, îngânate parcă de un bătrân aed care se acompaniază
la liră, cântă „zidirea" lui Adam şi a Evei, prima secvenţă a vârstei de aur: „Făcut-au
Domnul Dumnezeu toate din nefiinţă/ Şi în fiinţă le-au adus cu multă biruinţă/ Şi
după aceia au zidit, luând pământ şi tină/ Pre omul cel dintâi, Adam, fără cuvânt de
vină,/ După asămânarea Sa făcu-i închipuire/ Suflând asupra feţii lui şi duh de
vieţuire/ Adăugând din coasta lui, face, cu socotinţă, I Pre Eva, dându-i ajutoriu
spre bună lăcuinţă./ Şi dintr-acestea amândoi mulţi oameni să născură/ Precum se
vede luminat de-a rândul în Scriptură;/ Oameni aleşi şi minunaţi, vestiţi în fapte
bune,/ Trăind în blagocestie, precum Scriptura spune" (O, p. 24 1 -242). Chipurile
Vechiului şi Noului Testament, o capodoperă de miniaturistică, s-a mai păstrat într-o
copie a popii Flor (mijl.sec. XVIII) şi într-o alta (din 1 847) a zugravului C.
Petrescu. Mai mult decât textul, elaborat „prin multă nevoinţă şi osteneala" lui
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„chir Anthim Ivireanul'', frapează arta iconografică, datorată s-ar părea unui preot
Nicola, imaginaţia plastică şi bogaţia coloristică în care sunt realizate, într-o
manieră mai curând occidentală (tridimensională) decât bizantină, cele 503 portrete
diferenţiate prin fizionomie şi prin veşminte. O galerie uluitoare de miniaturi
ilustrează această „istorie besericească" în fuziune cu istoria persană, izraeliteană,
greco-romană - „de la zidirea lumii până la zidirea Râmului" şi naşterea lui Hristos.
Sursa, după supoziţiile lui Gabriel Ştrempel, care a studiat manuscrisul, ar putea fi,
dacă nu picturile murale din Bucovina, atunci zugrăvelile de la Muntele Athos
(Arborele lui lesei), posibil şi cronografele de tipul celor ale lui Pătraşcu
Danovici37 . Istorisirea, lipsită de performanţă narativă, pune la contribuţie scrieri
istorice (Philon, Josephus Flavius, Strabo) şi religioase. Iar dacă relatările lor nu
concordă întotdeauna, se mizează pios pe autoritatea inatacabilă a Vechiului
Testament şi a Sfinţilor Părinţi (Ieronim, Methodie, Augustin, Ambrozie, Ioan Gură
de Aur). Unele inadvertenţe nu sunt trecute cu vederea şi ici, colo încolţeşte ceva
ce seamănă a discernământ critic („Iară eu nu o ţin să fie aceasta adevărată") . Însă
autorul crede cu ingenuitate chiar şi în înfloriturile istoriei sfinte, în care sunt
amestecate frânturi de istorie a civilizaţiei. De la sublim la absurd, se narează şi mai
eliptic şi mai întortocheat ceea ce este „vrednic de povestire", dar şi întâmplări cu
o încărcătură morală, religioasă. Se pomeneşte, deşi într-un plan al suprarealităţii,
despre potop, „turnul lui Vavil", vieţile unor regi, patriarhi şi profeţi, ocuparea
Ierusalimului de către Nabucodonosor şi a Babilonului de către Darius, gloria şi
pieirea lui Alexandru Macedon, despre Cleopatra, Antoniu şi Cezar, căderea
Egiptului, a Iudeii şi a Greciei sub stăpânirea romană, profeţiile Sevillei (Sibilei)
privind naşterea pruncului Iisus.
Se observă uşor mixtura de istorie biblică şi profană. Un contrapunct laic într-o
carte a miracolelor. O panoramă vastă - Zoroastru, cel cu „meşteşugul vrăjii",
Palamid, care a făcut „slovele elinilor", şi Carmenite, care le-a izvodit pe cele ale
latinilor, Priamos împărăţind în Troada, venirea pe lume a lui Romul şi începuturile
Romei, „Sofoclis şi Evripidis, poeticii", în mare cinste pe vremea lui Olofern,
„Platon, filosoful", la care s-a instruit Aristotel ş.a.m.d. Judecata etică este aidoma
celei din didahii, mai toate nenorocirile ce asupresc fie bărbaţi sau femei, fie
seminţii întregi fiind explicate prin căderea în păcat, vinovăţie care atrage
neîntârziat puniţiunea, pilduitoare, a justiţiei divine. Încărcat şi covârşit de erudiţie,
sincopat şi câteodată ceţos, textul prinde relief literar sub fulguraţia câte unei
„videnii" („un om încins cu încinsoare ofaz şi trupul lui catharsis şi faţa lui ca
vederia fulgerului şi ochii lui străluciia ca para focului") (O, p. 295) sau în frazările
37. G. Ştrempel, Un cronograf ilustrat, atribuit mitropolitului Antim Ivireanul (extras din „Romanoslavica"),
B ucureşti, 1 966, p. 330.
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cu întorsură cronicărească („Deci, mărindu-i-se numele şi lăţindu-i-se împărăţiia
foarte zavistuindu-l unii din boiarii lui, l-au otrăvit, pentru că roada zavistiei moarte
iaste") (O, p. 308). Zavistia este încă una din obsesiile, de om păţit şi încercat de
presentimente, ale lui Antim, care, printre alte metehne şi abateri, o „vânează" cu
perseverenţă şi în predici.
Ca orator bisericesc, Antim Ivireanul s-a format într-o perioadă în care, printr-o
înlănţuire de cauze, genul cunoaşte o spectaculoasă eflorescenţă. După căderea
Constantinopolului, în restriştea care a urmat, o seamă de cărturari greci migrează
spre locuri mai liniştite. Unii, ca Ilie Miniat ( 1 669- 1 7 14), ajung în Italia, unde, prin
înfiinţarea de şcoli speciale (fenomenul se întâmplă şi în Polonia şi în Rusia),
retorica ia avânt. Peste Alpi, în Franţa, se fac ascultate vocile unor predicatori
iluştri, ca Bossuet ( 1 627- 1 704 ), Bourdaloue ( 1 632- 1 704 ), Flechier ( 1 632- 1 7 10),
Massillon ( 1 663- 1 742). Patriarhi din Constantinopol, dar şi din Ierusalim sau
Alexandria se trag spre Principate, găsind adăpost şi găzduire la Curtea lui Matei
Basarab (cazul lui Pantelimon Ligaridis), Vasile Lupu (Meletie Sirigul), Constantin
Brâncoveanu (Gh. Maiota si Ioan Avramie sau Abramios). Prin Ţările Române au
trecut sau au zăbovit ierarhi precum Chiril Lucaris, Atanasie Patelarie, Hrisant
Notara (care scrie şi nişte didahii), Gherasim al Alexandriei şi Samuil de
Alexandria, Dionisie al Constantinopolului şi Dositei al Ierusalimului, cu toţii
remarcabili vorbitori, câştigându-şi o notorietate prin înlesnirea frumoasei spuneri .
Vlăstarele de domn sau de boieri deprind la rându-le (cu dascăli ca Sevastos
Kimenitul sau Gh. Maiota) secretele retoricii. Egumen la Snagov, Antim Ivireanul
tipăreşte un „cuvânt panegiric" al lui Gh. Maiota, ca şi pe cele (aranjate tot de
Maiota) ale fiilor lui Brâncoveanu, Ştefan şi Radu. Feciorii lui Miron Costin şi
Dimitrie Cantemir au dat şi ei glas unor discursuri ocazionale, redactate în latineşte
de profesorii lor. Cantemir însuşi, învăţăcelul lui Ieremia Cacavela (care în prefaţa
Divanului invocă „împărătiasa ritorică"), rosteşte o cuvântare în ziua înscăunării.
Mai demult, în februarie 1 645, la Trei Ierarhi, Petru Movilă glăsuise din amvon în
română şi polonă. Şi mai departe în timp, la Suceava, Grigore Ţamblac predicase
în slavonă. În cuvântările lui („la oasele maicii sale" şi „despre frica şi dragostea
de Dumnezeu"), Neagoe Basarab se călăuzeşte după normele oratoriei bizantine. În
fine, un transilvănean, diacul Toader din Feldru, ţine o oraţiune funebră (martie
1 639), imitată după Ioan Hrisostomul.
Nu miră deci că un scriitor grec, Papadopol, raportează despre ceea ce el
numeşte un „Ateneu elenic": „ În România a existat şi un Ateneu elenic, în care se
forma o dulce şi plăcută frazeologie, ceea ce lipsea în celelalte părţi ale Greciei" 38 .
38. P. V. Haneş, Studii şi cercetări, Bucureşti, Editura „Cartea românească", [ 1 928], p. 1 24.
275
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Existau (din secolele XVI si XVII) culegeri de cazanii, compilaţii sau traduceri,
ca Tâlcul evangheliilor ( 1 567- 1 568) al diaconului Coresi, Cazania de la Govora
( 1 642), Cazania lui Varlaam, intitulată semnificativ Carte românească de
învăţătură, dumenecele preste an şi la praznice împărăţeşti, şi la svânţi mari (Iaşi,
1 643), Cheia înţelesului (Bucureşti, 1 678) sau Mărgăritarele Sfântului Ioan
Hrisostomul (Bucureşti, 1 69 1 ). Când Antim Ivireanul urca în scaunul de mitropolit,
predica îşi făurise un început de tradiţie. Nu mai stăruim asupra oraţiilor ce se
obişnuiau, după datină, în unele împrejurări (Brâncoveanu îi face o astfel de
„oraţie" lui Antim) sau asupra omiliilor improvizate (dar cu un tipic al lor) la
înmormîntări, la cununii sau botezuri. Cu Antim, predica se consacră la noi ca gen
de mare efect şi audienţă, trecând din pridvor în incinta însăşi a literaturii.
S-a afirmat multă vreme că modelul Ivireanului ar fi fost Ilie Miniat39 , acel
„Demostene cu anteriu al grecităţii de cadelniţă" (cum îl siluetează N. Iorga), şi
ideea a circulat nestânjenită în istoria noastră literară. În fapt, s-a demonstrat că
Antim nu avea cum să cunoască predicile aceluia, tipărite postum, în 1 7 1 8, la
Leipzig şi traduse la noi a�ia în 1 724 de mitropolitul Neofit40 . N. Iorga, fără însă
să aducă vreo probă, îl situează pe Antim Ivireanul şi în descendenţa lui Hrisant
Notara4 1 . Antim, de bună seamă, luase contact cu arta marilor predicatori ai
Răsăritului ortodox, după cum a cunoscut şi oratoria antică şi medievală; pe lângă
Ioan Hrisostom, citise pe un Grigore din Nazianz sau Vasile cel Mare. Apoi, în
afara Vechiului şi Noului Testament şi a unor scrieri apocrife (Protoevanghelia lui
Iacob, De transitu Virginis Mariae), parcursese comentariile la cărţile sfinte, pe
Sfinţii Părinţi Atanasie cel Mare, Dionisie Areopagitul, Grigorie Bogoslovul,
Efrem Sirul, Ioan Gură de Aur, Theofilact şi un scriitor bisericesc, Eusebiu de
Cezareea. Răsfoise cărţile populare (Fiziologul), dar, ridicându-şi ochii din
tomurile groase, ştia să privească şi în jur. Predicile, care şi-au avut şi după moartea
lui Antim răspândirea şi influenţa lor în cultura noastră, s-au păstrat în opt copii
manuscrise: aceea a lui Efrem grămăticul (din septembrie 1 722), după care s-au
executat transcrierile următoare, un manuscris denumit pseudo-Antim ( 1 730- 1 740;
descoperit în 1 887 de Constantin Erbiceanu la Mânăstirea Căldăruşani), un altul
(din 1 7 3 3 ) aparţinând lui Radu grămăticul, un manuscris fragmentar (aflat la

Prefaţă la „ Didahiile " mitropolitului Ungro- Vlahiei Antim Ivireanul. 1 709- 1 7 1 6, voi.II,
Bucureşti, Tip. „Cărţilor bisericeşti", 1 885, p. XXIII-XXIV; N. Iorga, op. cit, p. 429; N. Dobrescu, op .cit. , p.
87; Sextil Puşcariu, lftoria literaturii române. Epoca veche, ed.2, Sibiu, Tipografia şi editura Krafft ă Drotlef,
1 930, p. 1 5 1 ; G. Călinescu, op. cit, p. 16; N. Cartojan, op. cit, voi. III, p. 226.
40. Al. I. Ciurea, Antim Ivireanul predicator şi orator, „Biserica Ortodoxă Română", LXXIV, 1 956, nr. 8-9;
Gabriel Ştrempel, Introducere la Opere, ed. cit., p. XLVII.
4 1 . N. Iorga, Istoria bisericii româneşti, ed. 2, voi. II, Vălenii de Munte, Tip. „Neamul românesc", 1 909, p. 54.

39. Melchisedec,

276
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢ!l
Biblioteca Municipală din Craiova), copia din 178 1 făcută de arhimandritul
Mitropoliei din Bucureşti Grigorie Deleanu (pe baza căreia publica Ion Bianu
ediţia din 1 886), un manuscris (de după 1 780), acum în custodia B ibliotecii
Muzeului Britanic, apoi o copie (din primul deceniu al secolului trecut sau ultimul
al secolului al XVIII-iea), aflat în posesia preotului Paul Mihail şi, în sfirşit, un
miscelaneu de omilii (sfârşitul secolului al XVIII-iea) lucrat de Dimitrie Popovici
şi de încă un copist rămas neidentificat42 .
Manuscrisul care a dat un titlu predicilor lui Antim este acela al lui Grigorie
Deleanu („după altă carte ce am găsit-o scrisă iar cu mâna") - Didahii ce să numesc
a fi făcute de răposatul vlădica Anthim pe la praznice mari. Sunt 28 de didahii
(denumirea grecească a predicilor), ţinute între 1708 şi 1 7 16 la Bucureşti şi la
Târgovişte, duminicile şi la sărbători însemnate, şi şapte ocazionale (la înscăunarea
ca mitropolit, trei cuvântări funebre şi una la parastas, două la spovedanie).
Există, dacă nu o ruptură, o sensibilă deosebire între didahiile lui Antim
Ivireanul şi mai vechile cazanii, stereotipe, cu un ermetism dat de rutina speculaţiei
dogmatice şi de o factură epidictică abstractă, care obstrucţionează comunicarea
reală cu auditoriul. Predicile sale au, cu toată mobilitatea lor, o rânduială de la care
se abat arareori, oratoria sacră fiind, e de la sine înţeles, un gen canonic. După
exordium, care urmăreşte cu abilităţi convenţionale captarea atenţiei şi bunăvoinţei,
naratio enunţă ex abrupto sau pe ocolite o temă, talonată uneori de o contratemă,
cu acompaniamentul unor laitmotive, în argumentatio predicatorul îşi desfăşoară
forţa de cuvântător, pentru ca în recapitulatio vocea să coboare domol, îmbiind la
rugăciunea pioasă, purificatoare sau - alt refren al retoricii de amvon - lansând
părinteşte calde îndemnuri.
Spre deosebire de alţi oratori bisericeşti, Antim nu pare să aibă preferinţă pentru
o anumită specie de predici, el abordează pieptiş şi predica sintetică şi aceea
analitică, pareneza, în care îşi încordează fibra de moralist, panegiricul, prin care
face închinăciune domnitorului, deţinător al puterii temporale, sau, printre acorduri
funebre, glorifică viaţa de dincolo de moarte, edenul făgăduit unde ar fi sălăşluind
esenţa preacurată a spiritului. Originalitatea acestui gen depinde nu de materialul
omiletic folosit, ci de priceperea fiecăruia de a-l tria şi a-l armoniza. La Antim
Ivireanul subtilitatea exegezei, interpretarea alegorică şi dezlegarea pe ici, pe colo
inedită a unor porţiuni mai dificile constituite într-un fel o bravură teoretică, dar şi
un preludiu pentru incursiunea, fără înconjur sau printr-o spirală de metafore şi
alegorii, spre peisajul de o concreteţe izbitoare al vieţii sociale (şi, aluziv, politice)
al epocii. Adevărul dogmatic şi acela al acuităţilor morale se îngemănează, şi nu e
42. Gabriel Ştrempel, Două nwnuscrise necunoscute ule „ Diduhiilor" lui Antim lvireunul, „Revista de istorie
şi teorie literară'', t. 29, 1 980,

nr.

I.
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singura interferare. De altminteri nici cărţile sfinte nu fac abstracţie de lumea reală
- o realitate a vremurilor arhaice -, numai că e o lume codificată, densificată în
simboluri şi proiectată sub o aură de fantastic.
Un fantastic travestit în straiul simplu al verosimilităţii. Între legendă şi istorie,
între real şi ireal, didahiile, respirând aerul pur al Cărţii Cărţilor, pleacă de la litera
ei, însă dezvoltă, se poate spune, creator premisele pe care străvechile peripeţii, ca
nişte basme doldora de tâlcuri, le oferă. Accentuate cu mistică fervoare, unduindu
se ca sub line adieri sau înăsprindu-se şi congestionându-se în mânii viforoase,
aceste cuvântări ar putea fi luate drept o emanaţie spontană a inspiraţiei unui
arhiereu cu improvizaţia fecundă. Este o iluzie. Lăsând impresia spontaneităţii,
care de altfel, în unele pasaje, îşi are verva ei, ele sunt rostuite cu o competenţă
cunoaştere a unor canoane. Dar s-au detaşat de corsetul strâmt al omiliei
impersonale, rătăcită în hăţişul unor fade obscurităţi şi ocolită de emoţia care e un
prim fior al artei. Aproape nimic rigid şi trudnic în discursul viu, cu suavităţi curate
şi descărcări fulminante, al Ivireanului. În tipare care îi îngrădesc, dar nu-i conturbă
imaginaţia, el toarnă o substanţă abundentă, pulsatilă, trasă apoi prin ţevăria fină a
unui excurs teologic, având o finalitate moralizatoare rareori disimulată.
Pătrunderea psihologică, un simţ al psihologiei colective îndeosebi nuanţează
didacticismul inerent. Sacerdotul are o experienţă mai degrabă amară decât
exaltantă a vieţii. De aceea Biblia, plai mirific al luminii şi al neprihănirii, pare
câteodată şi pentru aprigul prelat un binecuvântat refugiu dintr-o lume chinuită de
„scârbe şi nevoi", copleşită de „sarcina grea a relelor ce o supără", pradă
„vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi" şi sub ameninţarea continuă a „robiei cei
vaviloneşti". Ca şi expresia „iubirea de streini", „robia" este o vocabulă ce se
repetă, scoţând la iveală, din adâncurile subconştientului, fantasma fără de hodină
a pribegirii silnice de odinioară, dintr-o ţară pe care turcii o numeau cinic „ţara
robilor", şi mai ales amintirea la fel de dureroasă a unei, nedesluşite, captivităţi.
Altă privelişte care îl va fi răscolit cândva pe tânărul georgian Andrei este aceea a
mării, metaforă a vieţii şi plasticizare a zbuciumului sufletesc.
După ce îşi stabileşte cadrul şi expune tema „cuvântului de învăţătură",
sprijinindu-se ca pe un sacrosanct piedestal pe un citat ales cu grijă din poveţele şi
problematica Sfintei Scripturi sau din înţelepţiile Sfinţilor Părinţi, după ce îşi cere
iertare cu prefăcută umilinţă pentru vorbele „neritoricite" şi „neştiinţa" lui de
„păstor mic la mică turmă", „smeritul mitropolit" intră în subiectul (o sărbătoare
religioasă sau vreo altă solemnitate) care, potrivit unei motivări bine orientate,
urmează a fi tratat. Nu încape îndoială, Antim Ivireanul ţine seama de aceia cărora
li se adresează, el ştie bine cu cine are de-a face şi în ce măsură poate conta pe
sensibilitatea sau pe cunoştinţele enoriaşilor, în majoritate boieri veliţi. A încerca
să-i convingă pe aceşti oameni a căror „hrană sufletească" este Biblia de
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adevărurile ortodoxiei înseamnă a forţa uşi deschise - sunt adevăruri pentru (cei
mai mulţi dintre) ei de netăgăduit.
Celebrând logosul, ca fapt primordial al creaţiei, care scoate universul din haos
şi întunecime, retorica lui Antim nu se dedă unui răsfăţ al cuvântului, deşi nici nu
se refuză unei ars bene dicendi. Într-un dozaj chibzuit, autorul prelucrează,
amalgamează, recompune un capitol sau altul din istoria sfântă, adaptându-l la
situaţia unei ţări aflate sub vremi. La o altă scară, e ceea ce înfăptuise fericitul
Augustin, acomodând, ca pe un instrument eficient, retorica trebuinţelor spirituale
ale bisericii. Propovăduirile lvireanului nu distilează în întortocheate alambicuri
idei impenetrabile, cu prestigiu ocult, ci pătrunde prin toţi porii. Această relaţie cu
un public avizat mai comportă şi alte aspecte. Dacă, recurgând la ipocrizia inocentă
a unui sermo umilis, Antim se preface a nu şti „povesti lucruri minunate" şi „a
îndulci cu vorba auzurile ascultătorilor" - iscusinţă care ,,iaste dată ritorilor" -, el,
care mărturiseşte că nu are la îndemână „vorbe ritoriceşti şi alcătuite", se preocupă
nu doar instinctiv de modalităţile exprimării („Cu ce limbă voiu putea să măresc
fecioriia ta ?"). De fiecare dată când rigorile expunerii o pretind, mitropolitul
invocă o „istorie" din Vechiul şi Noul Testament („măcar că o ştiţi mai toţ"). Dacă
naraţiunea este în linii mari previzibilă, ceea ce va conta acum e strategia istorisirii,
modulaţia frazării şi, în genere, tot ce ţine de ritualul unei didahii.
Există o tehnică, să o numim prenarativă, prin care un povestitor (sau un orator)
versat caută să-şi pregătească ascultătorii, creând o stare specială de receptivitate,
de nelinişte ori teamă. de atenţie încordată şi de înfrigurată curiozitate. „Ospăţul
vorbelor" se cade să fie şi un „ospăţ sufletesc". Ca un povestaş încercat, Antim
Ivireanul, cu toate că este un temperament liric, lipsit de suflu epic, îşi ademeneşte
păstoriţii cu formule („Ci vă pohtim de ascultare" sau „ci mă rog să ascultaţi") care,
acestea şi altele, îl vor fi încântat pe Mihail Sadoveanu ( didahiile, scria prozatorul,
au „o limbă, poate cea mai frumoasă dintre a tuturor cărturarilor epocei"43 ). Ca la
un sfat de taină, unde se deapănă întâmplări petrecute „în vremurile cele de
demult", unde se sărbătoreşte imaginarul şi se benchetuieşte întru cuvânt. Aşa
încât, şi fără a se folosi cu ostentaţie de retoricescul meşteşug, îngânduratul părinte,
care nu-şi uită o clipă îndatorirea de a împărtăşi mulţimii „cuvântul adevărului", are
printre sculele lui de preţ o „undiţă a cuvintelor", o măiastră împletitură care este
„mreaja învăţăturii". Un sens alegoric al predicilor lui Antim îl constituie lupta cu
întunericul, înfruntarea, cu semnificaţie bine determinată, a beznei cu lumina. Sub
„lumina cunoştinţei de Dumnezeu", prin care se subânţelege şi „lumina învăţăturii"
(soarele şi luna sunt simboluri gravitând pe orbita celestelor revelaţii), „întunerecul
necredinţei" şi pâcla neştiinţei risipi-se-vor.
43. Mihail Sadoveanu, Limba povestirilor istorice, „Contemporanul", 1 955, nr. 6.
279
https://biblioteca-digitala.ro

!N HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Retorica lui Antim Ivireanul este tranzitivă, catharctică şi cu o dominantă
psihagogică. „Doftor al sufletelor", precum Iisus, s-ar voi arhiereul acesta
intolerant de felul său şi absolutist în viziunile terestre şi escatologice care îl
posedă. Îndemnînd socratic la cunoaşterea de sine („după cum zice un filosof: să
ne cunoaştem pre sine"; Al. Piru sesiza aici o asemănare cu Propovedaniile lui
Petru Maior44), el se osteneşte prin „lucrarea cuvântului" să salveze sufletul celui
care, sărac de „coiful mântuirii" şi de „pavăza credinţei", ajunge mai devreme sau
mai târziu „vrăjmaş luiş". Numai prin credinţă, nădejde şi dragoste, prin supunere
şi răbdare, păcătosul cu sau fără de voie se poate răscumpăra, îndepărtându-se de
ispita răului, de tot ceea ce îl zăticneşte şi îl corupe „într-această viaţă ticăloasă şi
plină de scârbe". Idealul etic al Ivireanului, dedus din experienţa mirobolantă a
personajelor biblice, se aşază ca sub o „stea noao" sub farul unui umanism creştin
care este o străluminare a epocii. Învăluit în lumina celestă, transparenţă prin care
accede la „cunoştinţa adevărului", lecuit de păcatul care „iaste moartea sufletului",
un bun creştin cată să fie vrednic a fi redus la „frumuseţia cea dintâi". Dar până la
acest liman, ce lungă şi spinoasă cale !
Societatea acelui timp, aşa cum se reflectă în căutătura febrilă, aprinsă de
indignare sau adumbrită de decepţii, a lui Antim, e departe de a fi perfectă,
închipuind, în accesele de paroxism predicatorial, infernul pe pământ. Oriîncotro îţi
arunci privirile dai peste „apucăturile, strâmbătăţile, ura, zavistiia şi vrajba" care nu
fac decât să înlesnească „tiraniia diavolului". Un veac sumbru, cu moravuri în
destrămare, în care mai toate drumurile celor care, „orbiţi de deşertăciunile cele
lumeşti", s-au abătut din „calea dreptăţii" duc la pierzanie. „Nu spunem strâmbătăţile
ce facem totdeauna, clevetirile, voile veghiiate, făţăriile, mozaviriile, vânzările şi
pârăle ce facem unul altuia, ca să-l surpăm din cinstea lui, ce zicem: am face milă, ce
nu ne dă îndemână, că avem nevoi multe şi dări şi avem casă grea şi copilaş ca-n
gloată şi oameni mulţi carii să ocrotesc pre lângă noi" (Cuvânt de învăţătură la
Dumineca Florilor - O. , p. 95-96). Delaţiunea, socotită mai rea încă decât omorul,
egoismul şi trufia, „bălaurul cel cu 7 capete, zavistiia" (fixaţia lui Antim) şi câte alte
nelegiuiri. Unii măscăresc legea, alţii îşi ocărăsc sau îşi bat părinţii, nu arată nici urmă
de respect preoţimii, hulesc pe boieri, ba şi pe domnitorul însuşi. Numai pofte,
dezmăţ şi, mai grav decât orice, ireligiozitate. Cum să nu-ţi vinzi, cu nepăsare,
sufletul diavolului, când nu mai ai nimic sfânt ? Uneori analitic („Că în trei chipuri
greşaşte omul: sau din slăbiciune, sau din neştiinţă, sau din firea cea rea"), alteori
vigilentul Antim îşi iese din fire, ironia, câtă este, trece în sarcasm (care, notează G.
Călinescu, „se preface în pictură hogarthiană"45 ), iar sarcasmul face loc vehemenţei.
„.

44. Al. Piru, Literatura română premodernă, Bucureşti, Editura pentru Literatură,
45. G. Călinescu, op. cit, p. 1 8.
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Parcă îl vezi . . . Înfuriat, mitropolitul se dezlănţuie în amvon cu ochii scăpărând
de mama focului („să stiţi bine că vă voi pedepsi besericeşte"), cu verb tunător,
mustrându-şi amarnic nesupusa turmă. Când se întărâtă, înverşunarea lui nu
cunoaşte margini: „[„.] şi suntem mai răi, să mă ertaţ, decât păgânii", „mai păcătoşi
decât toate neamurile şi decât toate limbile". Iar greşitul care nu face penitenţă
„nici mântuire va afla, nici să va scula din groapa păcatului", se oţărăşte vlădica.
Surescitarea se manifestă prin violenţă pamfletară, cu îngroşări triviale („ca nişte
dobitoace necurate", „ca câinele la borăturile sale şi ca scroafa la tăvăliturile de
împuciciune"). Sunt vorbe grele, aruncate cu năduf, dar Ivireanul se simte
îndreptăţit („Numai la greul acela sunt şi eu părtaş şi într-acel jug ce trageţi voi, trag
şi eu [ „ . ]") să fie atât de dur: „Şi nimeni să nu socotească, din voi, şi să zică în
inima lui : dară ce treabă are vlădica cu noi, nu-ş caută vlădiciia lui, ci să amestecă
întru ale noastre ? De n-aţ ştiut până acum şi de n-au fost nimeni să vă înveţe, iată
că acum veţ şti că am treabă cu toţ oamenii câţ sunt în Ţara Românească, de la mic
până la mare şi până la un copil de ţâţă afară din păgâni şi din ceia ce nu sunt de o
lege cu noi [„.]" (La Dumineca Vameşului, cuvânt de învăţătură - O. , p. 22). Nu
menajează pe nimeni, arătându-se neiertător cu boierii duplicitari („neguţătorind şi
meşterşugind taina ispovedaniei") sau cu preoţii leneşi, beţivi, vicleni, vinovaţi şi
ei de „năravurile cele rele şi obiceele cele necuvioase". Dojana omului bisericii
ţinteşte încă mai sus: „Pentru aceia, dară să nu socotească împăraţii şi stăpânitorii
pământului cum că i-au pus Dumnezeu să şază pre scaun frumos numai spre vedere
înaintea ochilor omeneşti, împodobiţi cu veşminte scumpe, cu cuşma în cap şi cu
schiptrul cel de aur în mână, că numai sângură dreptatea iaste de-i face cinstiţi la
norod" (Cuvânt de învăţătură la sfinţii şi întocma cu apostolii împăraţ Constantin
şi Elena - O. , p. 86). „De la Ioan Hrisostomul, care a vorbit astfel înaintea
împăratului şi mai ales a împărătesei, la Constantinopol, nimeni nu s-a mai adresat
unei societăţi cu asprimea lui Antim" (N. Iorga)46 . Este o realitate că, într-o epocă
de ploconeli şi flatariseli (nu-i o întâmplare că acum rodeşte poezia encomiastică),
Ivireanul, cu ardoarea inimii lui şi obstinaţia-i eticistă, are o directeţe neobişnuită.
În diatribele sale, în intonaţia înaltă, arpegiind sublimităţi şi certând cu străşnicie,
ar fi - crede tot N. Iorga - „ceva din suflarea lui Bossuet şi a marilor arhierei ai
bisericii apusene, cari nu mergeau la Curtea lui Ludovic al XN-lea pentru a-şi da
învoirea la orice se petrecea acolo"47 . Comparaţia cu predicatorul francez poate fi
întâlnită la mai mulţi comentatori. „Dacă Bossuet e superior prin logică, Ivireanul
îl întrece prin fantezie"48 , apreciază Eugen Barbu, onorându-l pe Antim şi cu
46. N. Iorga, art.cit.
47. Ibidem, p. 6 1 8.
48. Eugen Barbu, Antim Ivireanul, „Săptămâna", 1 975, nr. 249.
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viziunea unui Bosch. Cântărind greşit, George Ivaşcu încurcă oarecum lucrurile:
„Ar fi devenit un Bossuet român dacă ar fi avut simţul grandios al destinului uman,
pe care îl avea Miron Costin. I-au lipsit cultura şi lucrarea interioară în duhul
umanismului antic, fecundată de o experienţă de viaţă multilaterală. El este un
Coresi, un Ispirescu al teologiei ortodoxe, cultivat lângă teascul tipografic, cu
lecturi substanţiale din părinţii bisericeşti şi scriitorii religioşi mai noi [ „ . ]"49 . Dar
oare sobrul, până la asceză, meşter Coresi şi sfătosul (povestitor ! ) Ispirescu pot fi
puşi alături de avântatul ivirean, cu pomirile-i abia strunite de oriental imaginativ
şi fanatic şi cu umori iute schimbătoare ? Alăturarea e neserioasă.
Dacă predicile s-ar rezuma, sub aspect social, la o condamnare oricât de
virulentă a unor năravuri, configurând o panoramă a decadenţei morale, religioase,
ele s-ar restrânge la o instrumentaţie monocordă. Însă alcătuirea lor e mai
cuprinzătoare, impusă fiind şi de spiritul deschis, liber de înverşunări
discriminatorii, al ierarhului venit de peste mări şi ţări („Dară Dumnezeu n-au făcut
lumea pentr-un om, ci pentru toţ"). În didahia pronunţată „când s-au aşăzat
mitropolit Ungrovlahiei" (Aceasta o am zis când m-am făcut Mitropolit), vlădica
nu degeaba reaminteşte că proroci sau „propoveduitori Evangheliei" n-au fost aleşi
să fie „împăraţi şi crai", nici „filosofi şi ritori" sau „mulţime de îngeri", ci oameni
simpli „şi mai vârtos păstori de oi" şi „păscari" care au adus bunavestire şi cărora
li s-a încredinţat „doftoriia lumii". Pentru cei sărmani, striviţi „sub jugul cel greu
al nevoei", Antim are multă compasiune, cu atât mai mult cu cât contrastul între
penurie şi avuţie, umilinţă şi îngâmfare, suferinţă şi huzur întrece orice măsură:
„Nu să cuvine cinstea şi lauda numai oamenilor celor mari şi bogaţ, că sunt
vrednici acestui dar şi cei mici şi smeriţ. Că măcar că cei mari strălucesc cu hainele
cele de mult preţ şi cei mici n-au cu ce să-ş acopere trupul ; cei mari să odihnesc pe
aşternuturi moi şi frumoase şi cei mici se culcă pe pământul gol şi pe pae; aceia
însoţiţ cu mulţime de slugi, iar aceştea lipsiţ, pustii şi de ajutoriu şi de priiateni;
aceia între răsfăţări şi între bogăţii şi aceştia între primejdii şi între întristăciuni.
Însă, cu toate acestia măriri despărţite, nu să cuvine celor mici mai puţinică cinste
şi dragoste decât aceia ce să cuvine celor mari şi bogaţi, nici iaste cu dreptate celor
mari să li se închine lumea şi pre cei mici să-i batjocorească; de aceia să se ruşineze
şi pre aceştea să-i infrunteze, pentru căci măcar că cei mari cu sila şi cu puterea
răsplătesc sudălmile, iar cei mici au îngeri sprijinitori în ceriu de pedepsesc pre cei
ce-i obidesc" (fnvăţătură la noemvrie 8, în zioa Săborului sfinţilor îngeri - O. , p. 1 64).
Pledoaria, urzită cu socoteală, în perechi de antiteze (procedeu predilect), pune
în evidenţă sistemul de relee al sintaxei didahiilor.
Luând partea unor dezmoşteniţi ai vieţii, Antim îşi probează consecvenţa flage49. George Ivaşcu, lftoria literaturii române, voi. I, Bucureşti, Editura Ştiintifică, p. 23 1 .
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lând pe jupânul care „jăfuiaşte şi pradă şi căzneşte pre săraci", trăgându-şi hainul
câştig „iară din jafuri, iar din nedreaptă agoniseală". Un adevărat rechizitoriu,
câtuşi de puţin molcomit de vreo îngăduinţă: „şi-i bem sângele şi sudoarea feţei lui
cu lăcomiile şi cu nesaţiul ce avem". În literatura noastră veche nu sunt multe
pagini de critică socială de vigoarea şi incisivitatea celor citate până acum. Însă
iritarea, oricât de puternică, se potoleşte la un moment dat, după ce cuvintele au ars
în vâlvătăi. Din fumigaţia lor se înalţă, ca o ofrandă, spre „cele cereşti şi înalte"
apelurile marelui preot care, pentru a mişca sau a trezi din amorţire sufletele
răznite, mângâie coarda înduioşării: „Dară cum nu te milostiveşti asupră-ţ ? Cum
nu-ţ plângi nenorocirea ? Plânge pentru tine beserica. Plâng drepţii. Plânge îngerul,
păzitoriul sufletului tău, pentru căci vede, aiave, pierzarea ta. Şi tu nu verşi o
lacrămă, nu te întristezi, nu vii în căinţă" (Predoslovie la Cuvântul de învăţătură în
Dumineca Florilor - O. , p. 146- 1 47). Dacă aici e un debit liric, în inflexiuni
tânguitoare, în alte fragmente - atestând polimorfismul didahiilor - maliţia
generează efecte de umor caracterologic ce par ieşite din pana caustică a unui
scriitor satiric. Spectacolul e grotesc, de un comic enorm, chiar dacă ţine şi de
expresivitatea involuntară: „Mă ruşinez a spune de posomorârea celor mâncăcioş,
în ce chip să tânguesc în zilele cele de post: cască adese, se culcă puţin şi iară să
scoală; dorm în silă şi silesc să treacă zilele şi să nu le priceapă. Să îngreuiază
asupra soarelui, căci zăboveşte a înopta; numesc zilele postului mai mari decât
celialalte; să fac cum că au durere la stomah şi ameţeli de cap şi stricăciune
obiciaiului lor, carele nu sunt semne ale postului, ci ale nesaţiului. Cu nepohtă să
duc la masă, răpşesc asupra verzelor, înjură legumile zicând: „în zadar s-au adus în
lume". Să fac şi cunoscători de firi; iubitorii de mâncări beau apa făr'de răsuflare,
ca când ar fi luat de la doftor vreo băutură făr'de dulceaţă de vindecare. Şi cei mai
mulţi meşterşugesc băutura, mângâindu-şi pohta lor cu bragă, alţii cu bere, alţii cu
şerbet, alţii cu livej , alţii cu mied" (Cuvânt de învăţătură la Dumineca lăsatului sec
de brânză - O. , p. 1 02).
Însă Antim Ivireanul, care nu se împacă defel cu neorânduiala şi necredinţa („nu
văz pocăinţă, nu văz ispovedanie adevărată"), nu-şi pierde nădejdea că multe se pot
încă îndrepta. O cale ar fi obedienţa („precum neascultarea iaste începutul şi
rădăcina tuturor păcatelor, aşa şi ascultarea iaste izvorul şi mumă tuturor
bunătăţilor"). Etica lui e înţesată cu precepte evanghelice, care sunt leacul (amar
adeseori) şi îndreptarul fiecărui ortodox: să se supună nesmintit celor zece porunci,
să se pocăiască sincer, să se limpezească sufleteşte şi trupeşte în post şi rugăciuni
şi, după acest purgatoriu suportabil, să se ferească de „strâmbătăţile, vrăjmăşiile,
curviile şi scandilele" care atrag „urgiia lui Dumnezeu". Şi astfel se desenează
chipul ideal al unui drept-credincios, în fond un model uman, aşa cum îl concepe,
bisericeşte, Antim: un om întreg la minte, răbdător, blând, iertător, iubitor de
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străini, cucernic, paşnic - „lăcaşul tuturor bunătăţilor şi vasul tuturor darurilor". O
condiţie preliminară este „să lepădăm veşmintele omului celui vechiu, adecă să
zdrobim şi să sfărâmăm obiceaiurile şi pohtele noastre cele vechi" . Cu ochiri de
vizionar, vlădica, împărţind din lamura cărţilor sfinte, se gândeşte la omul cel nou,
„carele iaste întru sfinţiia şi dreptatea adevărului".
Este, în didahiile lui Antim Ivireanul, o continuă alternanţă de planuri (concret
abstract, real-simbolic, laic-religios), solicitând logica şi fantezia, erudiţia
(teologică) şi elanul sufletesc deopotrivă. Moralist în sutană, predicatorul nu pierde
nici un prilej pentru a-şi semăna cuvintele de învăţătură „folositoare de suflet şi
mântuitoare". Cuvântul, cu forţa-i de iradiere, este „mreaja-i" de vorbitor.
Altitudinea oratoriei lui este dată, neândoios, şi de combustia etică a unor
cazaniţ. Acest cărturar cu o imaginaţie terifiantă a răului - şi care s-ar fi desfătat
desigur citind terţinele Infernului lui Dante - are, cu aceeaşi amploare, dar cu o mai
redusă putinţă de plasticizare, o statornică încredere în posibilitatea unei lumi mai
bune. Meliorist, propunerile lui de combatere a strâmbătăţii şi a stricăciunii conţin
însă şi o doză de himeric. S-a remarcat, cu prisosinţă, în mai toate studiile
consacrate lui Antim Ivireanul că predicile au şi valoarea unui document social şi
de moravuri, aşternându-se într-o frescă în culori tari, împăstate. Dar realul, oricâtă
consistenţă ar avea, se subordonează unei irealităţi şi el îşi are faţetele translucide
prin care se întrezăreşte aureola unor personaje din istoria biblică. E un cuprins
unde Antim descinde mereu, mişcându-se cu dezinvoltură dintr-un loc într-altul,
tatonând rădăcinile din care se înalţă arborele alegoric - şi nu un singur arbore, ci
o pădure întreagă, o pădure de simboluri. În reţeaua de metafore pe care o ţese cu
meşteşugire, multe dintre scenele pe care le selectează dintr-un străvechi scenariu
au un mesaj ascuns, totul semnifică în această lume de semne şi minuni, gestul sau
cuvântul capătă o rezonanţă sacramentală.
Totul este aici, cum ar spune poetul, „icoană şi simbol" şi nu-i de mirare că la
fiecare pas te poţi aştepta să te întâmpine o „taină ascunsă şi acoperită". Sunt „taine
mari şi preste fire", asupra cărora Antim face iscusită zăbavă. Didahiile lui sunt,
aşa-zicând, un exerciţiu hermeneutic prin care un episod sau altul au să fie
descifrate, tâlcuindu-se întâmplări ce, nu o dată, par (şi sunt) absurde. Dar Antim
le evocă tocmai fiindcă apar absurde - nu numai „preste fire", dar şi „înfricoşate" -,
căci, sub pecetea tainei, revelaţia divină şi duhul mesianic înteţesc freamătul
semantic, iar ambiguitatea devine incitantă, intrigând, neliniştind, inspirând temeri
sau nădejdi. Este un teritoriu provocant al miracolelor, nu însă definitiv ermetizat.
Acele vechi istorii şi de multe ori onomastica biblică însăşi se arată a fi încărcate
de seve rare. E de ajuns să le atingi resortul nevăzut, e nevoie doar să potriveşti cum
se cuvine cheia înţelesului şi sevele au să ţâşnească în jerbe luminoase, multicolore.
Textul sacru (din care Ivireanul decupează oportun şi cu măsură) secretează sensuri
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pe care tîlcuitorul le captează, le lămureşte pe îndelete - cu un lux exegetic
alunecând în sofistică - şi le dispune în construcţii coerente, rotunjite cu nuanţele
unei tălmăciri personale.
Nu e atât o interpretare literală, cât în spirit: „Pentru ca să pricepem taina acestui
cuvânt să cuvine să socotim pre aceşti morţi, nu după slova evangheliceştii istorii,
ci după duh şi după taina gândului evanghelicesc" (Predoslovie la cuvântul de
învăţătură în Dumineca Florilor O, p. 1 42). Patimile Mântuitorului, agrăirile lui,
minunile săvârşite cu atâta simplitate nu sunt rememorate doar ca o poveste
frumoasă pentru o lume ce credea în basme, ci îşi au conotaţiile lor străvezii .
Ritualul predicii este ş i iniţiatic, pentru a-i călăuzi p e cei prezenţi, aflaţi, se
presupune, într-o încordată dispoziţie lăuntrică, spre căile adevărului, deslu
şindu-le „pricina" poate neînţeleasă dar plină de-nţelesuri.
De aici şi strategia cuvântărilor lui Antim Ivireanul. După ce narează pe scurt un
act mirabil (apelând şi la citat sau parafrază), cu gravitate oraculară sau, dimpotrivă,
cu cele mai familiare adresări, el „joacă" uneori sentimentele ca un artist, schiţează
cutremurarea („Şi socotind adâncimea minunei, rămâiu făr'de graiu şi mă
minunez") sau mimează deruta, dezorientarea („Aceste cuvinte a lui David foarte
mi să par întunecate şi nepricepute"). În realitate, deşi se transpune în asemenea
stări, nimic nu-l miră cu adevărat, nici Marea Roşie care se despică să poată trece
iudeii, nici Iordanul care prinde a curge în amonte, nici zidurile Ierihonului
prăbuşite sub ţipăt grozav de trâmbiţă şi câte alte ciudăţenii de care Biblia e împânzită.
Imaginativul este dublat de un suplu, chiar excesiv analist, ahotnic de
interpretări nu neapărat canonice. Vechiul şi Noul Testament sunt, pentru el, o
besactea de simboluri care îşi aşteaptă tălmăcitorul. Un roi de „semne" te
împresoară în sfera unei irealităţi acceptate ca realitate originară: semnul darului,
al biruinţei, al mântuirii. Smochinul este semnul păcatului, „stâlpările cele de finic
închipuesc răbdarea, iar cele de măslin închipuesc îndurarea'', „catartul era cinstita
cruce" ; „Goliath iaste păcatul; David, carele să luptă asupra păcatului, iaste
propoveduitorul Evangheliei ; pietrile sunt cuvintele lui Dumnezeu şi praştiia este
puteria dumnezeescului dar"; „Eghipetul iaste lumea aceasta". Într-un univers de
aparenţe adeseori amăgitoare, hierofantul nu se teme de extravaganţă şi nici nu se
ţine de buchea literaturii patristice. Iată cum, cu inventivitate euristică, descompune
el în unităţi semantice numele „Mariam" - care „cuprinde în sine trei lucruri : una
pentru că fiind numele acesta de trei (silaves), adecă de trei înjugări, să înţelege
cum că au născut o faţă a sfintei trooiţe, pre Fiiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; a dooa
că are fieştecare înjugare câte 2 slove şi să înţelege cele doao firi ale lui Hristos,
adecă cea dumnezeiască şi cea omenească; a treia că sunt 6 slove de toate într-acest
nume, cu carele înţelegem cele 6 taini mari şi preste fire, adecă blagoveşteniia,
naşterea, botezul, moartea pre cruce, înviiarea şi înălţarea la ceriu" (Cazanie la
-
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Adormirea preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

O„ p. 1 8). Subzistă în aceste
virtuozităţi aritmomantice un soi de „eseistică" teologică, în care rigoarea
dogmatică şi fantazarea se întrepătrund. Şi tot astfel când Ivireanul disociază în
legătură cu şapte taine ale bisericii, cu cele patru „bunătăţi" trupeşti şi alte patru
sufleteşti (credinţa, nădejdea, dragostea, smerenia) sau cu cei cinci „vrăjmaşi
nebiruit" (păcatul, moartea, iadul, diavolul, trupul). Predicile foiesc de paradigme,
analogii, explicitări: „Messia (adecă împărat, miruit)", „Marea Roşie (adecă întru
sângele lui Hristos)" ş.a.m.d.
Cu toată gesticulaţia lirică fastuoasă şi înlesnirea oratorică, Antim este, nu mai
puţin, o natură problematizantă. El ispiteşte taine, iscodeşte subânţelesuri, se lasă
atras de cabalistica cifrelor şi de alte mistere, vrea să explice pentru ce Dumnezeu
a luat fire omenească, nu îngerească, de ce Hristos, care nu căzuse vreodată în
„groapa păcatului'', s-a fost botezat şi alte asemenea chestiuni, fie şi specioase, de
soteriologie. Exegetul caută „cu denadinsul" probleme complicate, cu ferecătură
criptică, probleme cărora să le dea de capăt cu ştiinţa lui scripturistică şi patristică.
Închipuind dialoguri cu un partener real sau imaginar - ,,Însă mie mi se pare cum
că mulţi (din cei ce ascultă) pot să răspunză la câte am zis până acum [ . . . ]" -, Antim
se comportă ca un polemist in spe, avid de replici prompte care să dea încă mai
mult spor unui „cuvânt" netimorat de subtilităţile dialecticii existenţei („Că aşa
iaste scris împrotiva binelui, rău şi împrotiva vieţii, moarte; aşa şi împrotiva
dreptului, cel păcătos"), sesizând, indiferent de context, unitatea contrariilor („Şi,
de multă întristăciune, mi să amăraşte inima şi stau de mă mir cum poate aici de să
uneşte lumina cu întunericul, liniştea cu furtuna, săltările cu suspinul, bucuriia cu
întristarea, cântările cu lacrămile ?" (Cuvânt de învăţătură la Dumineca Florilor
O. , p. 202). Ivireanul, care se luptă din greu „cu învăţătura şi cu cuvântul" să
risipească „norul neştiinţii", are noţiuni corecte despre fenomenele naturii
(„Precum căldura soarelui atrage aburul de pe pământ, în sus şi de acolo să pogoară
roao şi face pământul de rodeşte [ . . . ]"); nu-i sunt străine anumite cunoştinţe de
fizică („[ . . . ] au mers după dânsul, ca hierul după piatra magnitului şi ca părul după
chihribariul cel curat") sau de astronomie. Fireşte, nu pune preţ pe insinuările
astronomilor care cu ocheanele lor ar fi zărit „întinăciuni" până şi pe sfântul soare !
. . . Cum să-i creadă ? În astrul zilei e o putere suverană, săgeţile lui formează o
diademă divină, pe care Antim Ivireanul o slăveşte cu accente poematice, aşa cum,
într-o formulare preeminesciană, venerează luna, care „iaste podoaba nopţii,
asămânătoare soarelui şi stăpâna mării".
O informaţie ştiinţifică nu-i lipseşte prin urmare arhiereului nostru, atâta doar că
ea nu se prea potriveşte cu spusa unor Sfinţi Părinţi precum Atanasie sau Dionisie
Areopagitul (şi în general cu adevărurile pentru el de neclintit ale Bibliei). El ştie,
astfel, că „filozofii ellinilor" („Anaxagora, Aristotel, Dimocrit şi Anaximent")
-

-

.
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puneau la obârşia creaţiunii focul, văzduhul, apa sau pământul, dar nu se dumereşte
cum de au uitat de Dumnezeu, „carele iaste pricina cea dintâi".
Antim, între credinţă şi filosofie ... Antenele lui vibrează la un închipuit semnal
ceresc, de unde, în didahii, fiorul de supranatural. Stihiile, ca manifestări
exacerbate ale naturii, ca dramă cosmică, nu-l tulbură din cale-afară: „Eu însă nu
mă minunez nici pentru turburarea mării, pentru căci fiind o stihie nestatornică, aşa
îi iaste pururea din fire, când să fie lină şi când să se turbure, nici pentru turburarea
apostolilor pentru căci nevoia aduce pururea turburare şi frică la oameni [ . . ]"
.

(Cuvânt de învăţătură la octomvrie 26, în zioa sfântului şi marelui mucenic
Dimitrie, izvorâtoriului de mir asupra cutremurului - O. , p. 1 57). El se minunează
de puterea rugăciunii, prin care - splendidă expresie - „s-au smerit marea".
Interesant amestec, şi simptomatic pentru timpul lui, de raţionalism şi religiozitate.
Silueta fragilă a unei corăbii pe marea vânzolită de uriaşe forţe neptunice îi
smulge o pagină de forţă descriptivă, într-un tablou dinamic surprinzând agitaţia
colosală a elementelor, ca în celebra pânză a lui Gericault: „Mi să pare ca când aşi
vedea înaintea ochilor miei chipul ei, de toate părţile să sufle vânturi mari, să se
strângă împrejurul vântului nori negri şi deşi, toată marea să spumege de mânie şi
petutindenea să se înalţe, ca nişte munţi. Mi să pare că văz corabiia apostolilor că
o luptă cu multă sălbăticie turburarea mării: de o parte o bat valurile, de altă parte
o turbură vânturile; de o parte o rădică spre ceriu, de altă parte o pogoară la iad. Mi
să pare ca văz pre feţele apostolilor zugrăvită, de frică, moartea: unul să se
cutremure, altul să se spăimânteze; unul să se turbure, altul să strige şi toţi cu
suspinuri şi cu lacrămi să ceară, cu rugăminte, ajutoriu de la Hristos, ce dormiia:
„Doamne, mântuiaşte-ne că perim" (Cuvânt de învăţătură la octomvrie 26, în zioa
sfântului şi marelui mucenic Dimitrie, izvorâtoriului de mir asupra cutremurului O. ,
p. 156- 157). Dramatismul e augmentat de aceste prim-planuri, individualizate cu aplomb.
Dar, dacă apostolii se arată la început înfricoşaţi de spaima pieirii, Antim
Ivireanul priveşte moartea cu înţelepciune, cu acea seninătate blândă menită să
astâmpere jalea, să ogoiască durerea celor ce au pierdut o fiinţă apropiată. Moartea,
filosofează el, într-un „cuvânt" alinător, nu-i decât „adormire", aşa cum „adormirea
iaste moarte trecătoare". Este la urma urmei o a treia naştere, după aceea trupească
şi duhovnicească (prin botez), naşterea mântuitoare, prin care sufletul psalmodiază ierarhul - „iase dintru întunerecul şi tina trupului" şi „trece din scârbă
la bucurie, din stricăciune întru nestricăciune, din oraşul lacrămilor la locul
veseliei, din turburarea vieţii la adăpostirea cea lină a mântuirii, din patimile
Eghipetului în pământul cel fericit al făgăduinţei, din robiia lumii la mântuirea
ceriului, din petrecaniia omenească, în ceata fericiţilor îngeri. Şi ce altă norocire
iaste mai mare, decât aceasta ? Ce altă adormire mai dorită, decât adormirea
morţii ?" (Cuvânt de învăţătură asupra omului mort - O. , p. 1 90). Să nu se
-
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îngrozească nimeni, „căci această călătorie iaste să o facem cu toţii". Viaţa ca o
călătorie spre moarte, adică spre viaţa veşnică, e doar un motiv dintr-o extinsă plasă
metaforică: „Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru care niciodată n-au
oamenii odihnă, nici linişte". Şi, mai departe: „Corăbiile între valuri sunt
împărăţiile, crăiile, domniile şi oraşele, mulţimea norodului, politiile, supuşii,
bogaţii şi săracii, cei mari şi cei mici, sunt cei ce călătoresc şi să află în nevoe.
Vânturile cele mari ce umflă marea sunt nevoile cele ce ne supără totdeauna.
Valurile ce luptă corabiia sunt nenorocirile care se întâmplă în toate zilele" (Cuvânt

de învăţătură la octomvrie 26, în zioa sfântului şi marelui mucenic Dimitrie,
izvorâtoriului de mir asupra cutremurului - O. , p. 1 58).
Mijesc în didahiile Ivireanului şi muguri narativi („Că era pre la miezul ernii,
când pământul şi apele sunt îngheţate de ger şi de vânturile cele reci [ „ . ]"), însă
firul epic, ţinut să căptuşească spectacolul ideii şi mizanscena oratoriei, se fluidifică
sub arcanele unui lirism alegoric, de sublimităţi imnice sau cu o vână de dramatism.
Amprenta de naturaleţe, dar şi un farmec al simplităţii se fac simţite printre
perioadele încărcate cu tropi, amintind de arhitectonica arborescentă a barocului.
Momentele de beatitudine a revelaţiei, de apoteoză mistică, acutele interogaţii
(„întrebăciuni") retorice şi apostrofele învolburate se intercalează cu paragrafele
analitice, care îşi desfac buchetul lor de noime şi de învăţăminte.
Dacă predicile, cu ţesătura lor înflorată, vădesc o predispoziţie de a plasticiza,
însă (cu unele excepţii) fără ornamentaţie exagerată, ele se organizează şi în
structuri muzicale, polifonice - tema dezvoltată în unităţi paralele (şi corelări
sinonimice), câteodată contrastante, repetiţia şi alternanţa unor refrene, euritmia
ondulatorie (ca şi la Dimitrie Cantemir), într-o gradaţie când suitoare, când
coborâtoare, printre care (încă un ecou al textelor religioase, ce înrâuresc şi ritmica
frazării) se desfoaie incantaţia: „Aleasă iaste, cu adevărat, ca soarele, pentru că
iaste încununată cu toate razele darurilor dumnezeieşti şi străluceşte mai vârtos
între celelalte lumini ale ceriului. Aleasă iaste şi frumoasă ca luna, pentru că lumina
sfinţeniei stinge celelalte stele şi pentru marea şi minunata strălucire de toate
şireagurile stelelor celor de taină să cinsteşte, ca o împărăteasă. Aleasă iaste ca
răvărsatul zorilor, pentru că ia au gonit noaptea şi toată întunerecimea păcatului şi
au adus în lume zioa cea purtătoare de viaţă" (Cazanie la Adormirea preasfintei
Născătoarei de Dumnezeu O. , p. 19). Antim, pe care G. Călinescu îl consideră un
stilist desăvârşit, stăpâneşte ca un oriental tehnica simetriilor armonice.
Comparaţiile numeroase, înavuţite cu pilde din „cărţile" Scripturii sau din Sfinţii
Părinţi (pilda cu ariciul la vie e împrumutată din Sf. Ioan Damaschin), prin referiri
sporadice la îndeletniciri domestice, gospodăreşti („Precum un om casnic, vrând ca
să samene grâu curat în holda lui"), metafora, cu falduri grele sau vaporoase, sunt
„stâlpările" colierului de parabole.
-
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Prin această artă a cuvântului, exprimând o întreagă gamă de stări sufleteşti,
Antim se comunică şi pe sine, cu spiritul său neliniştit, pătimaş, dar şi capabil de a
se însenina. Nălucile subconştientului, reminiscenţe dintr-o altă vârstă cutreieră eul
său profund, migrând în fraze care, cu tot constructul retoric, par să exprime trăiri
de demult: „ne turburăm în furtuna cea mare a vrăjmaşilor şi în valurile
deşărtăciunilor", „ne turburărn pururea, pentru fieştece, ca valurile mării când le
suflă vântul". Marea, cu imagistica ei, revine obsesiv în evocările şi descripţiile lui
Antim Ivireanul, a cărui formaţie cărturărească nu-i atenuează simţul naturii, o
natură nu de puţine ori semnificantă (ca şi marea, soarele şi luna, stelele „cu
tâmplele lor cele de argint" sunt simboluri). Inefabilul nocturn („[„.] când ceriul,
de osteneală, au fost închis spre somn toţi ochii lui"), la fel ca şi acela marin, îl
tulbură, emoţia livrându-i mijloace de suprareliefare stilistică. Cu mireasmă arhaică
şi înrâuriri folclorice, propovăduirile lui Antim - din când în când greoaie şi prolixe
- sunt încrustate cu expresii care pun în lumină geniul său lingvistic, resursele unui
„logos" ale cărui virtuţi şi procedee (antiteza, anafora, antifraza, catacreza,
epanalepsa, metonimia, prosopopeea ş.a.) au fost investigate pe larg de Eugen
Negriei (Antim. Logos şi personalitate). Câteva mostre sunt de la sine grăitoare:
„mreaja învăţăturii", „undiţa cuvântului", „ospăţul vorbelor", „pavăza credinţii",
„lumina cunoştinţii", „zapisul păcatului", „soarele dreptăţii". Prezenţa metagogelor
(„zaoa dreptăţii", „coiful mântuirii" ş.a.), în pofida tentei de plasticitate,
semnalează intenţia autorului de a concretiza conceptele, pe de o parte, iar pe de
alta, dificultatea lui de a abstractiza.
Cu prezenţa sa charismatică, Antim Ivireanul, cel mai de seamă orator bisericesc
la noi, a dat prin didahiile sale străluciri literare elocvenţei sacre.
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MÂNĂSTIRILE ÎNCHINATE,
MĂR AL DISCORDIEI ÎNTRE ROMÂNI ŞI GRECI
Georgeta Filitti
Aflu în hârtiile rămase de la socrul meu, l.C. Filitti, copia unei reclamaţii a
Mitropolitului de Cesareea adresată în 1 830 generalului Pavel Kiseleff,
preşedintele plenipotenţiar al divanurilor Ţării Româneşti şi Moldovei privitoare
la asupririle ce încearcă mânăstirile închinate din partea autorităţilor româneşti.
Disputa nu era nouă şi avea să se prelungească până în 1 863 când principele
Cuza a dispus secularizarea acestor aşezăminte. Ba şi astăzi în lumea athonită
nostalgia pentru bunurile „pierdute" în România se exprimă amarnic,
resentimentar şi - ca şi atunci - prea puţin întemeiat.
Actul ce publicăm în continuare are însă o virtute de căpetenie : el rezumă cel
mai bine pretenţiile călugărilor, camufând cu îndemânare înţelegerea care a
făcut posibil, de-a lungul a sute de ani, transferul de proprietate a unui sfert din
suprafaţa ţării de la pământeni la feţele mânăstireşti din Orientul ortodox. Astfel
închinarea unor lăcaşuri de cult, cu toată averea lor mobilă şi imobilă, către
cutare mânăstire athonită, de la Muntele Sinai, Ierusalim ori Alexandria, pentru
salvarea sufletului donatorului şi cu obligaţii exprese pentru donatari (îngrijirea
bisericilor /mânăs-tirilor, susţinerea ori crearea din nou a unor şcoli, orfelinate,
spitale, adăposturi pentru bătrâni ş.a.) a fost drastic abătută de la înţelesul iniţial.
Acum, în 1 830, e vorba doar de „proprietăţi particulare" greceşti în spaţiul
românesc silite să contribuie la „pretinse opere caritabile" şi la impozitele
vremelnice asupra unor proprietăţi funciare. Dacă în primul caz călugării
acceptă cu greu să-şi desfacă baierele pungilor, în al doilea sunt categorici:
participarea la achitarea oricărui impozit asupra proprietăţilor ce deţin în
Principate ar putea da turcilor ideea să-i taxeze la rândul lor, ca mari şi bogaţi
proprietari ce erau. Prin urmare, singura formulă admisibilă pentru călugări era
continuarea acestui regim de „ stat în stat" unde exploatarea bunurilor
mânăstirilor închinate se făcea exclusiv în folosul lor. Singura concesie rămânea
acceptarea ca, din vreme în vreme, alţi români (cum a făcut familia Darvari în
1 869), simţind că trebuie să-şi salveze sufletul în acelaşi fel, să facă dania
corespunzătoare . . .
După ce a lăsat să curgă destulă cerneală ş i a prilejuit formarea unor
adevărate arhive, acest contract leonin a ajuns, în 1 863, caduc, graţie gestului de
mână forte al domnitorului Al.I. Cuza.
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Excellence
Le soussigne qui a eu l 'honneur de presenter d Votre Excellence une petition en
date de 3 du courant, s 'empresse de vous adresser aujourd 'hui la presente
supplique, en y exposant avec la plus profonde douleur ce qui suit:
Les Exarques des monasteres grecs viennent d 'etre informes que Ies boyards
moldaves et valaques rassembles d Boukarest, pour y regler le gouvernement de
leurs patries, ont arrete le projet d 'incorporer aux revenus locaux une grande
somme de rentes des monasteres qui existent dans ces deux Principautes.
Si ce tribut annuel ne concernait que Les proprietes du clerge moldave et
valaque, Les Exarques grecs n 'avaient la moindre objection d opposer en faveur de
biens-fonds, appartenant d des communautes du pays; mais comme le projet de
tribut est en sens collectif et que Les monasteres grecs y sont consequemment sus
entendus, le soussigne pense qu 'il manquerait a son devoir essentiel s 'il ne
developpait pas aux yeux de Votre Excellence Les droits que Les monasteres grecs
possedent.
Excellence ! L'Auguste et Misericordieux Monarque d daigne proteger Les
proprietes privees de ses ennemis memes. Les biens-fonds des monasteres grecs ne
peuvent etre consideres autrement que comme des heritages particuliers
relativement d ces deux Principautes; Ies dispositions financieres des Empires
limitrophes y offrent une conviction complete. Cinquante cinq ans se sont ecoules
depuis que l 'Autriche s 'est emparee de Bucovine; tout en y disposant des
monasteres du pays, comme il lui a piu, elle y a respecte Les revenus des couvents
etrangers, en ne leur imposant d 'autre tribut, que celui qu 'elle leve du reste des
proprietaires de ce canton. Le gouvernement russe a eu Les memes egards pour Les
biens-fonds grecs de Bessarabie. En consequence ii est clair que Ies deux Empires
limitrophes ont trouve juste que le maniement de ces revenus soit conserve aux
Saint-Lieux, et que Ies congregations qui en sont Les gardiens disposent de leurs
proprietes, conformement a leur besoin comme leurs Majestes ont agi envers Ies
monasteres qui appartiennent d leurs Etats.
Qu 'aucune communaute n 'a pas le droit de s 'immiscer aux proprietes d 'une
autre communaute religieuse, ni d 'en percevoir non plus quelque chose en sa
faveur. Il conste par Ies donations que l 'on pratique dans ces deux Principautes, et
qui y sont considerees comme des actes legitimes, irrevocables, et de la meme
valeur que Ies acquisitions particulieres. Il y a des boyards qui possedent des villes
entieres, et quoique ce fUt l 'e.ffet de la liberalite des Princes, leurs proprietes
cependant soient regardees comme des acquisitions legitimes et transmises meme
a leurs descendans par droit d 'heredite. C 'est parce que devant la Loi la vente, la
succession et la donation ne sont que des canaux d 'une meme force pour que la
propriete passe d 'une personne a une autre. Donc si Les liberalites des Princes sont
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considerees comme des acquisitions Iegitimes et ne different en rien des donations
faites par des particuliers, ii serait juste que le meme principe soit conserve du
moins en faveur des proprietes des Saints-Lieux qui ont le droit de s 'en prevala ir
relativement a leurs biens-fonds acquis par Les donations et Les aum6nes des
fideles, d 'autant plus qu 'ils se trouvent dans un etat deplorable, et que c 'est par des
prompts secours qu 'ils peuvent resister aux malheurs qui Les oppriment.
Les proprietes des Saints-Lieux ont ete toujours regardees par / 'Auguste
Souverain comme des proprietes privees. C 'est ce qui est demontre par la lettre de
son Excellence M. le comte de Pahlen adressee a son Eminence Monseigneur le
Metropolitain de Moldavie en date de 1828 le 14 mai sub N. 448 ou le clerge est
oblige a des prestations de charrois et de transports en raison egale de tous Les
proprietaires de cette Province.
Finalement une possession pleine et non interrompue durant plusieurs siecles
fournissent aux Saints-Lieux le droit de se considerer comme un proprietaire prive
dans ces deux Principautes. Cette possession a ete respectee parmi tant de
vicissitudes politiques jusqu 'a 1821, epoque qui suivant Les decrets
incomprehensibles de la Providence Divine a entraîne Les plus grands malheurs a
l 'eglise orthodoxe et a son peuple. Cette interruption cependant ne fut que
provisoire. La misericorde du Tres Haut a eleve un protecteur puissant des revenus
que l 'eglise de / 'Orient possede dans ces deux Principautes. L'ceil vigilant du
Cabinet russe n 'a nullement hesite desapprouver la confiscation illegale et
d 'accorder sa protection aux Saints-Lieux qu 'il respecte et qu 'il cambie de ses
bienfaits. La sollicitude du Ministere Imperial a eu constamment pour objet de
retablir Les possessions de l 'eglise dans toute leur integrite ancienne; et c 'est vers
ce but qu 'ont ete diriges Les efforts de l 'ambassade de l 'Empereur a
Constantinople, comme il conste par la lettre susdite de M. le comte de Pahlen.
C ' est ainsi que le Sublime Porte a expedie son firman aux Princes de Valachie et
de Moldavie en leur ordonnant de remettre Les biens-fonds confisques entre Les
mains des proprietaires naturels dans toute leur integriti. L'ordre de la Porte a ere
entierement execute, malgre Les tergiversations et Les lente urs qu 'on a voulu y
opposer. Les monasteres et leurs biens-fonds furent remis aux delegues des
congregations des Saints-Lieux. En Moldavie, surtout ce ne fut qu 'a la suite d'une
anaphore du Divan signe par son Eminence le Metropolitain et sanctionne par le
Prince que Les monasteres ont ete rendus a leur destination primitive.
En consequence on pourrait facilement conclure que Les monasteres grecs et
leurs biens-fonds appartiennent a des communautes de l 'eglise orthodoxe qu 'ils
doivent etre consideres comme des proprietes privees. Dans ces deux Principautes
qu 'ils ne different en rien des donations que Les boyards aux-memes possedent et
tous ils sont loin de contester la legitimite que Les Empires limitrophes ont respecte
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toujours Les proprietes des Saints-Lieux qu 'une serie des siecles a garanti leur
integrite et corrobore leurs droits, que malgre la confiscation provisoire Les
revenus ont ete rendus a leur destination primitive par la protection speciale de
l 'Empereur et par ordre expres de la Sublime Porte, et que finalement le Divan de
Moldavie a Lui-meme etabli Les monasteres dans toute l 'inviolabilite de leurs droits,
que Son Excellence juge apres cela si c 'est avec raison que Les boyards s 'arrogent
actuellement le droit de tronquer des proprietes etrangeres en faveur de Leurs
patries, pendant qu 'ils possedent eux-memes des biens provenans de La liberalite
des Princes, qu 'ils ies respectent comme des acquisitions legitimes et pendant que
Leur propre anaphore a solennellement reconnu le droit des Saints-Lieux sur la
perception du total des revenus et qu 'ii y a consequemment garanti pour l 'avenir
L 'inviolabilite de ces biens.
Les boyards ne peuvent non-plus objecter que ies monasteres grecs ne
contribuent a raison de Leurs immeubles et en qualite de simples proprietaires outre
Les quotites que l 'on exige de temps en temps pour des pretendus ceuvres de charite,
aucun soulagement n 'a ete accorde par ies boyards en faveur des monasteres grecs
durant l 'occupation militaire de ces Provinces. Les Saints-Lieux avaient peut-etre
le droit d 'y pretendre vu l 'etat deplorable ou leurs immeubles avaient succombe
durant le regime fiscal.
Les monasteres du Saint Sepulcre ont· ete utiles a cette Province; deux
monasteres que j 'avais reconstruit et repares ont ete changes par Les boyards en
hopitaux militaires, et c 'est avec Le plus grand plaisir que j 'ai vu ces bâtiments
devenir necessaires a la convalescence des braves defenseurs de l 'eglise
orthodoxe; mais dans supposition que Les monasteres ne fussent encore repares, Le
charge devait naturellement tomber sur ies grands edifices de cette viile. Pendant
l 'epidemie mortelle, deux monasteres ont ete occupes de meme et de maniere que
cette viile a tire encore un avantage des couvents du St. Sepulcre. Le soussigne
avait accepte avec plaisir toutes ces charges provisoires motivees par des besoins
extraordinaires. Tous fes exarques meme ont partage ses sentiments dans
I 'esperance que durant la paix Les Saints-Lieux obtiendront la jouissance tranquille
du total de leurs revenus, faut-il donc voir aujourd 'hui que l 'on projette a imposer
un tribut continuei a des revenus etrangers, comme si c 'etait des rentes
appartenant a ces deux Principautes.
En consequence le soussigne convaincu de la bonte de Votre Excellence
s 'empresse de soumettre a Sa justice Le contenu de cette petition respectueuse au
nom de ! 'Auguste Souverain contre le tribut projete par Les boyards pour ce qu 'ii
concerne Ies monasteres grecs, et ii prie Votre Excellence de bien vouloir
supprimer le susdit projet afin qu 'ii ne parvienne a La connaissance du
gouvernement turc. Il n 'est que trop connu le joug de fer ou sont soumis Les Saints293
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Lieux et Les congregations qui en sont Les gardiens, quels seront Les sentiments de
le urs maîtres lorsqu 'ii parviendra a leur connaissance que l 'on a tronque une
somme considerable des revenus que Les Saints-Lieux possedent dans ces deux
Principautes ! Ils penseront du moins que c 'est la dîme des revenus des
congregations; et dans cette supposition ils hausseront leurs taxes et ils
appliqueront des vexations nouvelles. Alors Ies Saints-Lieux que toute la
chretiennete se glorifie de voir entre Les mains de leurs coreligionnaires seront
ravis des mains des congregations qui en sont Ies gardiens et qui se trouvent dans
l 'impossibilite de resister a des vexations nouvelles. Les desastres de ces derniers
temps sont trop recents pour que Les congregations puissent se souvenir autrement
que dans l 'espoir qu 'elles ont fonde sur Ies revenus de leurs monasteres d 'ici,
consequence si la nouvelle de ce projet parvient a la connaissance du
gouvernement turc des dommages enormes vont peser sur Les Saints-Lieux.
Dans la supposition que le projet de tribut doit etre prealablement mis sous Les
yeux du Ministere Imperial, le soussigne prie tres-humblement Votre Excellence de
bien vouloir adresser la presente respectueuse petition aux pieds du trăne de Sa
Majeste conjointement avec Les observations justes que Votre Excellence veuille
bien ajouter.
Plein de sentiments de respect pour le Souverain Auguste qui a herite de ses
predecesseurs de glorieuse memoire le soin de proteger l 'eglise orthodoxe dans Les
dangers qui la menacent, le soussigne espere que Sa Majeste qui a rendu Les
revenus des monasteres dans leur destination primitive qui a respecte Les proprietes
des ennemis memes, et qui daigne considerer comme une fortune privee Les biens
fonds que l 'eglise grecque possede dans ses Etats et dans ces deux Principautes,
comme ii conste par la lettre de M. le comte de Pahlen, ne voudra jamais tolerer
que l 'on cause du prejudice aux proprietes des Saints-Lieux dans ces deux
Principautes qu 'ii couvre de Ses ailes.
J'ai l 'honneur d 'etre avec le plus profond respect.
ee Votre Excellence
tres-humble et tres obeissant serviteur
1 830 avril 14
Jassy
Cesarius Metropolitain de la Cesaree de Philippe et successeur canonique du
Patriarcat de Jerusalem.
Am păstrat limba şi ortografia autorului.
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REBREANU - MOBILURI TAINICE
Niculae Gheran
Sunt oameni a căror viaţă se confundă cu cea a instituţiilor în care lucrează. E
greu să ţi-i închipui păşind pe alte cărări decât acelea care duc la serviciul lor. Este
şi cazul unor benedictini uitaţi de Dumnezeu printre rafturile bibliotecilor, aplecaţi
de când îi ştim pe slovele predecesorilor, mulţumiţi de privilegiul de a ţine în faţa
ochilor cărţi rare şi manuscrisele marilor cărturari. Unul dintre ei este Gabriel
Ştrempel, intrat în oastea Bibliotecii Academiei Române încă înainte de a-şi fi
terminat cursurile universitare. Pe parcursul vremii, s-au perindat la conducerea
acestei nave-amiral numeroase personalităţi ale ştiinţei şi culturii contemporane,
dar care cu timpul s-au îndreptat spre alte zări ale vieţii noastre spirituale. El a
rămas prizonierul propriei sale izolări, asigurând continuitatea unei instituţii pe cât
de prestigioase pe atât de mult tributară unui buget de mântuială. De aici nu puţine
insatisfacţii. Ar fi suficient să amintim că bibliografia analitică a periodicelor
româneşti nu depăşeşte substanţial pragul de sus al veacului 19, deşi în ţintirimul
presei ulterioare rămân îngropate valori inestimabile ale creaţiei româneşti.
Poate şi din această pricină cercetările personale ale tânărului Ştrempel au
cantonat de la început în lumea fără de prihană a manuscriselor, dăruindu-ne lucrări
fundamentale asupra vechii culturi româneşti.
Aproape jumătate de secol i-am simţit benefic prezenţa în strădaniile mele de
alcătuire a unor ediţii bazate pe coroborarea slovelor din manuscrise, periodice şi
volume, aflate mai toate în patrimoniul Bibliotecii, între ale cărei fonduri figurează
şi voluminoasa arhivă Rebreanu. Ajuns la vârsta patriarhilor, îi dedic un fragment
dintr-un studiu având ca temă geneza romanului Pădurea spânzuraţilor, odată cu
tradiţionala urare de viaţă lungă şi fericită, sfindând zicala că, în rest, belele curg.

*

*

*

Sunt îndeobşte cunoscute Mărturisirile lui Liviu Rebreanu despre istoria cărţilor
sale. Între ele, Pădurea Spânzuraţilor i-a reţinut în repetate rânduri atenţia. Pe cât
de sugestive, lămuririle romancierului sunt departe de a ne introduce în intimitatea
creaţiei sale, ferind-o de indiscreţia privirilor străine. Orice cuvânt adăugat ar fi şi
astăzi de prisos, dacă geneza operei n-ar fi atât de strâns legată nu numai de tragicul
destin al lui Emil Rebreanu - căruia îi este consacrată cartea - dar şi de viaţa
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scriitorului însuşi. Tentaţia unor memoralişti de a înfăţişa edulcorat unele raporturi
dintre cei doi fraţi sau, la polul opus, de a exagera animozităţile dintre ei,
contravine normelor de probitate ştiinţifică. Documentele rămase şi, în primul rând,
corespondenţa lui Emil cu Liviu şi cu restul familiei sunt mărturia unor fapte
istorice ce nu pot fi escamotate.
Este un adevăr incontestabil că, după venirea lui Rebreanu la Bucureşti ( 1 5 oct.
1 909), relaţiile cu părinţii şi fraţii rămaşi în Transilvania se răcesc într-o asemenea
măsură încât, nu de puţine ori, nici măcar epistolele ce-i sunt trimise nu-şi găsesc
răspunsul îndelung aşteptat. De ajutor nici pomeneală, deşi pensionarea tatălui
( 1 9 1 0) şi mai târziu moartea acestuia ( 1 4 iul. 1 9 14) îndreptăţeau familia să spere în
sprijinul fratelui mai mare, „căpătuit" în România.
Dintr-o mândrie lesne de înţeles, prozatorul nu a lăsat să se întrevadă, la vremea
respectivă, propriile lui greutăţi. Slovele tipărite, minore colaborări la unele gazete
bucureştene sau provinciale îl ridicaseră mult în ochii familiei, lăsând impresia de
„om aşezat" din toate punctele de vedere. Realitatea însă era amară. Închisoarea
(febr. - aug. 1 9 1 0), hamalâcul pe la redacţiile unor reviste literare, precum şi goana
după un serviciu ca lumea îi întunecă existenţa. După căsătoria cu Fanny Rădulescu
( 1 9 1 2), se zbate şi mai mult să facă faţă cerinţelor propriei familii. „Eşti însurat,
fericit", i se adresează fratele mai mic, Emil, implorându-l să-l ajute ca să-şi poată
plăti cizmarul.
„Am rămas gol în toată privinţa. Haine nu am, ghete, pălărie iară nu, şi acum
sunt octavan (elev în clasa a VIII-a, n.n.). Te rog deci să fi atât de bun şi să-mi
trimeţi câteva coroane spre a-mi putea soloi la păpucari, căruia îi sunt dator cu 20
cor " (3 oct. 1 9 1 2).
Peste alte 6-7 luni, disperat că nu-şi poate plăti taxa de admitere la examenul de
terminare a liceului, i se adresează din nou:
„Ţi-am cerut astă-toamnă câteva coroane să-mi plătesc nişte ghete, cari şi astăzi
îmi sunt neplătite, dar ai zis să mai aştept. . . Aştept, aştept. . . Dar până când ? După
ce voi ieşi din şcoală ? Atunci m-a întors D-zeu să cerşesc mila altora, ca astăzi . . .
De-atâtea ori m-am întors cătră tine cu rugăminţi şi niciodată nu mi-ai dat nici 2
fileri . . . Nu mi-ai dat tu, care ai avut şi ai . . . Dar fraţii noştri mai în grabă ajută
streinii . . . Dar las' că aceia te ştiu linguşi mai cu multă artă decât noi, bieţii săteni
din Ardeal ! De la cine să cer eu aceste 50 coroane ? Sau să nu mă supun
examenului de maturitate ? Te rog, spune-mi ce să fac ? Scrie-mi dacă ai vreme şi
dacă crezi că viitorul unui frate de al tău e mai mult decât un articlu din Rampa"
(2 1 apr. 1 9 1 3) .
Din nou, apelul rămâne !ară răspuns, ceea c e îl determină p e Emil să revină cu
aluzii directe la faptul că trei ani rugăminţile lui au rămas fără rezultat . Ameninţat
să piardă „matura", din lipsa câtorva parale, „cel mai nenorocit om", cum se
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spovedeşte fratelui său, nu i-ar rămâne toată viaţa decât a „blăstăma soarta şi
oamenii cari văd că-s atât de răi şi nemiloşi".
Supărarea însă trece, blestemele sunt uitate şi, peste o lună, acelaşi Emil se
adresează lui Liviu, înştiinţându-l cu mândrie că şi-a trecut examenele.
Din punct de vedere documentar noua scrisoare este de o mare importanţă,
anunţând că „prin 5, 6 iunie, stil vechi, 1 9 1 3 voi fi în Bucureşti". Epistola dezvăluie
aceleaşi relaţii precare:
„Nu-ţi ştiu adresa, pentru că nu mi-ai făcut-o cunoscută şi prin urmare nici nu
voi putea să te cercetez pe tine . . . Cu Al. George stau în corespondenţă de mai
multă vreme, care mi-a schiţat întrucâtva viaţa de pe acolo, dacă tu - la atâtea
scrisori ale mele - nu mi-ai putut-o spune" (8 iun. 1 9 1 3) .
D e data aceasta, în faţa hotărârii lui Emil de a veni, cu orice preţ, în România,
fratele din Bucureşti se grăbeşte să-i răspundă. Promisiunile întrec aşteptările. În
primul rând înscrierea la medicină („Ţi-om da noi casă, masă, îmbrăcăminte, timp
de doi ani"). Pe urmă, intern la spital, „ţi se dă casă, masă, plus ceva parale; şi în
şase ani eşti doctor". Totul ar fi clar, numai că, la sfârşitul scrisorii, tânărul este
rugat să-şi amâne sosirea cu trei luni:
„Acum degeaba ai veni. Străm şi noi provizoriu la soacră-mea, fiindcă pe vară,
Fanny neavând serviciu, plecăm din Bucureşti. Aşa că ne-ar fi peste putinţă să te
putem găzdui acum. Iar aiurea n-ai avea unde să stai, că pe prieteniile lui Al.
George nu poţi să contezi serios".
Să fi fost acesta un mod de a domoli elanul băiatului, ce se dovedea hotărât să
se arunce, fără acoperire, într-o lume necunoscută, în care până şi fratele căruia îi
solicita sprijinul, se descurca anevoie ? Să fi fost într-adevăr un act spontan, de
netăgăduită dragoste frăţească (aflat în conflict cu propriile vicisitudini ale
scriitorului) ? Greu de răspuns, după lectura epistolelor ce aveau să urmeze.
După atmosfera ce o degajă unele documente ulterioare, s-ar zice că fratele din
Capitală începe să ezite. Îngrijorat că peste cele convenite se ivesc îndoieli
neîntemeiate (în realitate dificultăţi ale căror temeiuri n-avea cum să le înţeleagă),
Emil i se adresează din nou:
„Ai amintit într-o episolă ce ai scris acasă că nu mi-am schimbat planul de a
trece la tine ? Ce plan ? . . . Eu nu am planuri, ci numai un scop spre a cărui realizare
vreau să muncesc şi să sufăr . . . numai şi numai ca să-l ajung . . . [ . . . ] Nu, iubite frate,
eu nu mi-am schimbat planul, căci unica dorinţă mi-a fost - acuma de trei ani de
zile - să trec în România, să studiez şi . . . să scriu . . . .
Pregătirile de plecare sunt atât de avansate, încât numai orele urmează să mai fie
precizate. Evenimentul trebuia să aibă loc între 1 şi 2 octombrie 1 9 1 3 . Din Braşov,
Emil urma să-l anunţe pe Liviu „când şi la care tren să mă aştepţi".
Este adevărat că venirea în ţară era mult îngreuiată de formalităţile paşaportului.
"
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Emil luase hotărârea să vină oricum, aranjând, în prealabil, „trecerea". Intenţiile
sunt explicate clar fratelui :
„Lângă Zerneşti, am un prieten bun - student octavan - care, cu toate că acum e
în Năsăud, mi-a promis că părinţii lui mă vor trece cu siguranţă . . . Servitorul
domnului respectiv de lângă Zemeşti, în schimb pentru zece coroane, mă trece până
în Sinaia. Deci trecerea nu ar fi mare lucru . . . "
Simţind ceea ce se întâmplă „dincolo" şi îngrozit de ceea ce avea să se petreacă
în alternativa rămânerii acasă, imploră înţelegere:
„Tu-mi eşti frate şi mă vei ajutora, dacă astăzi sânt încă neputincios . . . Tu mă vei
ajuta cu tot ce poţi şi eu îţi voi fi mulţămitor. . . Te rog de răspuns grabnic, şi aştept
tot ajutorul ce mi-l poţi da . . . "
Neliniştea creşte: la 1 0 septembrie 1 9 1 3 i se adresează din nou: „Spune-mi să
trec cum pot, dacă nu mai mult", „Hotărăşte . . . şi va fi făcut." Liviei, preocupată cu
propunerea unor acte, îi scrie în acelaşi sens, să nu „forţeze", căci va putea „trece
şi fără certificatele cerute" ( 1 6 sept. 1 9 1 3) .
Studiul documentelor rămase în arhivă nu ne îngăduie să precizăm, fără putinţă
de tăgadă, ce-a intervenit la Bucureşti în planurile convenite.
Ca experienţă umană, cazul lui Emil rămâne straniu. Prevăzându-şi parcă
destinul, se zbate să-l alunge, dorind să fugă oriunde, numai acolo să nu rămână.
„Simt că ceva mă cheamă în alte lumi necunoscute" ( 1 2 oct. 1 9 1 3) - îi scrie Liviei
- ispitit, în acele zile, să plece în Italia sau în Germania. Lipsa de hotărâre îl ţine
totuşi pe loc, deşi este obsedat că totul îl „zugrumă", îl „omoară", înainte de a-şi
pune „singur capăt zilelor". O notaţie de atunci: „Mă trezesc de multe ori cu lacrimi
în ochi, fără să-mi dau seama de ce . . . " (24 oct. 1 9 1 3), este preludiul testamentului
de mai târziu.
Peste un an, raporturile între fraţi vor fi reluate, limpezindu-se unele stări ce
întunecaseră, vremelnic, bunele sentimente. Atent la greutăţile familiei din Năsăud,
Liviu ia în grija lui pe Florica, sora cea mică (toamna lui 1 9 1 3). Dacă ţinem seama
de greutăţile prin care trecea la rândul său scriitorul, faptul nu rămâne fără
semnificaţie. Neîndoios, în acele vremuri, cei rămaşi în Năsăud îi cereau mai mult
decât avea putinţa să le ofere. Liviu Rebreanu abia făcea faţă propriilor nevoi
materiale, zbătându-se, în fel şi chip, ca cei din preajmă să fie în afara grijilor, ceea
ce, de altminteri, nu va izbuti întotdeauna. (Dragostea de soţie şi fiică este împinsă
până la idolatrie. Ca să nu dezvoltăm ideea că atunci şi mai târziu, „frânele
guvernului" le ţinea în casă iubita nevastă, mult prea atentă faţă de rubedeniile ei şi
total insensibilă - până la moarte - faţă de soacra, cumnaţii şi cumnatele de peste
munţi.)
Nu peste mult timp, tot necazurile, altele, îl vor determina iarăşi pe Emil să-şi
implore fratele să-l ajute. Unele din ele, umilitoare, cumplit de dureroase, îi vor
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provoca noi decepţii. Bunătatea lui, sufletul generos îl vor face să treacă peste
amărăciuni.
Lectura documentelor este edificatoare pentru înţelegerea relaţiilor reale dintre
fraţi, cu numeroase momente de încordare, dar şi de linişte sufletească. Unele
strigăte, sfâşietoare, cu greu puteau fi uitate. Dacă prima dată ele nu au fost
înregistrate de romancier la adevărata lor tensiune, nu este exclus ca peste ani, după
moartea lui Emil, să fi stârnit mâhniri. Spicuim câteva rânduri:
„Orfan înaintea lumii şi orfan în toate privinţele, duc lipsa celor mai elementare
lucruri de cari are nevoie un om". „Iubite frate, ajutoră-mă acuma, când sânt mai
necăjit ca totdeauna . . . Dacă mi-a ajuta bunul D-zeu să scap teafăr din băile de
sânge ce se urmează din zi în zi, o să-ţi reîntorc odată tot ce tu îi binevoi să-mi
împrumuţi acuma, iar dacă e scris în stele să mi se stângă viaţa în urma duşmanului,
ţi-a mulţămi sufletul meu, oriunde ar ajunge" ( 1 nov. 1 9 14).
Strivit de greutăţi, Liviu n-avea să-i trimită paralele cerute.
În loc de reproş, spovedanie: „Ca bun creştin m-am mărturisit şi te rog şi pe tine şi pe
Riţa să mă iertaţi dacă în decursul vremurilor v-aş fi vătămat vreodată" ( 1 0 mart. 1 9 15).
Desigur, multe cuvinte de dragoste frăţească pot fi desprinse din citirea
corespondenţei. În special scrisorile adresate de pe front, când ostaşul nu mai este
apăsat de nevoi materiale şi deci nu mai cere sprijin, sunt de natură să ateste
reluarea bunelor relaţii. Epistolele către Liviu şi Fanny Rebreanu, datate în 1 7 şi 29
aprilie, 3 mai, 22 iunie, 20 iulie, 10 octombrie, 2 noiembrie, 1 3 decembrie 1 9 1 5, 3
ianuarie, 1 2 şi 25 februarie 1 9 1 6, sunt tot atâtea documente menite să pună în
valoare, cu aceeaşi obiectivitate, raporturile bune cu familia din Bucureşti.
Însemnarea din 1 0 aprilie 1 9 17, cu puţin înaintea morţii, nu poate fi altfel
interpretată decât ca o nouă dovadă de dragoste:
„Nu mai stau prin casă, nu citesc, ci mai bucuros privesc râul Trotuş, care-mi
aduce dorurile încolo, în jos, spre Siret, la Liviu şi familia lui".
Acesta, la rândul său, l-a iubit pe Emil, iar dacă puterile nu i-au îngăduit să-l
ajute, faptul nu poate fi confundat cu uitarea. În realitate, este de presupus că
relaţiile dintre fraţi au fost şi mai nuanţate, fiind condiţionate şi de alţi factori din
sânul şi din afara familiei din care amândoi făceau parte. Nu dispunem încă, din
păcate, şi de alte mărturii scrise, în primul rând de toate epistolele adresate de Liviu
familiei năsăudene, documente ce ne-ar putea dezvălui şi mai clar complexitatea
raporturilor comentate mai sus.
În atari condiţii, verdictele nu-şi au rostul, cu atât mai mult cu cât unele
împrejurări din viaţa scriitorului, mai precis : din primii ani ai venirii sale în ţară, se
cer clarificate, pe baza coroborării unor documente autentice, provenite din cât mai
multe surse posibile.
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Se ştie că, la început, prozatorul s-a documentat îndelung, aplecându-se peste
multe din slovele fratelui dispărut. Recitite, epistolele ce-i fuseseră adresate (măcar
acestea, dacă nu şi altele) nu puteau să nu-l sensibilizeze, ecoul lor fiind amplificat,
prin forţa împrejurărilor, de imprevizibilul deznodământ al morţii fratelui. Doar
Emil nu încercase pentru prima oară să fugă „în ţară", şi atunci nu cu riscurile de
mai târziu . . . Războiul avea să-i fie fatal, păstrând, desigur, întreaga răspundere.
Puteau fi uitate însă zilele din urmă, rugăminţile neîmplinite ?
Şi poate aşa înţelegem mai bine una din obsesiile mărturisite, reluată, într-o
formă sau alta, pe parcursul anilor:
„În vreme ce scriam, în liniştea apăsată, am început să percep nişte bătăi uşoare
în fereastra mea, delicate ca ale unor degete imateriale. Deschideam, cercetam
întunericul. Nu era nimeni şi nimic . . " (Amalgam).
.

Puia Rebreanu, Niculae Gheran şi Gabriel Ştrempel la vernisajul expoziţiei „ Li.viu Rebreanu "
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SFÂRSITUL DE AN IA BUCURESTI
SUB SEMNUL MOSCOVEI
'

'

Acad. Dinu C. Giurescu
La 27 decembrie 1 945 orele 200-300 noaptea avea loc, la Moscova, semnarea
protocoalelor Conferinţei miniştrilor afacerilor externe ai U.R.S.S., Statelor Unite
ale Americii şi Regatului Unit. Comunicatul Conferinţei cuprinde un paragraf
privind România. Astfel:
„V România
Cele trei guverne sunt pregătite să dea regelui Mihai sfatul pe care l-a cerut în
scrisoarea sa din 2 1 august 1 945 1 , privind lărgirea guvernului român. Regele
urmează a fi sfătuit ca un reprezentant al Partidului Naţional Ţărănesc şi unul al
Partidului Naţional Liberal să fie incluşi în guvern. Comisiunea mai jos arătată se
va asigura că:
a) Ei sunt cu adevărat reprezentativi pentru partidele care nu sunt reprezentate
în guvern (P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu - nota D.C.G.).
b) Că ei sunt corespunzători şi vor conlucra în mod loial cu guvernul."
(Formulare ambiguă care va îngădui guvernului Groza să nu ţină în niciun fel cont
de părerile celor doi miniştri. Prin conlucrare loială, sovietele şi instrumentele lor
din B ucureşti înţelegeau aprobarea necondiţionată a măsurilor luate de executiv ! nota D.C.G.)
I. La 19 şi 20 august 1 945 Suveranul a cerut formal premierului Groza să demisioneze pentru a îngădui astfel
formarea unui guvern reprezentativ al tuturor forţelor politice. Cererea a fost formulată de patru ori şi respinsă
de tot atâtea ori de către premier. Ca urmare, Regele Mihai a adresat o notă identică reprezentanţilor celor trei
mari în Comisia Aliată (Sovietică) de Control din Bucureşti. Nota reamintea evoluţiile recente precum şi
deciziile Conferinţei din Crimeea (Ialta), inclusiv aplicarea principiilor răspunderii colective oficial statuată de
cele Trei Mari Puteri. Ca urmare, Regele Mihai ruga Guvernele Uniunii Sovietice, Statelor Unite şi Marii
B ritanii să-i acorde sprijin în vederea formării unui guvern care, potrivit Declaraţiei Conferinţei de la Berlin
(Postdam) să poată fi recunoscut de cele trei principale puteri aliate; România ar fi astfel în situaţia de a încheia
tratatul de pace şi a fi admisă în Organizaţia Naţiunilor Unite. Textul original al notei regale este redat în
telegrama trimisă de generalul Ivan Zaharovici Susaikov şi de A.P. Pavlov, tovarăşilor „Stalin I.V„ Molotov
V.M„ Vâşinski A.I." la 20 august 1 945, orele 16,30, din Bucureşti: Misiunile lui A . l. Vâşinski în România.
Documente secrete. ediţie de Radu Ciuceanu, Florin Constantiniu, Vitalie Văratec, Alexandru Bârlădeau, Ioan
Chiper, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1 997, pp. 1 89-1 90. Textul scrisorii este
redat in extenso - dar fără semnele citării - în telegrama Departamentului de Stat către Ambasada SUA din
Londra, la 2 1 august 1 945, N.A.W. 87 1 .00/8-2 145. De reţinut că scrisoarea Regelui Mihai a fost remisă la 20
august după amiază, nu la 2 1 18 cum este trecut în Comunicatul de la Moscova a Conferinţei Miniştrilor
Afacerilor Externe ai U.R.S.S„ SUA şi Marii Britanii. Pentru detalii asupra Conferinţei: lmposibila încercare.
Greva regală 1 945. Documente diplomatice, selecţie, traducere, note şi studiu de Dinu C. Giurescu, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1999, pp. 77-85.
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„Cele trei guverne iau notă că guvernul român astfel reorganizat va declara că
se vor ţine alegeri libere şi nemăsluite, cât de curând posibil, pe baza votului
universal şi secret.
Toate partidele democratice şi antifasciste vor avea dreptul să participe la alegeri
şi să prezinte candidaţi. Guvernul reorganizat va da asigurări privind acordarea
libertăţii presei, a cuvântului, a religiei şi de asociere.
A.I. Vâşinski, domnul (Averell) Harrimann şi Sir A. Clark Kerr (respectiv
ambasadorii SUA şi Marii Britanii la Moscova, nota D.C.G.), sunt împuterniciţi, în
formă de comisie, să se deplaseze de îndată la Bucureşti, spre a se consulta cu
regele Mihai şi cu membrii prezentului guvern, pentru a aduce la îndeplinire
sarcinile mai sus-menţionate."
(Comisia era numai proforma; cel care a impus soluţia a fost A.I. Vâşinski,
colegii săi din vest au avut rolul de aghiotanţi observatori. „Consultarea" este un
eufemism; trimisul sovietic a impus pur şi simplu formula aprobată de Moscova,
nota D .C.G.)
„De îndată ce aceste sarcini vor fi fost îrideplinite şi asigurările cerute vor fi fost
primite, guvernul României, cu care guvernul sovietic are legături diplomatice, va
fi recunoscut de guvernul Statelor Unite ale Americii şi de guvernul Regatului
Unit."2 (Din formularea comunicatului - punctul a de mai sus şi ultimul paragraf rezulta că executivul condus de dr. Petru Groza rămânea de fapt în componenţa sa,
fără schimbarea vreunui ministru aflat în funcţie.)
*

Cum a fost informat preşedintele Truman.
Înţelegerea Byrnes-Stalin a fost încheiată fără ca preşedintele Harry S . Truman
să fi fost înştiinţat în prealabil sau cel puţin consultat. Cronologia corespondenţei
cifrate Moscova-Washington este lămuritoare. La 27 decembrie, orele 22,
preşedintele Statelor Unite află - prin radio - de cuprinsul comunicatului difuzat
cu o oră mai înainte din dispoziţia Secretarului de Stat.
La 4 ianuarie 1 946 James Byrnes este primit de preşedinte: „I-am spus - scrie
Harry Truman în memoriile sale - că nu mi-a plăcut felul în care am fost lăsat în
întuneric privind Conferinţa de la Moscova.
I-am spus că, în calitate de preşedinte, eu intenţionam să cunosc ce progrese
înregistrau şi ce făceau în negocierile externe."
2. Textul englez în Foreign Relation.1· of the United States. Diplomatic Papers, voi. II, General, Politica/ and
Economic matters, U.S. Govt. Printing Oftice, Washington D.C., 1967, pp. 821-822. Traducere în limba
română, în Dinu C. Giurescu, op.cit., pp. 8 l-82.
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„Am spus că era revoltător ca un comunicat despre care nu am auzit de fel, să
fie dat publicităţii la Washington, anunţând un eveniment de politică externă de
importanţă majoră." (sublinierile D.C.G.)
„Am spus că nu voi mai tolera o repetare a unei astfel de conduită." 3
James Byrnes a dat vina pe subalternii săi ! După cum acelaşi Departament de
Stat a găsit cu cale să prezinte Preşedintelui raportul lui Mark Ethridge abia la 1 1
ianuarie 1 946, două săptămâni după ce se încheiase Conferinţa de la Moscova.4
Raport care arată în direct că guvernul şi regimul F.N.D. sunt dominate „în mare
măsură de partidul comunist" care, în România „nu a reprezentat niciodată mai
mult de 3ţ sau 4ţ din populaţie . . . " 5
Soarta României, ca şi a Bulgariei de altfel, s-a hotărât la Moscova, într-o con
vorbire de câteva ceasuri maximum, între Iosif Vissarionovici Stalin şi James Byrnes.
*

Ce se întâmpla la Bucureşti ?
Până la publicarea comunicatului din capitala sovietică, atmosfera la B ucureşti
era destul de amestecată.
Se zvonea că, la început de decembrie 1 945, Moscova ar fi comunicat
guvernului dr. Petru Groza că este de acord cu dizolvarea Partidelor Naţional
0
Ţărănesc (Maniu) şi Naţional Liberal (C.I.C. Brătianu). 6
Că generalul Constantin Răşcanu (comunist, ministrul de război) a înaintat
Regelui o scrisoare în care arăta „dezagregarea moralului armatei" şi a lăsat să se
înţeleagă că Suveranul „nu mai putea conta pe lealitatea" militarilor.7 De fapt
Partidul Comunist şi unealta sa generalul Constantin Răşcanu zdruncinaseră mult
temeliile armatei prin succesive treceri în rezervă (epurări) şi prin fonduri total
insuficiente pentru cei rămaşi activi.
Se vorbea, de asemenea, de o scrisoare a lui Gheorghe Tătărescu, trimisă
Regelui. Vicepremierul guvernului constata - la începutul lunii decembrie - la trei
luni de la începerea grevei regale că:
- guvernul sovietic s-a opus, de îndată, oricărei schimbări şi a interpretat actul
Regelui ca neprietenesc;
3. Memoirs hy Harry S. Truman Volume one. Years of Decisions, Doubleday and Company Inc„ Garden City,
1 955, pp. 549-550.
4. Pentru detalii, Dinu C. Giurescu, op. cit, pp. 73-74.
5. Foreign Relations of the Uni/ed States. Diplomatic Papers, voi. 5, pp. 633--036.
6. Telegrama nr. 956 din 7 decembrie 1 945, N.A.W. 87 1 .00/1 2-745 în lmposihila încercare, pp. 362-363.
7. Telegrama nr. 960 din 8 decembrie 1 945, Burton Y. Berry către Departamentul de Stat, N.A.W.
87 1 .00/1 2-845, textul complet în Dinu C. Giurescu op . cit„ pp. 364-365.

NY,

,
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- guvernele SUA şi Marii B ritanii nu au reuşit să ajungă la vreo înţelegere cu
Moscova în „problema românească";
- situaţia internă este „mult mai serioasă".
Gheorghe Tătărescu enumeră mai multe componente ale unei atari deteriorări pe
care o pune pe seama atitudinii Suveranului. Reaminteşte totodată că regele
lugoslaviei - care „a ţinut sus steagul pentru cauza Marii Britanii" este astăzi tratat,
la Londra, ca o simplă persoană particulară; că autorităţile de la Sofia se pregătesc
să urmeze exemplul Belgrad-ului, proclamând republica (implicit, o situaţie
asemănătoare s-ar putea ivi în România).
În final, scrisoarea afirmă că, „se răspândeşte o atmosferă grea ducând la un act
de nebunie, sămânţa anarhiei încolţeşte . . . suntem în ajunul unei condiţii generale
periculoase pentru ţara noastră şi Coroană". 8
„Atmosfera grea", „anarhia" şi condiţia generală periculoasă erau - în primul
rând - rezultatul politicii de dictat şi de atac continuu a Partidului Comunist asupra
societăţii româneşti tradiţionale.
Scrisoarea se înscria în ofensiva concertată exercitată asupra Suveranului pentru
a-l face să reia legăturile cu guvernul Groza.
Se mai ştia în Bucureşti (la 2 1 decembrie), că Tribunalul Militar şi-a completat
concluziile în legătură cu manifestaţia din 8 noiembrie 1945 în Capitală9 şi era pe
punctul de a ordona arestarea a 34 fruntaşi ai Partidului Naţional Ţărănesc spre a fi
judecaţi împreună cu Iuliu Maniu şi Nicolae Penescu, secretarul general al P.N.Ţ.
Ştirea era în concordanţă cu afirmaţiile unor lideri comunişti la şedinţa Frontului
Naţional Democrat din 10 noiembrie 1 945.
*

Regimul comunist a avut, constant, o temere viscerală faţă de orice împotrivire.
A urmărit cu tenacitate eliminarea oricărei opoziţii în înlăuntrul partidului
comunist, cât şi dinafară. Cauza ? Lipsa de legitimitate şi de sprijin popular real.
Unul din obiectivele prioritare ale guvernului de la 6 martie 1 945, a fost eliminarea
definitivă a partidelor de opoziţie şi condamnarea liderilor lor. Pentru regimul
procomunist impus de Andrei Ianuarievici Vâşinski orice manifestare, fie şi numai
în cinstea Regelui (cu lozinca „Regele şi Patria") - era considerată ca îndreptată
împotriva ordinii şi urma să fie j udecată de Curtea Marţială. Reacţia partidului

8. Telegrama nr. 96 I din 8 decembrie I 945, Burton Y. Berry către Secretarul de Stat, N.A.W. 87 I . 00/ I 2-845;
textul complet Dinu C. Giurescu, op. cit, pp. 365-368.
9. Dinu C. Giurescu, Uzurpatorii. România 6 martie 1 945-7 ianuarie 1 946, Editura Vremea XXI, Bucureşti,
2004, pp. 534-535.
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comunist devenea paranoică la ideea însăşi de opoziţie a cărei manifestare liberă ar
fi adus prăbuşirea regimului (cum a avut loc în decembrie 1 989).
*

Deodată, tot în ziua de 2 1 decembrie, Consiliul de război a hotărât (la ordin
fireşte), să nu mai pună sub acuzare pe Iuliu Maniu pentru manifestaţia din 8
noiembrie 1 945 . Pentru moment a încetat şi urmărirea penală a altor participanţi.
Ştirea, confirmată, a produs senzaţie. „Se crede că, în general, - raportează în
aceeaşi zi Misiunea americană din Bucureşti - această hotărâre a fost luată de
guvern cu consimţământul Misiunii sovietice şi că planul de a ordona disoluţia
Partidului Naţional Ţărănesc a fost lăsat deoparte." 10
Pentru Moscova, ca şi pentru P.C.R., era o simplă amânare, de 1 9 luni (în iulie
1 947 P.N.Ţ. va fi scos înafara legii iar liderii săi arestaţi).
*

Cum a fost primit la Bucureşti Comunicatul de la Moscova ?
Cu îndoială şi dezamăgire de liderii comunişti; ezitau chiar să-l publice integral.
Aceeaşi reacţie şi la tovarăşii lor din Frontul Naţional Democrat.
Curând s-au liniştit. De la Moscova au sosit aşteptatele asigurări. Ceea ce
exprimă şi luările de cuvânt în Consiliul de miniştri din 3 1 decembrie 1 945 .
dr. Petru Groza: „Cei trei mari au stabilit, de comun acord, că guvernul nostru
este pe linia trasată de cei trei mari, începând de la !alta, şi se stabileşte necesitatea
ca acest guvern să rămână pe loc, în structura lui iniţială, structură nu modificată,
ci completată, prin participarea a câte unui reprezentant al aşa-numitelor partide
istorice, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc."
„Deciziunea este clară şi nu suferă comentarii, cu tendinţă de a interpreta."
(Premierul denaturează faptele; guvernul de la 6 martie este „pe linia trasată de
Andrei Ianuarievici Vâşinski", iar nu de cei trei aliaţi - nota D .C.G.).
Gh. Tătărescu: „Efectiv, Conferinţa de la Moscova constituie un triumf cuvântul nu este prea tare - al politicii sovietice pe plan internaţional şi un triumf
al politicii româneşti pe plan naţional." Vicepremierul Gh. Tătărescu avea dreptate:
punctul de vedere sovietic fusese recunoscut şi aprobat de către guvernele de la
Washington şi Londra. Executivul de la Bucureşti rămânea în alcătuirea sa iniţială,
condus şi controlat de Partidul Comunist Român.
1 0. Telegrama nr. 1 005 din 21 decembrie 1 945, Burton Y. Berry către Secretarul de Stat, N.A.W.
87 1 .00/1 2-2 145, textul complet în Imposibila încercare . . , pp. 370-37 1 .
.
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Gheorghe Gheorghiu Dej : „Această hotărâre reprezintă recunoaşterea de fapt a
guvernului de către Marile Naţiuni Unite. Această recunoaştere este un succes
incontestabil al politicii internaţionale a Uniunii Sovietice, prietena noastră, cu care
noi avem relaţii diplomatice şi economice, şi este, fără îndoială, un succes al
politicii guvernului Groza." 1 1
Cuvintele guvernanţilor de la B ucureşti exprimau realitatea dincolo de
formulările diplomatice.
*

Cum a reacţionat opinia publică
Au încetat zvonurile despre instituirea unei regenţe şi punerea sub acuzare a lui
Iuliu Maniu şi Constantin I.C. Brătianu pentru manifestaţia din 8 noiembrie.
A prevalat un simţământ de mulţumire întrucât: cei Trei Mari au ajuns la o
înţelegere; criza constituţională din România („greva regală") va lua sfârşit;
partidele naţional ţărănesc şi liberal sunt recunoscute ca democratice şi implicit vor
fi lăsate să activeze public. 1 2
Dincolo de atari reacţii imediate „oamenii nealiniaţi politiceşte au manifestat un
grad considerabil de scepticism faţă de bunele intenţii sovietice."
Dată fiind experienţa celor 16 luni de ocupaţie sovietică şi felul cum termenii
Armistiţiului au fost „pervertiţi" în favoarea Moscovei, „aceşti oameni se îndoiesc
că toată lumea va avea voie să se exprime liber la alegeri, mai ales că autorităţile
sovietice insistă în a menţine la putere guvernul Groza, în timp ce electoratul şi-a
manifestat în mod covârşitor aversiunea pentru partidele ce sprijină acest guvern".
Observatorii avizaţi au subliniat de îndată că, „potrivit formulărilor din
Comunicatul (de la Moscova), Partidul comunist din România va continua să
conducă ţara îndărătul faţadei binecunoscute a guvernului Groza" . 1 3
Asemenea anticipări erau perfect justificate. Realitatea se va dovedi mai amară
şi mai întunecată. 1 4

1 1 . Stenograma Consiliului de miniştri din 3 1 decembrie 1 945, î n România. Viaţa politică În documente 1 945,
coordonator Ioan Scurtu, volum alcătuit de Tudor Bucur, Marin Radu Mocanu, Ioana Alexandra Negreanu,
Silvia Popovici, Ioan Scurtu, Natalia Tampa şi Lidia Brânceanu (colaboratori), Arhivele Statului din România,
Bucureşti, 1 994, pp. 460-466.
1 2. Telegrama nr. I 03 1 din 3 1 decembrie 1 945, Burton Y. Berry către Secretarul de Stat, N.A.W. 87 1 .00/ 1 2-3 1 45 ,
textul complet în Centenar Constantin C. Giurescu, Editura Universitaria Craiova, 2001 , pp. 35 1-353.
1 3 . Telegrama nr. 103 1 din 3 1 decembrie 1 945, citată anterior.
1 4. Capitol din volumul în pregătire: Dinu C. Giurescu, Falsificatorii. „Ale!:erile " din noiembrie 1 946 În
România.

306
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII

ACAD. GABRIEL STREMPEL - OCTOGENAR
„SUMMUS HONOR"
.

Ion Hangiu
La 8 septembrie 2006, Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei
Române, directorul general al Bibliotecii Academiei Române, membru de onoare
al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, împlineşte venerabila vârstă de 80
de ani. Este un prilej binevenit şi binemeritat să-i aducem, în numele cititorilor
permanenţi ai Bibliotecii Academiei, un cald omagiu, „cinstea cea mai înaltă", la
vârsta patriarhilor, pentru întreaga sa activitate de cercetător al vechilor noastre
manuscrise, cronici şi documente istorice, continuator al activităţii cărturarului
Ioan Bianu, fondatorul Bibliotecii Academiei Române.
Ardelean, ca şi înaintaşul său la conducerea Academiei Române, Gabriel
Ştrempel a slujit cu profesionalism şi demnitate, vreme de 55 de ani, cel mai înalt
for al ştiinţei şi culturii româneşti, Biblioteca Academiei Române, a adus la
îndeplinire planul lui Ioan Bianu din 1 895 referitor la elaborarea şi publicarea
bibliografiei naţionale retrospective a cărţilor şi periodicelor româneşti.
Gabriel Ştrempel s-a născut la 8 septembrie 1 926 în comuna Pomi. A urmat
clasele primare în comuna natală şi primele clase secundare la Liceul „M.
Eminescu" din Satu Mare. În toamna anului 1 940, când partea de Nord a
Transilvaniei fusese ocupată de trupele horthyste, tânărul elev se refugiază peste
Carpaţi, stabilindu-se o vreme la Piteşti, unde continuă Liceul „I.C. Brătianu" şi îşi
ia bacalaureatul în vara anului 1 947. În toamna aceluiaşi an, se înscrie la Facultatea
de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Un an mai târziu, în august 1 948, se votează
Legea pentru reforma învăţământului prin care „întreg învăţământul este unificat şi
laicizat", în realitate dislocat din albia lui tradiţională şi orientat pe un făgaş străin
intereselor ţării, învăţământ bazat pe doctrina marxist-leninistă, de sorginte
stalinistă. Este o perioadă de transformări radicale în viaţa poporului român, ştiinţa,
cultura şi învăţământul fiind obligate să servească ideologia partidului unic.
Ştiinţele sociale în special sunt supuse unui amplu proces de îndoctrinare, care a
durat aproape o jumătate de secol.
În anul 1 950 au loc în viaţa tânărului student Gabriel Ştrempel, două evenimente
importante, care îi marchează destinul şi cariera profesională: apropierea de
ştiinţele filologice şi angajarea la Biblioteca Academiei Române, etatizată în
Biblioteca Republicii Populare Române.
În articolul Amintiri dintr-un început de drum, apărut în „Buletinul Societăţii de
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Ştiinţe Filologice" pe anul 1988, Gabriel Ştrempel mărturiseşte:
„Cum trece vremea ! Sunt aproape 40 de ani de atunci. Eram student la
Facultatea de Istorie, când m-a chemat prof. Vasile Maciu, de curând numit
conferenţiar, şi mi-a adus la cunoştinţă că Decanatul a hotărât să mă propună
reprezentant al studenţilor în Biroul de conducere al Societăţii de Ştiinţe Istorice,
Filologice şi Folclor, cum s-a numit la început, ca membru supleant."
În cadrul Societăţii, tânărul student Gabriel Ştrempel a primit sarcina întocmirii
unui sumar pentru o proiectată revistă de istorie, care până la urmă n-a mai apărut.
Această împrejurare l-a determinat să părăsească „istoria politică" în care „se
şcolise" şi să se apropie de istoria culturii, de istoria literaturii, de literaţi, unde se
simţea mai „la larg" între „filologi şi literaţi".
Student în ultimul an al Facultăţii de Istorie, Gabriel Ştrempel se angajează la
25 octombrie 1 950 bibliotecar ajutor la Biblioteca Academiei Române, urcând
toate treptele ierarhice, de la ajutor de bibliotecar, şef de secţie la serviciul
manuscrise, până la director adjunct ( 1 975) şi director general (din 1 994), funcţie
pe care o deţine şi în prezent.
Activitatea ştiinţifică a acad. Gabriel Ştrempel este bogată şi variată, de la
cercetarea vechilor noastre manuscrise, la elaborarea de monografii, ediţii şi
prefeţe la lucrări fundamentale ale culturii române, lucrări realizate sub directa sa
coordonare.
După debutul publicistic din 1 955, cu un articol despre tiparul adus din Rusia,
Gabriel Ştrempel semnează în 1 957 primul studiu închinat lui Ioan Bianu ( 1 8561 935), reluând ideile principale în altul mai dezvoltat: Biblioteca Academiei
Române în viaţa lui Ioan Bianu ( 1 985), iar peste un deceniu: Din istoricul
Bibliotecii Academiei Române ( 1997).
Despre înaintaşul său la conducerea Bibliotecii Academiei, autorul afirmă
următoarele în comunicarea susţinută la Sesiunea de Bibliologie din 1 957:
„Ioan Bianu a fost părintele Bibliotecii Academiei şi conservatorul ei de peste o
jumătate de veac, un sever profesor universitar al multor generaţii de cărturari,
preşedinte al Academiei Române".
Referindu-se la grija lui Bianu de a aduna şi conserva colecţii de cărţi şi
periodice, cât mai complete, din cele mai vechi timpuri, tânărul Gabriel Ştrempel
se angajează ferm pe acelaşi drum:
„Să luăm din activitatea lui B ianu exemplul de muncă neobosită, grija faţă de
colecţii şi cinstea ireproşabilă faţă de avutul obştesc . . . Fie ca exemplul lui Ioan
Bianu să călăuzească în muncă miile de bibliotecari şi cercetători de pe întinsul
patriei noastre dragi".
Cercetarea limbii vechilor manuscrise aflate în Bibliotecă sau descoperite în
lungile sale călătorii peste hotare a stat în atenţia permanentă a celui aniversat,
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autor a peste 20 de volume, în special ediţii critice, unele pentru prima dată
publicate la noi. Reamintim, în acest sens, teza de doctorat Copişti de manuscrise
româneşti până la 1800, apărută la Editura Academiei în 1 959; Antim Ivireanul,
Didahii, Editura Minerva, 1 962, Antim Ivireanul, Opere, Editura Minerva 1 972,
pentru care a primit Premiul revistei Manuscriptum, caracterizată ca cea mai bună
ediţie critică; Antim Ivireanul (monografie), Editura Academiei Române, 1 997 .
În studiul Valoarea documentară a Didahiilor mitropolitului Antim Ivireanul,
apărut în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice", Seria IV, Tom I, 1 975, Gabriel
Ştrempel, enumerând personalităţile secolelor XVII şi XVIII (Constantin
Brâncoveanu, stolnicul Constantin Cantacuzino, Antim Ivireanul) constată cu
deplină îndreptăţire:
,,În viaţa fiecărui popor există epoci luminoase şi personalităţi strălucitoare, pe
care scurgerea vremii la aşează definitiv la locul unde se cuvine să stea şi pe care
posteritatea le evocă din când în când, cu pietate, interes şi legitimă mândrie ! O
atare epocă a fost cea brâncovenească, în pofida stăpânirii turceşti, din zi în zi mai
apăsătoare . . . Evocarea lui Antim Ivireanul la 325 de ani de la naşterea
mitropolitului reprezintă un document al vremii".
Peste 20 de ani, în 1 997, în monografia Antim Ivireanul, acad. Gabriel Ştrempel
realizează un portret moral şi fizic al mitropolitului:
„Portretul moral al lui Antim este uşor de reconstituit, după ce i-am parcurs viaţa
atât cât este cunoscută. A fost credincios, milos, generos, desăvârşit teolog, foarte
învăţat, priceput în toate, mare orator, mare patriot. A fost demn, impulsiv,
implacabil, intratabil în problemele în care adevărul era evident . . . ".
Aceeaşi atenţie deosebită pentru cunoaşterea istoriei culturii româneşti este
acrodată cronicarilor, începând cu Nicolae Costin, autorul cărţii Ceasornicul
domnilor. Ediţie critică şi studiu introductiv, Editura Minerva, 1 976, pentru care a
primit Premiul Academiei „T. Cipariu", Ion Neculce, Opere, Ediţie critică şi studiu
introductiv, Editura Minerva, 1 982, urmat de Ion Neculce, Letopiseţul Ţării
Moldovei şi O samă de cuvinte, Editura Minerva (Seria Patrimoniu), 1 986, şi
încheind cu o ediţie de sinteză culturală: Marii cronicari ai Moldovei (Gr. Ureche,
Miron Costin, Nicolae Costin, Ion Neculce), Ediţie, studiu introductiv, glosar şi
repere istorico-literare, ediţie monumentală apărută în anul 2003 la Editura
Academiei şi Univers enciclopedic. Aparatul critic al ediţiei este impresionant. Din
cele 1 593 de pagini ale ediţiei, Notele bibliografice reprezintă peste 40 de pagini,
iar Reperele istorico-literare, aproape 300 de pagini.
Declarând că a adunat în carte „scrierile fundamentale istorice în limba română
a celor mai reprezentative figuri de cronicari moldoveni", acad. Gabriel Ştrempel
îşi încheie ediţia cu un sentiment de sinceră modestie:
„Ne-am străduit, pe cât a fost posibil, să nu ne scape ceea ce este de vază în
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istoriografia noastră şi să sperăm că aceste consemnări vor fi utile viitorilor
cercetători" (p. XXXV).
La aceste ediţii critice, monografii ale unor personalităţi ale culturii noastre
vechi, între care Antim Ivireanul şi Ion Neculce, se adaugă zeci de articole şi studii
publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, ca, de exemplu: Cabinetul
de manuscrise, documente, cărţi rare, în Biblioteca Academiei Române, Cartea
Centenarului, Bucureşti, 1 967; Miniaturi şi ornamente în manuscrisele greceşti ale
Bibliotecii Academiei, în „Buletinul monumentelor istorice", 1 97 1 ; Hatmanul
Alexandru Buhuş şi mazilirea lui Antonie Vodă Ruset, în Omagiu acad. Şt. Pascu,
Cluj , 1 974; Contribuţii la cunoaşterea legendei blajinilor, în „Revista de istorie şi
teorie literară", 1 975, Două manuscrise necunoscute ale Didahiilor mitropolitului
Antim, în aceeaşi revistă, 1 980; Les manuscrits - de l 'ceuvre du copiste a la creation
originale, în „Revue roumaine", 1 983, Viaţa unui savant (Vasile Pârvan), în
„Luceafărul", 1 984, şi, în fine, Perspective bibliografice în activitatea Bibliotecii
Academiei Române, în „Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice", 1 984, de când a
început colaborarea mai sistematică dintre autorul rândurilor de mai sus cu omul de
cultură, Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române din anul 1 993.
După cum se ştie, Academia Română a aprobat în şedinţa din 28 februarie 1 895,
Planul întocmit de Ioan Bianu la propunerea lui B. P. Hasdeu, referitor la elaborarea
şi publicarea Bibliografiei naţionale a cărţilor şi publicaţiilor, din cele mai vechi
timpuri şi până în prezent ( 1 895). Din acest plan grandios, Academia Română a
realizat între anii 1 903- 1 944 patru volume ale Bibliografiei Româneşti Vechi ( 15081 830), lucrare monumentală elaborată de Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi Dan
Simonescu. autor al ultimului volum din 1 944, colaborator al lui Bianu încă de la
volumul III. Planul lui Bianu din 1 895 prevedea atât bibliografia cărţilor grupate în:
I. Cărţi vechi de la 1508 la 1830; II. Cărţi moderne de la 1831 până azi ( 1895) ; III.
Cărţi privitoare la români ", cât şi bibliografia periodicelor, cu indicarea
„sistematică a articolelor literare şi ştiinţifice care s-au publicat în revistele şi
ziarele române" 1 .
În ceea ce priveşte publicaţiile periodice, ritmul de elaborare şi tipărire a fost şi
mai lent. După primul Tom al Publicaţiunilor periodice româneşti de Nerva Hodoş
şi Al. Sadi-Ionescu, apărut în 1 9 1 3, cu o Introducere de Ioan Bianu, al doilea Tom.
a văzut lumina tiparului abia în 1 969, cu o Introducere de G. Baiculescu.
Referindu-se la începuturile presei româneşti şi la rolul ei în istoria naţională,
Ioan Bianu sublinia în 1 9 1 3 necesitatea completării colecţiilor de ziare şi reviste:
„Gazetăria noastră trecută formează, deci, cele mai preţioase arhive ale regenerării
1 . Vezi Analele Academiei Române, Seria a II-a, Tom. XVII, 1 894- 1 895, Partea administrativă şi
dezbaterile, Bucureşti, 1 895, p. 108- 1 09.
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vieţii neamului. Din această cauză ne-am dat toate silinţele, de mai multe zeci de
ani, de acum, ca să adunăm în Biblioteca Academiei colecţiuni cât mai complete,
dacă este cu putinţă, din toate ziarele şi revistele româneşti câte s-au publicat şi se
publică oriunde" 2 .
Începutul anului 1 975 a fost de bun augur pentru elaborarea şi publicarea
Bibliografiei româneşti moderne ( 1831-1 918).
Numit director adjunct al Bibliotecii Academiei Române, Gabriel Ştrempel
lărgeşte colectivul de redactare a fişelor şi propune conducerii Academiei
includerea lucrării în planul editorial, dar răspunsul secretarului general al înaltului
for al ştiinţei şi culturii româneşti este negativ, din cauză că lucrarea conţinea şi
titluri de cărţi din Basarabia şi Bucovina.
Susţinător al necesităţii unei asemenea opere pentru cunoaşterea culturii
naţionale, secretarul general al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România şi-a
asumat sarcina „sponsorizării" volumelor din fondurile realizate din abonamente la
revista Limba şi literatura română şi a difuzării lucrării prin filialele sale din
întreaga ţară. Printr-o coincidenţă fericită, publicaţia fondată de subsemnatul în
1 972 a primit aprobarea, ca din ianuarie 1 975 să apară în regim de revistă
trimestrială pentru elevi, dar citită şi de profesori (de la un tiraj de 1 0.000 de
exemplare în 1 972, tirajul a crescut la 1 70.000 în 1 987). Astfel, Societatea a
„sponsorizat" între anii 1984- 1 989, trei din cele patru volume (voi. IV, literele R-Z
a apărut la Editura Academiei, după decembrie 1989). Societatea a organizat, din
fonduri proprii, două congrese ale filologilor români de pe ambele maluri ale
Prutului (în 1 99 1 la Tmişoara, în 1 994 la Iaşi şi Chişinău) sub preşedinţia acad. I.
Coteanu şi Eugen Coşeriu, autor al raportului Latinitatea orientală, menit să
combată cu argumente ştiinţifice falsa teorie a „limbii moldoveneşti".
Cu deplină îndreptăţire, Gabriel Ştrempel scria în articolul din 1 988, la care ne
am referit anterior:
„Societatea de Ştiinţe Filologice şi-a legat numele de una din cele mai
reprezentative lucrări ale istoriei culturii româneşti, sprijinind tipărirea, asigurând
difuzarea şi entuziasmând pe cercetătorii din variate domenii de activitate. Fără
Societatea de Ştiinţe Filologice manuscrisul acestei opere monumentale ar fi
mucegăit în dulapurile B ibliotecii Academiei, iar cultura şi ştiinţa românească ar fi
fost privată de cunoaşterea celei mai importante perioade de creaţie spirituală,
aceea care a pregătit România modernă şi Marea Unire" 3 .
Aceleaşi cuvinte admirative faţă de secretarul general al Societăţii le exprimă
2. Ioan Bianu, Introducere la Publicafiunile periodice, Bucureşti, 1 9 1 3 .
3 . Buletinul Societiiţii pe anul 1 988, p . 2 1 -22.
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acad. Gabriel Ştrempel într-un recent medalion:
„Iată, acesta a fost Ion Hangiu ! Fără el n-ar fi apărut bibliografia românească
de după 1 830 încă mulţi ani, pentru că, văzând că n-o putem tipări, am fi renunţat
la redactarea ei"4 .
Meritul principal este, evident, al coordonatorului, acad. Gabriel Ştrempel, care
a prefaţat cele patru volume ale Bibliografiei româneşti modeme.
În cele trei decenii de conducere a Bibliotecii Academiei Române, acad. Gabriel
Ştrempel a realizat cu succes planul bibliografiei naţionale retrospective conceput
de Ioan B ianu, cu peste un secol în urmă. Generaţiile viitoare vor beneficia de un
întreg corpus bibliografic aflat în sălile de lectură ale vechiului local conceput de
Ioan B ianu şi renovat, alături de o nouă construcţie impunătoare, sponsorizată de
Banca Naţională a României. Acest corpus naţional, bibliografic, este compus din
seturi de câte patru volume sau tomuri, după cum urmează:
- patru volume de Bibliografie Românească Veche (1508-1830);
- patru volume de Bibliografie Românească Modernă (1831-1 918);
- patru volume Publicaţiile periodice româneşti (1820-1930).
La aceste 1 2 volume conţinând descrierea cărţilor tipărite între 1508 - 1 9 1 8 şi a
periodicelor (gazete, ziare şi reviste) apărute până în anul 1 930, se adaugă patru
volume de cataloage ale vechilor manuscrise româneşti, după cum urmează:
- Catalogul manuscriselor româneşti, Ediţia Academiei Române:
- Tom. I (ms. de la 1 la 300); întocmit de Ioan Bianu şi Remus Caracaş ;
- Tom. II (ms. de la 30 1 la 7 1 8), aceeaşi autori;
- Tom III (729- 106 1 ), întocmit de Ioan Bianu şi G. Nicolaiasa;
- şi ultimul - Tom. IV ( 1062- 1 3 80), întocmit de Gabriel Ştrempel (redactor
responsabil) şi colaboratori.
Opera sa fundamentală, dupa cum ne-a mărturisit acad. Gabriel Ştrempel,
rămâne, fără nici o îndoială, cercetarea, clasificarea şi editarea celor patru volume
ale Catalogului manuscriselor româneşti, apărute la Editura Ştiintifică şi
Enciclopedică între anii 1978 şi 1992.
De la un număr de 1 380 de cote prezentate de Ioan Bianu şi colaboratorii săi, în
editia academică din anii 1 907 - 1 967, Gabriel Ştrempel înregistrează un număr de
5920 de manuscrise vechi, modeme şi chiar contemporane, achiziţionate unele în
timpul directoratului său.
În Postfaţa ultimului volum, al IV-lea, din 1 992, autorul descrie pe larg munca
de benedictin şi aduce mulţumiri colaboratorilor săi din cadrul colectivului
academic, precum şi Editurii Ştiintifice şi Enciclopedice, directorul Mircea Mâciu,
4. Gabriel Ştrempel , Ton Han�iu,

un om adevărat, în Academica, nr.

26/2004.
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şi în special lui Niculae Gheran, care a susţinut cu entuziasm apariţia celor patru
volume, ca şi a Dicţionarului presei literare româneşti, adaugăm noi, lucrări
realizate în beneficiul culturii româneşti.
Aşadar, activitatea de coordonator al celor şase volume (patru pentru cărţi şi
două pentru periodice) şi de autor al Tom. IV al Catalogului manuscriselor
româneşti (ms. de la nr. 1062 la 1 3 80) reprezintă zestrea cu care acad. Gabriel
Ştrempel se poate mândri la cei 80 de ani împliniţi la 8 septembrie 2006.
De numele directorului general al Bibliotecii Academiei mă leagă multe amintiri
plăcute, dar n-a sosit vreamea să fie aşternute pe hârtie. Într-un scurt articol
publicat în Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice pe anul 1 996, cu prilejul
împlinirii a şapte decenii de viaţă, acad. Gabriel Ştrempel a fost astfel caracterizat:
„modest, deosebit de discret, cinstit şi corect" şi nu-i place „să se vorbească despre el".
La care adaug, la cei 80 de ani, urarea de „La mulţi ani !", cu sănătate şi voie bună !
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IDEILE POLITICE ŞI SOCIALE
ALE CRONICII OFICIALE BRÂNCOVENESTI
,

Introducere la Radu logofătul Greceanu
„Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1 714)"
Aurora Ilieş
Radu Greceanu şi-a alcătuit opera cu o ţintă precisă: lauda neprecupeţită a
faptelor patronului său, cronicarul prezentând punctul de vedere oficial, felul cum dorea
voievodul să apară în ochii contemporanilor. Aşa cum spune şi Nicolae Iorga, această
scriere „e cea mai oficială din câte se pot închipui şi întrece cu mult cronicile
moldoveneşti în această privinţă".
Păturile mai largi - cititorii- erau cei care beneficiau de paginile letopiseţului, lor
li se adresează cronicarul în câteva rânduri. Istoria scrisă de el are sens moralizator
politic. „Faptele bune" ale stăpânirii şi ale boierimii trebuie să stea ca o pildă în faţa
celor ce le citesc, iar cele rele trebuie înfierate : „vedeţi o, cititorilor, lucrurile cele
fără dă sfat câte rele şi primejdii aduc". „A scrie istoriia acestui Dumitraşco vodă
Cantimir - cu amăruntul - să cuvine moldovenilor, pentru că le-au fost domnu, iar
noi între istoriia ţării noastre am adus la mijloc pre scurt unele dentru faptele lui,
una ca să vază fieştecine că greşala şi nechibzuirea domnului a unei ţări pricinuiaşte
stricăciunea şi ţării lui şi altor stăpânitori ce întru sfaturile lui razimă".
Adresându-se în continuare tot cititorilor, cronicarul condamnă cu vehemenţă
trecerea la ruşi a lui Toma Cantacuzino, care trădând interesele domnului şi ale ţării
(în 1 7 1 1 ) şi-a trădat propriile interese prin urmările triste ale expatrierii : „vază dar
fieştecine cât iaste dă amar a să înpotrivi neştine domnului său şi făcătoriului său
dă bine, că rătăceşte ticălosul (nenorocitul), şi pân ţări striine să pedepseşte,
grămădindu-şi hulă de cătră oameni şi osândă de către Dumnezeu".
Ideile călăuzitoare ale domniei sunt precizate în predoslovie. Domnul nu trebuie
să caute puterea, ci bunele fapte, „precum şi la istoriile împăraţilor pravoslavnici,
care s-au nevoit a-şi împodobi viiaţa cu bunele fapte şi numele au câştigat mare".
Logofătul Greceanu recomandă apoi blândeţea : „domnii şi stăpânitorii trebuie să
vegheze în toată vremea şi să să arate straşnici către vrăjmaşii ţării (citeşte ai
domniei) şi cu blândeţe şi dragoste către cei supuşi'', „măria ta să nu răspândeşti
groază norodului, precum alţi domni, ci cu dragostea te îngrijeşti a-ţi câştiga
inimile supuşilor tăi". Apare evidentă aluzia la domnia furtunoasă şi apăsătoare a lui
Şerban vodă Cantacuzino, în contrast cu blândeţea şi îngăduinţa lui Brâncoveanu.
Tot în predoslovie cronicarul cere voievodului să arate asprime faţă de vrăjmaşi,
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prin care înţelege de fapt pe toţi adversarii lui Brâncoveanu, deci nici el nu-i
menajează ori de câte ori se iveşte prilejul. Printre aceştia se numără Constantin
B ălăceanu, care a pricinuit atâta turburare în ţară prin aducerea trupelor imperiale
„din îndemnarea şi pornirea hiclenilor şi vânzătorilor ţărăi, cărora capul Bălăceanul
Constandin şi cu ai lui era". Staico paharnicul Merişanu care încercase înlăturarea
domnului e „om de jos" şi „slugă la Pârvul vistieriul Vlădescu!". Purtarea nedemnă
a ostaşilor lui Tokoli este înfierată cu cuvinte aspre : „iar ei, ca nişte hoţi ce au fost,
au venit până la un loc şi apoi au făcut carele încătro au putut, neavând obraz ca să
vie la domn, că-şi ştiia jafurile şi răutăţile ce le făcuse în ţară. Ci aşa toată gloata
lui şi strânsoarea lui precum au fost hoţească şi tâlhărească, aşa şi sfârşitul i-au
venit, denpreună cu stăpân cu tot, spre pierzare desăvârşit".
În toate paginile „istoriei" sale, ca şi în actele de cancelarie, Brâncoveanu se
intitulează întotdeauna „Constandin Băsărab voevod". Dreptul la cârmuire datorită
originii lui „basarabeşti" străbate multe file ale cronicii : „apucând strămoşescu
scaun, de vreme ce strănepot bătrânului Matei vodă Băsărab să trage". Spre a învia gloria
Basarabilor (de fapt descendeţi din Neagoe B asarab, adică din Craioveşti), reface
casele voievodale de la Târgovişte încă din primii ani ai domniei, „nemaiputând
lăsa un scaun ca acela vechiu dupre la strămoşii mării sale să stea pustiiu".
Vorbind de chemarea lui Brâncoveanu la Adrianopol în 1703, cronicarul reia în
discuţie drepturile lui la domnie, şi pe de o parte subliniază descendenţa sa
basarabească, iar pe de alta faptul că e reprezentantul pe pământ al voinţei
divinităţii şi că a fost alesul tuturor din aceeaşi pronie dumnezeiască, miluit
de Dumnezeu „cu domniia şi stăpânirea pământului acestuia ca un diadoh
( = moştenitor) strămoşilor măriei sale . . . încoronându-l cu domniia singură
dumnezeiasca pronie, iar nu cu mişcarea mării sale, au cu vreo dare multă dă bani
. . . şi dân dumnezeescul năstav ( = îndemn) înpingându-se tot norodul, toată
boirimea, cu rugăminte multă şi fără dă voia mării sale l-au pus în jugul şi
otcârmuirea pravoslavnicului acestuia norod a fi domnu şi stăpân".
Brâncoveanu ştia că menţinerea în domnie depindea în primul rând de
rapiditatea cu care răspundea la poruncile şi cererile de tot felul ale turcilor, de
aceea şi cronica arată neîncetat zelul şi promptitudinea voievodului în această
privinţă : „ca să nu stea porunca împărătească, făcând măriia sa nevoinţă denpreună
cu toţi boiarii . . . dat-au măriia sa şi toţi boiarii de au înplinit banii şi au pornit pă
aga . . . şi într-acestaşi chip s-au înplinit şi porunca aceasta".
Dar cronicarul apără şi interese mai generale ale ţării. Cu o deosebită vehemenţă
de limbaj sunt arătate stoarcerile nemiloase ale turcilor în această epocă : „O, neam
varvar, nemilostivă şi spurcată lege şi lăcomie păgânească, cum într-o nimica
rugăciunile şi jălbile supuşilor lor le socotescu şi în grabă cele luate şi mâncate ca
când nici le-ar fi văzut, nici le-ar fi auzit, le uită, nici la păsul lor ajută, ci numai
315
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
nesăţioasa lor lăcomie a-şi îndestula caută". El demonstrează cu lux de amănunte
că faptele voievodului au fost izvorâte exclusiv din grija pentru aceşti su
puşi : „toate spre folosul şi binele de obşte uitându-se", că Brâncoveanu era pătruns
de milă pentru viaţa chinuită, din pricina dărilor grele şi a multor prestaţii, a
sărmanilor locuitori, de care vorbeşte de la un capăt la altul al cronicii : „Nu putea
zice nimenia că va mai sta cineva pre pământul acesta, începând şi satele a să răsipi de
păsul ce era pre ţară", sau mai departe : „cât putea zice cineva că nu va să mai rămâe
în ţară nici bou, nici oae, nici cal, nici nimic, fără banii ce să da pre unde să rânduia . . . ".
Concepţia despre lume fiind reflectarea pe plan ideologic a existenţei sociale şi
a nivelului de cunoştinţe al epocii, oligarhia boierească şi domnul susţineau
biserica şi credinţa religioasă (pravoslavia, cum o numeşte cronica), acestea
constituind principalul sprijin al statului feudal. În consecinţă, şi cronicarul oficial
se reazimă pe concepţia idealistă potrivit căreia faptele oamenilor sunt judecate de
puterea cerească, al cărei braţ cade implacabil asupra celor vinovaţi (se înţelege în
special asupra duşmanilor domnului): „din dăpărtarea lui Dumnezeu vrednică plată
şi osândă ş-au luat". Urmând aceeaşi concepţie, cronicarul atribuie divinităţii
principalul rol în desfăşurarea evenimentelor. Vorbind de intrigile lui B ălăceanu,
Greceanu spune : „înnălţându-se şi el cu firea ca să apuce domniia, şi nu să uita că
nu s-au dat acestea nici celuia ce va, nici celuia ce aleargă, ce cui va Dumnezeu".
Soarta lui Tăkăli, care s-a purtat vrăjmăşeşte în ţară, este pecetluită de aceeaşi
divinitate : „l-au trimis la Ţarigrad, cum inima lui n-au pohtit, unde şi săvârşitul lui
va fi, nemai având scăpare de acolo, că drept iaste Dumnezeu şi dreaptă iaste
judecata lui, aşa sânt sfârşiturile răilor şi tiranilor". În unele cazuri această
concepţie îmbracă forme de-a dreptul fataliste : „că nu minte cuvântul carele zice
că unde Dumnezeu dă, nimica zavistiia nu poate sluji şi unde iar Dumnezeu nu dă,
nimica truda şi osteneala nu poate folosi".
Atitudinea lui Radu Greceanu este rezervată şi prudentă în ce priveşte politica
externă. El se fereşte să jignească pe imperiali (Habsburgi) chiar şi atunci când,
aduşi în ţară de Bălăceanu, se pornesc pe jafuri . Vina o poartă Heissler
„ghenărariul, cum au luat a fi el mai marele oştilor, multe stricăciuni şi lucruri fără
de cale au făcut, om trufaş şi lacom . . . şi fără socoteală fiind . . . " ; dar cel mai
vinovat e tot Bălăceanu cu complicii lui, care îndemnau „pre capetele oştilor
nemţeşti . să vie în ţară să facă mii de răutăţi, cum au şi făcut
". ,,Însă nu din
singură voe şi socoteala nemţilor acelea venea, ci cum mai sus s-au zis, din
îndemnarea şi pornirea hiclenilor şi vânzătorilor ţărăi, cărora B ălăceanul
Constandin şi cu ai lui era".
De asemenea, nu sunt arătate de loc relaţiile lui Brâncoveanu şi ale
Cantacuzinilor cu Moscova, pe care le cunoaştem din alte izvoare. Sunt menajate
susceptibilităţile unora dintre adversari şi nu se pomeneşte câtuşi de puţin de
„

„ .
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conflictul intervenit între domn şi Cantacuzini în 1 707. Amănunte în ce priveşte
atitudinea istoriei oficiale faţă de stolnicul Constantin Cantacuzino şi de Toma
Cantacuzino am dat într-unul din capitolele precedente.
Cronica trece cu vederea situaţiile umilitoare suferite de B râncoveanu,
dezvăluite însă de alte surse : întâlnirea voievodului cu generalul imperial Heissler
după lupta de la Zărneşti, sau plecăciunile cu capul până în ţărână la trecerea
padişahului prin Ţara Românească. Este vorba deci de o atitudine care adoptă toate
sentimentele personale şi vederile domnului.
Prudenţa politică a lui Brâncoveanu, dictată de condiţiile de înăsprire a
suzeranităţii otomane şi de tendinţele expansioniste ale vecinilor, culeasă desigur şi
din experienţa tristă a unora din înaintaşi, rămaşi singuri în faţa primejdiei, n-a mai
dus la ridicarea steagului pentru cucerirea independenţei; în schimb, voievodul a
ştiut să-şi câştige „nume mare" - cum spune Radu Greceanu în predoslovie şi aşa
cum am arătat şi în primele pagini ale studiului de faţă - prin menţinerea păcii şi
prin generozitatea cu care a patronat atâtea opere pe tărâm cultural şi constructiv.
Sprijinul său material acordat ortodoxiei a creat ţării o adevărată hegemonie
spirituală, întinsă până departe în Asia Mică, Siria şi Caucaz, fără să mai menţionăm
Peninsula B alcanică, iar cuvântul brâncovenesc a fost hotărâtor în mai multe
rânduri, nu numai în alegerea domnului de la Iaşi, dar şi în cârmuirea Moldovei.
O bază materială solidă condiţiona succesul voievodului pe aceste planuri; ea a
fost asigurată prin spiritul său de organizare administrativă, atât de dibaci, spirit
care apare la fiecare pas şi în cronică, ce pare confundată uneori cu condica
visteriei. Istoria sa oficială înregistrează în chip de j urnal toate faptele, toate
cheltuielile ţării şi toate cererile Porţii, chiar şi pe cele mai neînsemnate, rară să distingă
ceea ce e important, de ceea ce ar merita să fie trecut sub tăcere. Prin însemnările
acestea atât de minuţioase; se urmărea în fond o justificare a acţiunilor stăpânirii.
Dacă sub aspect politic, Radu Greceanu, fiind obligat să adopte o poziţie precaută,
aduce numai în parte unele informaţii preţioase (nerelatate de alte surse), sub aspectul
organizării interne şi mai ales al obligaţiilor de toate categoriile faţă de Poartă,
cronica lui e unul din izvoarele narative cele mai importante şi cele mai precise pentru
sfârşitul veacului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea în Ţara Românească.
Cu tot interesul pe care îl prezintă pentru problemele de istorie politică, socială şi
economică, cronica oboseşte prin excesul de amănunte şi lectura devine anevoioasă.
*

*

*

Naraţiunea oficială a domniei lui Brâncoveanu fusese încredinţată unui cărturar
încercat, cum era logofătul Radu Greceanu. N-a ajuns până la noi nici un ecou cu
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privire la studiile sale, dar opera lui istorică oglindeşte tendinţa unei descătuşări de
reminescenţele slavone ale stilului bisericesc. Format ca logofăt (= slujbaş de
cancelarie) în preajma Cantacuzinilor - în special în preajma învăţatului stolnic -,
Radu Greceanu pare a se resimţi de influenţa acestuia nu numai prin prefacerea
sintaxei, adaptată topicii frazei latine, dar şi prin schimbări însemnate suferite chiar
de lexicul limbii pe care el o foloseşte. Raritatea slavonismelor e compensată de
destul de dese împrumuturi din limbile latină sau italiană (mod, obligaţie,
audienţie, plenipotenţial, patria, Stocolma, rezident, marchez, prezenţia, romani,
comisar etc.). Frecvenţa grecismelor şi a citatelor în limba elină nu produce mirare,
căci autorul este cunoscut ca elinist.
În privinţa rolului stolnicului Cantacuzino, presupunerea noastră merge mai
departe; s-ar putea ca acesta, supraveghind „istoria" oficială, să nu fie străin de
redactarea ei. Unele relatări ale evenimentelor externe din prima parte a cronicii par
a fi revizuite de el. Fraze în construcţii complicate, detaşându-se de restul naraţiunii
cronicarului, se apropie mult de stilul de a compune al stolnicului, amintindu-ne de
a sa Istorie a Ţării Rumâneşti dintru început.
Apropierile acestea şi-ar găsi o explicaţie şi prin identitatea mediului cultural,
dar trebuie să ţinem seamă de faptul că însuşi Radu Greceanu mărturiseşte deschis
în două din prefeţele traducerilor sale, a Mărgăritarelor şi a Pravoslavnicii
mărturisiri, că pe stolnicul Constantin Cantacuzino „mai vârtos ajutoriu şi
îndireptătoriu
pre dumnealui ca pre un epistimon (= savant, învăţat) şi ştiutoriu
l-am avut lumină şi dezlegare întru toate".
Supoziţia că învăţatul boier să fi fost „îndireptătoriul" istoriei oficiale
brâncoveneşti (pentru primii zece ani) ne apare firească, deoarece am constatat mai
înainte că această scriere avea un rol de justificare faţă de cititori în privinţa actelor
domnului şi ale celor care îl sfătuiau în conducerea ţării. Socotim că stolnicul
Cantacuzino nu putea lăsa necontrolată o atare operă cu caracter politic, mai ales
că el însuşi avea partea importantă în desfăşurarea evenimentelor.
Turcismele din cronică nu pot face dovada cunoaşterii acestei limbi de către
logofătul Radu. Unele din ele se datoresc influenţei suzeranităţii otomane (numirile
dregătorilor turci, sau numirile din administraţia Porţii etc.), altele provin desigur din
informaţiile orale sau scrise primite de voievod prin capuchehaielele sale (= boierii
trimişi ca reprezentanţi ai domnului la Ţarigrad). O singură dată - şi atunci greşit este citată o frază în limba turcă referitoare la cele întâmplate regelui Suediei la
Varniţa. Or, constatăm că atât citatul în limba turcă, cât şi o bună parte a povestirii
despre Carol al Xii-lea sunt împrumutate de Greceanu tale-quale din scrisorile lui
Afenduli clucerul, delegatului lui Brâncoveanu pe lângă seraschierul de la Bender.
Grija cronicarului de a însemna minuţios cele mai mărunte evenimente
impietează asupra valorii literare a operei sale istorice. Ici-colo îndemânări de
„ .
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povestitor răzbat totuşi în monotonia letopiseţului. Încercarea turcilor de a scoate
pe Carol al XII-lea de la Varniţa prinde consistenţă în descrierea lui Radu Gre
ceanu : „Craiul încăşi cu câţi oameni avea pe lângă dânsul, închizându-se în case,
nu da prost foc şi ei după feristri. Şi aşa au dat războiu până în diseară şi nimic nu
putea să le strice, că craiul cum vedea mulţimea dă iniceri, numai ce începea arunca
galbeni pă fereastră. Inicerime văzând galbenii, da morţi la dânşii, iar cei din casă
cum îi vedea năvălind la galbeni, numai ci sloboziia focul ci-i prăpădiia".
Cadenţe neaşteptate, fraze lapidare învederează posibilităţi latente, când îi
lipseşte preocuparea de a urma modele stilistice străine limbii noastre. Descrierea
confuziei în care se găsea Poarta după războiul cu ruşii din 1 7 1 1 constituie o
pildă : „împărăţiia neputându-se odihni a avea pace cu moscalii, fiind îndemnat
foarte dă craiul şfeţescu, cu multă ocară şi necinste pre soli şi pre zăloagele
moscalilor cu toţi oamenii, ca o turmă dândărăt i-au dus şi iarăşi i-au băgat în
ldicula. Şi câţi s-au aflat pă lângă dânşii: moldoveni, greci, dă le slujiia, i-au băgat
pre toţi la catargă ( = galere), mazâlind numaidecât şi pă Isuf paşa . . . lucru care da
mirare tuturor : închide solii, scoate solii, înbracă-i cu caftane, fă pacea, strică
pacea, acatastasie (= haos, dezordine) păgânească !".
Iar când e obligat să stigmatizeze pe duşmanii voievodului, vehemenţa tonu
lui şi abundenţa invectivelor trezesc din amorţeală şi uimesc de-a dreptul pe citi
tor : Dimitrie Cantemir e „vestitul telpiz" (= înşelător), Alexandru Mavrocordat e
„spurcat şi vrăjmaş", Teodor Corbea „neam foarte ciocoi, şcheau varvar şi plin de
răutate", j upâneasa Tudosca a paharnicului Corbeanu „muiare rea şi
neastâmpărată".
Aceste cazuri sunt însă mai rare şi ele rămân înecate într-o povestire lipsită de
energie şi expresie, monotonă şi incoloră, aşa cum se caracterizează cronica în
întregimea ei. De aceea nu e de mirare că s-a încercat să i se prelucreze stilul şi să se
folosească un mod de exprimare pe înţelesul tuturor, chiar şi al boierilor mari, care
nu se puteau împăca cu limba artificială creată de cronicarul oficial brâncovenesc.
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MISTERIOASELE CĂI ALE CORESPONDENTEI
.

Stancu llin
În lecţia inaugurală din 20 ianuarie 1 939 a cursului de estetică şi critică literară
la Facultatea de filozofie şi litere din Bucureşti, Tudor Vianu remarca la înaintaşul
său Mihail Dragomirescu că mai toate lucrările sale erau reacţii la anume stări de
epocă: „Opera d-lui Mihail Dragomirescu se defineşte prin rezistenţă faţă de
îndrumările generale ale momentului. Îndrăznesc chiar să spun că ne găsim în faţa
cazului destul de rar al unei opere care se constituie nu prin adaptare la momentul
ştiinţific contimporan, ci prin opoziţie faţă de el" 1 . Precizarea este fundamentală
pentru înţelegerea activităţii profesorului convorbirist, deoarece în această
exacerbată tendinţă de a reacţiona se găseşte atât germenul perenităţii, cât şi al
perisabilităţii operei sale. Pe de o parte, el căuta căi nebătute în explicarea
fenomenului literar, dar, pe de altă parte, sistemul inductiv era blocat, toate
explicaţiile trebuind să se supună unor concepte dinainte stabilite, pe care însă
practica nu le accepta întotdeauna şi integral.
Un schimb de scrisori între I.L. Caragiale şi M. Dragomirescu2 ne aduce
mărturia că însăşi apariţia revistei sale, Convorbiri critice, este rodul unei reacţii.
Se ştie că autorul Ştiinţei literaturii a fost elevul lui Titu Maiorescu şi că şi-a
început cariera publicistică printre junimişti. Într-o scrisoare din 1 894, el scria
marelui mentor: „Miezul ideilor mele izvorăsc din ideile dv. ; dv. sunteţi cu adevărat
părintele meu spiritual şi n-aş vrea ca principiile să fie departe de concluzii
"3 .
Se pare însă că, în „focul" polemicilor la care era angajată revista Convorbiri
literare, Mihail Dragomirescu n-a corespuns aşteptărilor lui Maiorescu. Chiar de la
primele sale articole4 , maestrul său se arată deziluzionat; iar elevul, aflat în
străinătate, caută să se explice: „Poate că par maniac, dar Gherea acela mă urmă. . .

I .Tudor Vianu, Mihail Dragomirescu, Bucureşti,

1 939, p. 6.

2. Este vorba de un număr de scrisori dintre anii

1 906 şi 1 9 1 0, publicate sau comentate de Şerban Cioculescu
în Preocupiiri Literare, VIJ, 1 942, nr. 8-9, p. 468-477, în Revista Fumlaţiilor Regale, 1 946, nr. 7, p. 675 şi urm.,
precum şi în volumul I.L. Caragiale, Scrisori şi acte, Bucureşti 1 963 . Dacă scrisorile lui Caragiale către

Dragomirescu au fost integral tipărite, cele ale lui Dragomirescu către Caragiale au fost incluse doar
fragmentar în note. lată de ce vom retine din scrisorile criticului pasage mai largi, în special din părtile rămase
inedite.
3. BAR, S 8(1 1 )/XTJI, apud Z. Omea, Studiu introductiv, la Mihail Dragomirescu, Scrieri critice şi estetice,
B ucureşti, 1 969, p. XJJJ.
4. Criticele domnului 7itu Maiorescu, în Convorbiri Literare, 1 893, nr. I , p. 8-3 1 , şi nr. 3, p. 2 1 8-267. Deşi pe
ultima filă stă scris că „va urma", articolul este sistat.
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reşte pe tot locul. În tot timpul drumului, cât am citit Literatură şi ştiinţă, mi-a scos
sufletul de indignare . . . Dar această indignare a ajuns la culme când am simţit că
ignorantul ori falsificatorul ce o dirige are partizanii cei mai înfocaţi printre cei mai
inteligenţi studenţi ce i-am întâlnit aici . . . De aici se înţelege . . . că starea aceasta de
mânie a fost dominantă în şirul stărilor mele sufleteşti şi că din pricina aceasta am
fost uneori crud, prea personal" 5 .
Relaţiile au evoluat în aşa fel, încât în toamna anului 1 906 se produce ruptura.
A doua generaţie la Convorbiri literare fusese instalată, în frunte cu Simion
Mehedinţi, fără Mihail Dragomirescu, iar numirea sa ca titular al catedrei de
estetică a Facultăţii de filozofie şi litere din Bucureşti ar fi fost întârziată datorită
unor maşinaţii de culise ale lui Maiorescu însuşi. Orgoliul proaspătului profesor a
fost grav afectat şi tendinţa normală a fost de a căuta alianţe noi. S-a îndreptat cu
stăruinţă spre cei „loviţi" de marele critic, pe care îi dorea organizaţi într-o opoziţie
puternică. Gândul unei reviste a încolţit natural şi preparativele pentru apariţie s-au
desfăşurat rapid. Dar, cum cei pe care reuşise să-i strângă în jurul lui erau tineri, se
simţea nevoia unui patron spiritual care să poată fi opus celebrei figuri junimiste.
Mihail Dragomirescu s-a gândit, nu fără temei, la Ion Luca Caragiale, aflat în
„exil" la Berlin, ale cărui relaţii cu Maiorescu fuseseră afectate în ultimii 1 0 - 1 5
ani de unele luări de poziţii opozante. Mai mult, Mihail Dragomirescu, cât lucrase
în redacţia Convorbirilor literare, fusese un fel de om de încredere al lui l.L.
Caragiale. Fapt este că la 30/ 1 3 noiembrie 1 906 îi adresează o scrisoare în care
spune următoarele: „Nedreptatea şi perfidia lui Maiorescu m-au făcut în sfârşit să
mă despărţesc definitiv de dânsul. Dar faptele rele nu trebuie să rămână nepedepsite
şi nici fapta sa sper nu va rămânea dacă cei nedreptăţiţi şi sacrificaţi îşi vor da
mâna. Şi iată pentru ce şi-ţi scriu acum, ţie mai înainte de toţi . . . Cu toate piedicele
ascunse şi dovedite ale lui Maiorescu, am izbutit în fine să-mi dobândesc o
poziţiune independentă: de mai bine de o lună sunt profesor titular la catedra de
literatură română de la Facultatea de litere din Bucureşti. Pe de altă parte producţia
noastră literară, care, în ultimul timp, a devenit foarte bogată, e lăsată în Lada
Domnului. Nici un criteriu obiectiv de judecată; un naţionalism orb şi desfrânat;
preocupaţii politice în toate manifestările şi nici o pană autorizată care să claseze
scriitorii şi să stabilească hierarhia naturală dintre dânşii. În această situaţie, unii
dintre tinerii scriitori s-au gândit la mine, ca să-i conduc, şi cum Convorbirile
literare, pentru care atâta vreme am făcut atâtea jertfe şi morale, şi materiale, mi
s-au luat prin fraudă şi au fost date lui Mehedinţi, pentru al cărui gust literar tu nici
nu exişti ca scriitor, - firesc a fost să mă gândesc la întemeierea unei noi reviste,
care va purta titlul de Convorbiri pur şi simplu şi care sper că va apărea la l ianuarie
5. BAR. S 8(2)/Xlll.
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viitor. [ „ . ] Iată, iubite amice, pentru ce-ţi scriu, iată pentru ce te implor să laşi
nepăsarea ta jupiteriană şi să te cobori printre noi. Marele tău spirit şi obiectivitatea
profundă cu care te-a înzestrat Dumnezeu ar face în mijlocul mişcării literare de la
noi un efect enorm şi ai izbuti să întuneci, sper pentru totdeauna, faima aceluia care
a fost în adevăr cineva odată, dar care astăzi nu vizează decât meschine
combinaţiuni politice, în care se recunoaşte „ . ştii tu a cui mână „ . [ „ . ] Fireşte,
odată cu aceasta, ar fi bine să-ţi dau mai multe amănunte asupra modului cum va
apărea noua revistă. Cum însă lucrul se fierbe numai de două zile (divorţul cu
Maiorescu s-a întâmplat alaltăieri), nu-ţi pot comunica nimic precis, cu atât [mai]
mult cu cât aştept sfaturi - şi cel mai important de la tine. Avea-va oare rugăciunea
mea un ecou în sufletul tău ? Dacă aş trăi în sufletul tău numai a zecea parte de
cum trăieşti tu în al meu, nu m-aş aştepta la un refuz. Dar tu trăieşti de-atâta vreme
departe de noi; eu n-am avut grija ca să întreţin în gândul tău interesul pentru mine;
te vor fi cuprins acolo atâtea preocupări înalte, streine prin înălţimea şi puritatea lor
de meschinăria vieţii noastre de-aici, că mi se furişează în inimă o îndoială, pe care
numai câteva rânduri de la tine mi-o vor risipi"6 . I.L. Caragiale îi răspunde
„onestului june ageamiu" la 1 8/3 1 decembrie 1 906, felicitându-l că a „divorţat" de
Titu Maiorescu, pe care îl caracterizează în cuvinte tari : „falsă bătrână proxenetă
sulemenită, cănită şi magiunită'', „creatură nedemnă" ? . Faţă cu entuziasta
propunere a lui Dragomirescu, I. L. Caragiale răspunde printr-o completă inhibiţie,
trăsătură de caracter nativă, dar si inculcată de cercul „Junimii"8 . El nu numai că
nu acceptă să fie în fruntea revistei, dar caută să-l împiedice şi pe mai tânărul său
amic de la o asemenea „aventură": „Mă cred dator frăţeşte să caut a te abate de la
hotărârea ta de a întreprinde Convorbirile, şi iată de ce: fără ouă, fără unt, fără sare
şi fără foc - doar numai cu tigaia, jumări nu se pot face, cât de meşter bucătar să
fii ! Tigaie şi bunăvoinţă ştiu că ai; dar tot aşa în loc de unt, spanac, - în loc de sare,
spanac şi iar spanac - iar cât despre foc . . . ioc ! Te ştiu prea cinstit bucătar ca să nu-ţi
atrag stăruitor atenţia asupra aventurii în care, într-un moment trecător de ciudă,
voieşti să te arunci. Am păţit-o de-atâtea ori ! - Unde ? cari-ţi sunt colaboratorii ?
- Dacă nu te-aş şti că eşti un al doilea eu, pedant habotnic în privinţa onestităţii
profesionale în artă, nu aş încerca să tom apă rece peste fugoasa ta pornire [ . . . ] Cu
mine ? - Cu o floare, şi mai ales cu una de toamnă, nu se face primăvară !"9 .
Caragiale, cunoscându-şi bine prietenul, intuieşte clar că mobilul prim al acestei
iniţiative este ambiţia, şi-l apostrofează dur: „Să pedepsim cu ruşinea noastră
6. BAR, S 42 (2)/LV.
7. I.L. Caragiale, op. cit. ,

p.

43.

8. Petre Pandrea socotea într-un eseu că „atât Maiorescu, cât şi Caragiale intră în galeria marilor creatori de
inhibiţie" (apud Mihai Ungheanu, Dac-ar fi citit cu luare aminte. . . , în „Familia", 1973, nr. I, p. 8).

9. I.L. Caragiale, op. cit., p. 43-44.
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neruşinarea altuia ?" 10 . Îl sfătuieşte să se dedice exclusiv catedrei, educaţiei
tineretutului, în care va găsi „capete nestrâmbe" şi „inimi curate", unde să arunce
„generos sămânţa frumoaselor sentimente - dragostea de limba, de gândirea, de
patria română" 1 1 .
Mihail Dragomirescu nu renunţă la ideea de a scoate o revistă şi, într-un timp
neobişnuit de scurt, face toate pregătirile necesare şi tipăreşte primul număr. El nu
renunţă nici la ideea de a-l avea alături pe marele Caragiale, cel puţin cu oarecare
colaborări. De aceea trece uşor peste argumentele serioase ale lui I. L. Caragiale,
socotindu-le, diplomatic, „îndemnuri negative'', şi-l imploră, în continuare, în
scrisoarea din 1 ianuarie 1 907: „Dar vorba românească: «Nici toate ale popii, nici
toate ale doftorului». Te-am admirat când mi-ai dat sfatul să las în pace pe frumos
caracterizata persoană despre care îţi scrisesem, şi vei vedea din revistă dacă eram
sau nu sufleteşte pregătit ca să-ţi ascult sfatul. Seninătatea şi obiectivitatea ce vei
găsi în revista mea îţi vor dovedi cu măsură că, deşi nu sunt nebun ca X, ticălos ca
Y, nevrednic ca Z, totuşi trebuia să scot această publicaţie, trecând peste cel de-al
doilea sfat al tău" I 2 . Se poate astfel trage concluzia că ideea „seninătăţii şi
obiectivităţii" - care, cel puţin teoretic, va sta la baza programului revistei şi mai
târziu a sistemului său - i-a fost inculcată sau cel puţin întărită proaspătului
desprins de Maiorescu de către marele dramaturg aflat la Berlin. Argumentarea lui
Dragomirescu în sprijinul seriozităţii pasului său merge mai departe, încercând a
sugera maestrului ideea necesităţii momentului întru apariţia periodicului proiectat:
„Aceste două însuşiri însă nu ar fi fost, ele singure, suficiente pentru pasul curajos
ce l-am făcut; mai trebuia ceva : literatura. Fără talente literare n-aş fi putut începe
nimic, şi de aceea în primul rând mă adresasem la tine. Dar vorba ta : cu o floare
nu se face primăvară. Eu însă de-aci, pe lângă tine, floarea, mai vedeam împrejurul
tău o mulţime de floricele care tind de-a binelea să se facă flori. Tu n-ai fi fost decât
ţinta ce trebuia să aibă ele pentru ca să devină flori cu adevărat : mai-marele,
înaintaşul, idealul lor. Căci pentru mine tu eşti simbolul adevăratei arte la noi, şi
către tine, ca model, cerc să îndrept privirile tinerilor scriitori . . . Cele ce-ţi spun nu
sunt nici măguleli pentru tine, nici orbiri de-ale mele. Băieţii grupaţi împrejurul
meu, precum vei constata tu însuşi din numărul ce-ţi trimit, sunt cei mai mulţi
scriitori de talent, iar cel puţin unul sau doi dintre dânşii de un foarte mare talent.
Suntem într-o perioadă de înflorire literară : tu şi Eminescu de-abia acum aţi
început să dobândiţi urmaşi vrednici . . .
Dar, oricât aş protesta eu, e totuşi cu putinţă să mă înşel; cu tăiuşul de oţel al
10 . Ibidem, p. 43.
1 1 . Ibidem, p. 44.
1 2. BAR, S 42( 3 )/LV.
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spiritului tău critic, te rog să mi-i tai, să mi-i diseci, să mi-i arăţi că sunt ceea ce tu
te temeai apriori că sunt: spanachizi sau spănăcei. Atunci închidem prăvălia !" 1 3 .
Cine erau colaboratorii pe care conta Mihail Dragomirescu şi pe care îi prezenta
atât de favorabil lui Caragiale ? Cincinat Pavelescu, care la un moment dat devine
chiar prim-redactor al Convorbirilor critice, apoi Corneliu Moldovan, Dimitrie
Nanu, Ion Dragoslav, Panait Cerna, Mihail Sorbul, G. Vîlsan, P. Dulfu ş.a. Astăzi,
din perspectiva timpului, a devenit clar că ceea ce Caragiale exprima cu umor s-a
adeverit. Nici unul din scriitorii numiţi mai sus nu s-a ridicat peste o limită de al
doilea sau al treilea rang al ierarhiei de valori a istoriei literare. Nici chiar Panait
Cerna, pe care Dragomirescu îl socotea de foarte mare talent. Reţinem totuşi
aprecierea tânărului critic că perioada începutului de veac era o „înflorire literară",
ceea ce corespunde într-un fel adevărului, deşi mai corect spus ar fi fost termenul
de „efervescenţă literară". Demnă de reţinut este şi precizarea că I.L. Caragiale şi
M. Eminescu ar fi avut în epocă „urmaşi vrednici". Este o problemă importantă şi,
în ceea ce priveşte pe Eminescu, în chiar studiul de faţă am dedicat un capitol
separat posteminescianismului.
În continuarea scrisorii, Mihail Dragomirescu nu renunţă la ideea de a-l avea
alături pe Caragiale şi, printr-o mostră de mimetism stilistic reuşit al umorului
marelui scriitor, îl invită să vină în redacţie : „Speranţa mea însă e că, după ce te
vei convinge de seriozitatea pasului meu; după ce, cu toate micile scăderi ce vei
observa, vei vedea că tinerii mei scriitori sunt cineva şi merită să fie încurajaţi, atunci vei lăsa scepticismul tău despreţuitor şi vei consimţi să vii între noi, unde
eşti cu entuziasm aşteptat şi unde vei fi literalmente (oh ! oh ! ce stil !) adorat.
Iubite, iubite Jupiter, lasă Olimpul : sacrificii pământeşti ce te aşteaptă din belşug,
schimonosiţii titani ce-ţi fuseseră împotrivă s-au ascuns în gaură de şarpe, frumoasa
Antrope te aşteaptă dormind sub razele lunii şi Io este gata să-şi sacrifice formele
dumnezeieşti şi să devină patruped numai să consimţi să o săruţi o dată pe frunte.
Nu mai vorbesc de Leda, care numai la gândul tău se moleşeşte de drag şi aşteaptă,
pierdută şi îndrăzneaţă în acelaşi timp - albul şi obraznicul lebedei -, pe tine, Jupiter
Olimpicul. Scoboară-te, o Jupiter, şi neamul ce blestemi acum te va
binecuvânta ! ." 1 4 . Criticul nu se mulţumeşte numai cu invocaţii lirice, ci încearcă
să aducă şi argumentele realităţii literare din ţară, şi anume deplasarea forţelor
tinere din tabăra junimistă în sensul unei noi regrupări : „A, nu zău, că e amuzantă
de tot păţania prietenilor mei ! Ei au crezut că toată puterea mea se trage de la
Maiorescu şi că e destul ca să mă despart de el pentru ca să rămân singur. Când au
văzut însă că scriitorii, cu toate că eu însumi îi trimiteam la Convorbiri literare, se
. .

1 3 . lhidem.
1 4. Ibidem.
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ţin de mine şi renunţă chiar la situaţii pentru ca să nu mă părăsească, au început să
iasă din rezerva lor - şi goana după scriitori. «Sonetul sau viaţa !», iată formula. A
spus bietul Maiorescu, el om bătrân, cu autoritatea lui de cel mai mare critic, cu
aureola lui de viitor ministru şi poate prim-ministru, cu atotputernicia lui la
Academie, a ajuns - faptul e perfect adevărat - să cheme rând pe rând pe scriitori la
el şi să-i ademenească cu burse şi cu premii academice, numai să nu scrie la revista
mea ! Iorga şi-a dat afară din administraţie, din redacţie pe scriitori care-l
proslăveau până atunci, fiindcă, cu toate ameninţările, aceştia n-au vrut în ruptul
capului să se lase de mine. Mehedinţi, geograful, devenit deodată directorul unei
reviste la care timp de 1 O ani nu a lucrat mai nimic, umblă cu taşca după
manuscripte, promite, pune la cale, face pacturi cu aceia pe care-i înjura până ieri,
doar de va stânjeni acţiunea sau mai bine reacţiunea mea ! Până acum zadarnică
muncă ! Dar eu sprijinesc o idee, e ideea ta, e sufletul operei tale, şi mie îmi trebuie
şi ajutorul tău. Sunt scriitori care încă stau nehotărâţi, dar care cu dragă inimă s-ar
ralia la noi dacă am dobândi un lustru şi mai mare, dacă între noi am avea simbolul
viu al ideii, dacă tu ai veni cu noi. Cugetă, hotărăşte, iar până atunci dă-mi voie să
sper" l 5 . Deci ceea ce afirmam la începutul acestui capitol o recunoaşte însuşi
Mihail Dragomirescu. Revista sa, Convorbiri critice, era nu o „acţiune", ci o
„reacţiune" la Convorbiri literare. Dar ele mai aveau nevoie de un „lustru", pe care
nu-l putea da decât un mare scriitor. DaGă l.L. Caragiale ar fi acceptat, am fi avut
astăzi o revistă exprimând „sufletul operei sale". Dar marele nostru clasic, deşi
poate era convins că steaua Convorbirilor literare a apus, nu credea că locul lor va
fi luat pe firmament de Convorbirile lui Dragomirescu. Explicaţia este, desigur, mai
largă, ţinând de un întreg complex al biografiei sale, care depăşeşte însă cadrul
studiului nostru. El va trimite totuşi amicului său o serie de colaborări, care nu vor
fi, din păcate, tot ce a dat el mai bun literaturii noastre în acea perioadă. Ne referim
la povestirile sale, pe care autorul însuşi autorul le aprecia în acest fel într-o
scrisoare către Mihail Dragomirescu din 27 februarie 1 909 : „Am un volum de
povestiri fine, inedite, pe care nu le-aş da pe tot ce-am scris în viaţa mea - viaţă
pierdută cu fleacuri de artă grosolană" 1 6 .
Gândul de a opune Convorbirile critice reputatelor Convorbiri literare şi pe
Caragiale lui Maiorescu nu-l va părăsi pe Dragomirescu nici mai târziu. La 1 7/29
ianuarie 1 908 el îi solicită lui Caragiale o colaborare specială : „Cu deosebire vreau
pentru numărul din 15 februarie, aniversarea lui Maiorescu, să am o bucată de
proză şi una de versuri de tine. Ele vor fi flancate de alte bucăţi dedicate ţie şi de
articole critice privitoare la activitatea ta literară şi la însemnătatea ta în literatura
15. Ibidem.
1 6. I.L. Caragiale, op. cit., p.

82.
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română şi universală. Ar fi un număr Caragiale. Ţi-aş vrea şi portretul, portretul la
care ai ţine tu mai mult, şi - dacă s-ar găsi - vreo caricatură mai caracteristică din
lunga ta viaţă literară. Te-am prins de mână, vrem să te strângem la sân, să ne
luminăm de raza gândului tău şi să ne încălzim de căldura inimii tale. Te vrem
întreg. Suntem geloşi de tine. Tu eşti modelul artei adevărate, noi arta adevărată
vrem s-o reprezentăm. Noi suntem curentul tău. Tu te înalţi peste „Junimea" care a
murit şi peste „Eminescu" care trece. Epoca lui Caragiale se deschide. Noi vrem
s-o deschidem, dar trebuie să ne ajuţi şi tu. Nu ne lăsa. Altminteri falimentul (nu
numai cel moral) ne pândeşte" I 7 . Propunerea lui Dragomirescu i se pare marelui
scriitor cu totul inoportună şi chiar lipsită de logică, neştiind cum să facă spre a-i
reteza planul. Îi transmite urgent la 5 februarie 1 908 : „Dacă ţineţi urmez colabora.
Renunţaţi numărul special proiectat. Scrisoare urmează" l 8 . La depeşa de la Berlin,
Dragomirescu răspunde tot telegrafic, anulând numărul special. Scrisoarea lui
Caragiale din „7 febr. stil n. despre ziuă", în care dă pe larg explicaţia atitudinii
sale, este de mare importanţă pentru istoria literară atât în ceea ce priveşte relaţiile
sale cu Maiorescu şi cu societatea literară „Junimea", cât şi pentru determinarea
poziţiei de principiu a Convorbirilor critice şi a lui Mihail Dragomirescu personal
faţă de mentorul Convorbirilor literare : „Mai întâi, sunt în materie literară vrăjmaş
al reclamei. Reclama poate fi sufletul comerţului, nu ştiu; ştiu însă sigur că e
ruşinea literaturii. Apoi . . . apoi, ce noimă ar avea să-mi faceţi un număr aşa special.
Cu ce prilej ? Â propos de quoi ? Serbaţi vreun jubileu al meu ca publicist, cum s-a
făcut acu câtva timp cu Maiorescu ? Slujiţi vreun parastas întru pomenirea mea,
cum făcură zilele trecute Conv. literare despre Odobescu ? Pe urmă - ia gândeşte
te bine - ce noimă ar avea ca, la ziua naşterii lui Maiorescu, Conv. critice (care, în
definitiv, sunt un produs al şcoalei lui) să-mi facă, în pofida lui, un număr-reclamă
mie (care, în definitiv, sunt un elev al „Junimii", fundată de acelaşi Maiorescu) ?
Ce a fost între tine şi Conv. lit. acum în urmă, ce a fost mai demult între mine şi
Titu sunt mici mizerii de familie - dovezi că şi pe noi, oamenii mai ridicaţi de
blagoslovita slovă şi chemaţi, chip şi seamă, a gândi în sus şi cătră sus, josul ne
trage şi ne-ngenunchiă (vai ! câteodată prea umilitor) la stăpânirea minciunii
omeneşti. Dar aceste mici mizerii şi răutăţi familiale, aceste momente de-njosire
sufletească, pe care înşine trebuie cei dintâi să le deplângem, cred eu că nu-i bine,
nici frumos să le dezvăluim (şi mai ales cu zgomot) în faţa lumii profane. Ştiu bine
cât îi trebuie acestei lumi hrană zilnică pentru potolirea vecinicei ei lăcomii de
cancanuri şi scandaluri. Ştiu cât e de încântată să afle că şi cei de sus sunt tot atât
de mici ca şi cei de jos. Dar asta suntem noi chemaţi să-i dăm ei ? spectacolul
17. S 42(25)/LV.
1 8. I.L. Caragiale, op.

cit„ p. 72

.
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minciunilor noastre ? dovezi că putem şi noi fi ca oricine, josnici ? Augurii, fireşte,
sunt şi ei oameni, păcătoşi ca toţi oamenii; dar ei datoresc lumii numai serviciul
sacru; micile lor slăbiciuni şi păcătoşii umane, destăinuite chiar de ei, ar amuza,
fireşte, pe toţi gură-cască, dar ar demoraliza lumea, în paguba credinţii ce sunt
datori a-i inspira şi cultiva. Aşadar - ne-am înţeles. Te văd de-aici dând din cap şi
te aud zicându-mi: «Da, Caragiale, ai dreptate şi te consider nu numai ca pe un
autor bun şi cinstit, ci şi ca un cinstit şi bun prieten». Şi eu îţi răspund: «Îţi
mulţumesc, dragul meu, pentru cea dintâi, şi-ţi voi fi recunoscător totdeauna pentru
cea de-a doua»" l 9 . După această dată, în revista Convorbiri critice începe să se
observe o schimbare, determinată de o mai nuanţată atitudine a lui Mihail
Dragomirescu faţă de Titu Maiorescu. Se convinsese proaspătul profesor că I. L.
Caragiale nu accepta nici un fel de joc tactic făţiş opozant marelui critic. Se
produce, aşadar, o oarecare obliterare a agresivităţilor; mai mult, directorul
Convorbirilor critice subliniază şi încearcă să demonstreze onestitatea sa faţă de
meritele fostului său protector. Într-o „notiţă ce poate să intereseze istoria literară"
se încearcă chiar explicarea popularităţii lui Maiorescu şi prin „stăruinţa pe care
unii oameni convinşi de idee au pus-o în serviciul adevărului. Dar aceşti oameni,
poate tocmai fiindcă au fost oameni de adevăr - nu şi de linguşire personală -, au
fost şi sunt duşmăniţi de d. Maiorescu, care se vede - în practică - preferă
adevărului teoretic pe cel . . . politic ! " (nr. 2/ 1 9 10, p. 1 3 1 ) .
Directorul Convorbirilor critice V(i)rbeşte de energica denegaţiune c u care era
întâmpinată doar cu 5-6 ani înainte afirmarea meritelor marelui critic al „Junimii".
Dacă numai în câţiva ani situaţia s-a schimbat radical, determinantă fiind valoarea
reală a operei lui peste care nu s-a putut trece, dar nu de mai puţină importanţă - crede
fostul său elev - a fost faptul că tinerimea învăţa istoria literaturii după manualul
Literatura română modernă de Mihail Dragomirescu şi Gh. Adamescu. Aici a fost
pus în adevărata lui lumină marele rol literar al lui Maiorescu, înlăturându-se definitiv
afirmaţiile după care el n-ar fi decât un continuator fără însemnătate al direcţiei
Kogălniceanu - Alecsandri20 . Pentru a fi şi mai convingător, Mihail Dragomirescu dă,
pe lângă un lung citat din manual, extrase dintr-un raport de întâmpinare din iunie
1 907 faţă de obiecţiile unei comisii oficiale a Ministerului Instrucţiunii.
După „incidentul" cu numărul special din 15 februarie 1908, Caragiale nu va

1 9. Ibidem, p. 73.
20. Studiul „incriminat" este Viaţa lui A.

Hrisoverghi de M. Kogălniceanu (Opere, I, Bucureşti, 1 974, p. 3 14
şi urm„ ediţie Dan Simonescu). Din păcate, notele acestei valoroase ediţii critice nu conţin nici o referire la
punerea în cumpănă a noutăţii direcţiei lui Maiorescu fată cu ideile lui Kogălniceanu.
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mai colabora la Convorbiri critice decât cu povestea Făt-Frumos cu moţ în frunte2 1
după Riquet a la houppe a lui Perrault (nr. 24/ 1 908, p. 785-79 1), în ciuda
insistentelor solicitări ale conducătorului revistei. Ultima scrisoare a marelui exilat,
în care se referă la Convorbiri critice, este din 4/1 7 ianuarie 1 9 10 şi conţine o aspră
condamnare a cercului de colaboratori, revenind, de fapt, la ideea iniţială care-l
împiedicase să-şi dea acordul pentru naşterea revistei : „Şi acuma, despre Conv. cr. ,
iartă-mi - malgre mon peu de competence en matiere de science et de golit
litteraires - o mică parabolă:
Duc pe cărări prăpăstioase, cu necaz şi sudoare, o căruţă încărcată. Când o văd
că porneşte de râpă, trebuie să-mi fulgere prin minte întrebarea : ce am în căruţă ?
- Dacă e vreo marfă de preţ, înţeleg să-mi pun umerii şi pieptul, s-o sprijin şi s-o
proptesc, măcar de m-aş prăvăli cu ea cu tot . . . Dar să mă prăvălească şi când
e-ncărcată cu câţiva dovleci, şi încă degeraţi până-a nu se fi copt ! . . . Ai ?
Aşadar (rămână vorba-ntre noi), bine faci. Dă-te-ntr-o parte, ca un cărăuş care,
dacă n-ai avut noroc (cum n-are astăzi nimeni) de-ncărcătură aleasă, eşti destul de
cuminte, la vreme, să nu-ţi rupi capul pentru marda"22 .
Pe căile secrete ale corespondenţei, cei doi oameni de litere au schimbat opinii
privitor la rosturile şi mersul unei publicaţii, opinii care completează şi luminează
din alte unghiuri materialul faptic propriu-zis al publicaţiei . E semnificativ, de
pildă, că suita de fabule pe care marele scriitor le trimitea de la Berlin au fost puse
sub semnul anonimatului sau că momentul pamfletului 1907. Din primăvară până-n
toamnă determină o abdicare a criticului de la principiile sale autonomiste.
Scrisorile ne vor dezvălui noi amănunte revelatorii.
Publicat în vol. Reviste româneşti de la începutul secolului al XX-Zea,
Bucureşti, Ed. Academiei, 1 976, p. 1 9-26.
2 1 . Iată scrisoarea lui Caragiale din 1 1 /24 decembrie 1 908, care a însoţit manuscrisul : „Mihăiţă dragă, cu
frăţească dragoste îţi trimit aci pentru revistă o traducere cât am putut mai îngrijită după vestitul Riquet a la
houppe a lui Perrault, pe care, recitindu-l acuma, mi s-a părut cu mult mai minunat decât mi se păruse odinioară
în tinereţe: pe semne că basmele astea, ca toate bunătăţile lumii, nu sunt atâta pentru nepătrunzătoarea vârstă
a copilăriei, nici pentru vârsta tinereţii, când omul e însuşi erou de basm, cât pentru vârsta bătrâneţii, când a
ajuns omul să se pătrunză că nimic nu e mai frumos decât adevărul, nici mai adevărat decât frumosul.
Dacă-ţi convine Făt-Frumos cu moţ în frunte, pune-I în revistă cu condiţie:
I ) dă-l întreg într-un singur număr;
2) roagă din parte-mi pe Gârleanu să îngrijească cu sfinţenie corectura - aminteri, cu greşeli de text
şi de punctuaţie, proza simplicistă a basmului nu mai are nici o noimă.
Cele patru versuri de la urmă cu tâlcul să fie spaţiate de text cu un rând alb şi culese cu caractere subordonate
celor ale prozei. r . . . ]
P.S. Dacă, cine ştie pentru ce, n-o publici, trimite-mi înapoi recomandat manuscriptul - nu mai am altul aşa
periat" (I.L. Caragiale, op. cit. , p. 79-80).
22. Ibidem, p. 85-86.
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Comunicarea de faţă n-ar fi fost posibilă dacă nu exista, la Biblioteca Academiei
Române, valorosul fond de documente şi manuscrise adunate şi conservate cu
pioşenie de câţiva oameni de cultură, dintre care am numi pe Ion Bianu, Tudor
Vianu, Şerban Cioculescu şi, nu în ultimul rând, Gabriel Ştrempel. In anul 1 955,
când am început să frecventez Biblioteca Academiei, student fiind, pentru orice
aprobare de cercetare a unor documente mai deosebite trebuia să treci pe la domnul
Ştrempel. După o discuţie amicală, un fel de consultaţie ad-hoc, în cadrul căreia,
pe lângă tot felul de informaţii primite gratis, erai iscodit despre tema abordată
pentru a surprinde la tânărul solicitant un cât de mic semn, o licărire a pasiunii
pentru cercetare. O dată împlinit acest ceremonial, primeai permisiunea necesară şi
amabilele sale colaboratoare îţi aduceau în sala de lectură manuscrisele dorite. Am
evocat, acest episod întâmplat cu mulţi ani în urmă, pentru că, mai târziu, când am
devenit cercetător ştiinţific la Institutul „G. Călinescu'', şi când Biblioteca
Academiei Române a devenit a doua mea casă, am realizat că directorul avea o
concepţie foarte modernă despre instituţia pe care a condus-o decenii de-a rândul.
El considera biblioteca nu ca un depozit de păstrare a cărţilor, ci ca un centru
iradiant, formativ de cultură, de unde să pornească cercetarea şi promovarea
valorilor perene ale neamului românesc. Modelul său pare a fi fost Ion Bianu, a
cărui viaţă o evoca, în 1 985, în relaţie cu întemeierea şi evoluţia Bibliotecii
Academiei Române. Gabriel Ştrempel îşi propunea să continue marile lucrări
începute de înaintaşul său, exemplul relevator este Catalogul manuscriselor
româneşti, primul volum fiind publicat de Ion Bianu în 1 907, urmat de încă două
tomuri în 1 9 1 3 şi 1 935, pentru ca, volumul al patrulea să apară în 1 967, întocmit
de Gabriel Ştrempel. Între 1 978 şi 1 992 va tipări Catalogul manuscriselor
româneşti din Biblioteca Academiei Române. În replica la lucrarea lui Ion Bianu,
Bibliografia Românească Veche, de până la 1 830, Gabriel Ştrempel va iniţia şi
coordona Bibliografia Românească Modernă (1831 -1918), ce va apărea în patru
volume între 1 984- 1 996. Toate sunt instrumente de lucru inegalabile, puse la
dispoziţia cercetătorilor cu generozitate şi profesionalism.
Formaţia sa de istoric şi bogăţia manuscriselor şi cărţilor rare din Biblioteca
Academiei, unde a lucrat neîntrerupt din 1 950, l-au determinat pe Gabriel Ştrempel
să încline spre cercetarea culturii vechi. Teza sa de doctorat la Universitatea Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca, Copişti de manuscrise româneşti până la 1 800 ( 1 967),
ediţiile critice ale marilor cronicari ai Moldovei (Grigore Ureche, Miron Costin,
Nicolae Costin, Ion Neculce), publicarea Cronicii paralele a Ţării Româneşti şi a
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Moldovei ( 1 993- 1 994), a Cronografului, tradus din greceşte de Pătraşco Danovici
( 1 998- 1 999), a Istoriei othomaniceşti de Ienăchiţă Văcărescu (200 1), precum şi
studiile sale despre Legenda Blajinilor ( 1 975), Antim Ivireanul ( 1 997), despre arta
şi cultura brâncovenească ş.a„ sunt exemplare contribuţii într-un domeniu în care
puţini îşi investesc energiile creatoare de o viaţă întreagă. Ele se constituie în
modele de urmat pentru generaţiile mai tinere, profilul de savant al lui Gabriel
Ştrempel fiindu-le îndemn şi călăuză luminoasă.

C)racfus cfin areceşte cfe
<;Pătraşco Cj)anovici
I

EDITURA MINERVA
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CATALOGUL MANUSCRISELOR ROMÂNESTI AFIATE ÎN
COLECTIILE BIBLIOTECII ACADEMIEÎ ROMÂNE
'

Mariana Iova
Încep prin a mărturisi că am primit cu emoţie invitaţia de a participa, prin
gânduri aşternute pe hârtie, la alcătuirea volumului omagial dedicat învăţatului în
istoria cărţii manuscrise şi tipărite, Gabriel Ştrempel. Acesta este un binevenit prilej
de a-i evoca meritele deosebite în dezvoltarea acestei ştiinţe şi a-i trece în revistă
contribuţiile esenţiale la valorificarea culturii scrise româneşti. Nu ştiu dacă voi
avea condeiul potrivit pentru o asemenea onoare. Încerc însă, cu modestele mele
posibilităţi, să dau contur unei mici istorii în aparenţă, dar foarte mare în esedţă, a
elaborării cataloagelor de manuscrise româneşti, în urma constituirii fo 1*iului
Bibliotecii Academiei Române.
Primele mele contacte cu colecţiile Bibliotecii Academiei Române au fb st în
anul 1966, când, studentă fiind în anul al IV-lea al Facultăţii de limbi clasi t e din
cadrul Universităţii Bucureşti, am primit permis de cititor pentru elaborarea unui
studiu de gramatică istorică şi comparată a limbilor vechi, prezentat ulterior la
cercul ştiinţific de specialitate. Aşa I-am cunoscut pe Gabriel Ştrempel, pe atunci
şeful secţiei de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române.
Soarta a decis să primesc repartiţie guvernamentală la secţia de Bibliografie
românească veche din cadrul serviciului Bibliografic al Bibliotecii Centrale de Stat,
în prezent Biblioteca Naţională. În această postură multe au fost ocaziile în care am
apelat la sprijinul şi sfatul competent al domniei sale, pe care de fiecare dată l-am
primit cu multă generozitate, înţelegere şi bunăvoinţă.
Dacă m-aş referi numai la câteva dintre acestea:
- mi-a facilitat accesul la cartea veche românească redactată în limba greacă şi
latină, tipărită pe teritoriul Transilvaniei, pentru identificarea ediţiilor şi întocmirii
descrierilor, în vederea completării Bibliografiei Româneşti Vechi;
- m-a conseiat în privinţa descrierii manuscriselor cantemiriene, pe care le-am
inclus în lucrarea Dimitrie Cantemir - Biobibliografie , apărută la Biblioteca
Centrală de Stat în anul 1973;
- i-am cerut sprijinul competent, atunci când, în anii 1983- 1985 a trebuit să
stabilesc împreună cu un colectiv de specialişti catalogatori, formatul de descriere
pentru manuscrise şi cărţi vechi, apt să fie preluat de programele informatice pentru
evidenţa bunurilor culturale mobile de patrimoniu. Fiind singurul mare specialist în
domeniul manuscriselor, Gabriel Ştrempel mi-a pus la dispoziţie exemple relevante
-
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pentru specificul manuscriselor vechi româneşti şi a trasat schema elementelor
esenţiale de descriere, care asigură şi azi o identificare corectă şi o descriere
ştiinţifică folositoare cercetărilor domeniului;
- a participat la sesiunea naţională Valori biblia.file din patrimoniul cultural
naţional - cercetare valorificare, organizată anual în perioadele 1 979 - 1 986, 1 99 1
- 1 994 şi 2003, 2004. Prezenţa lui Gabriel Ştrempel în prezidiu, alături de alte mari
personalităţi ale culturii române ca prof.dr. I. C. Chiţimia, acad. Gheorghe Mihăilă,
acad. Virgil Cândea, prof. dr. Ion Stoica, prof. dr. Olteanu, ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române - mitropoliţi, episcopi, a asigurat totdeauna, prin înalta prestaţie
ştiinţifică a comunicărilor sale, prestigiu şi valoare;
- cunoscând foarte bine munca editorilor ştiinţifici (care constă în: descifrarea
manuscriselor de autor, stabilirea textelor definitive prin confruntarea variantelor,
întocmirea ediţiilor critice), a respectat truda acestora şi le-a asigurat accesul la
valorile culturale ce urmau să vadă lumina tiparului.
Îmi amintesc că şi eu şi soţul meu, editorul Victor Iova, ne-am bucurat de
înţelegerea şi aprecierea directorului, dar, în acelaşi timp, a marelui profesionist
Gabriel Ştrempel, atunci când am pregătit pentru editare opere ale marilor scriitori
ca Tudor Vianu, G. Călinescu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Philipide, Vasile
Voiculescu, Barbu Lăzăreanu sau scrieri remarcabile din opera savantului N. Iorga.
Se împlinesc, în 2006, 40 de ani de când l-am cunoscut pe inegalabilul
cercetător al textelor vechi româneşti şi emoţiile pe care elevul le trăieşte la
întâlnirea cu marele profesor mă copleşesc şi acum, deoarece totdeauna mi-a oferit
motive de emulaţie şi mi-a adresat îndemnuri, uneori însoţite de accente ironice, de
a-mi depăşi propriile limite şi a finaliza proiectele începute.
*

La 1 aprilie 1 866 a luat fiinţă Societatea Academică Română şi, aşa cum afirma
Barbu Theodorescu I , „iniţiativa i-a revenit lui V.A. Urechia şi Ion Eliade
Rădulescu, fiind susţinuţi de Timotei Cipariu, Gheorghe Bariţ, Alexandru
Hurmuzachi, Laurian şi Massim, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Alexandru Odobescu,
D.A. Sturdza şi altor personalităţi ale epocii. Dorinţa tuturor era de a strânge cât
mai mult material pentru cercetarea limbii şi a trecutului românesc. De aici a pornit
şi ideea unei biblioteci."
Nicolae Iorga vorbea de misiunea Academiei Române de a strânge şi a tipări
izvoarele privitoare la istoria românilor2 , iar Alexandru Odobescu, referindu-se la
1 . Barbu Theodorescu, Istoria bibliografiei româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1 972, p. 48
şi urm.
2. Nicolae Iorga, Prinos lui D.A. Sturdza la împlinirea celor şaptezeci de ani , Bucureşti, 1 903, p. 1 - 1 27
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soarta cărţilor, spunea „tot aşa de importantă ar fi şi adunarea în biblioteca
naţională a tuturor manuscriptelor şi tipăriturilor ce stau expuse pierderii şi
stricăciunii prin mănăstirile şi bisericile oraşelor şi satelor din România"3 .
Istoricul constituirii secţiei de manuscrise a Bibliotecii Academiei l-a scris
Gabriel Ştrempel cu ocazia Centenarului Bibliotecii4 şi l-a reluat pe scurt în
postfaţa volumului al IV-lea din seria nouă a Catalogului manuscriselor româneşti.
Parcurgând aceste materiale, cercetătorul îşi poate da seama de idealurile
cărturăreşti ale personalităţilor secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX
lea, de meritul Societăţii Academice Române pentru adunarea acestor valori,
pentru organizarea şi utilizarea lor în vederea elaborării lucrărilor fundamentale
ale istoriei şi culturii române.
Vom reaminti numai câteva din fondurile importante donate Academiei sau
cumpărate de aceasta, pe care Gabriel Ştrempel le-a descris şi analizat cu acribie:
1. Manuscrise româneşti donate Academiei: fonduri ce au aparţinut lui : Nicolae
Bălcescu, Iancu Văcărescu, Vasile Alecsandri, Ion Ghica, V.A. Urechia, D.A.
Sturdza, Constantin Erbiceanu, Melhisedec Ştefănescu, episcop de Roman, Iosif
Naniescu, mitropolit al Moldovei, Mihai Eminescu, sau fonduri care au constituit
biblioteci mănăstireşti.
2. Achiziţii de manuscrise româneşti vechi prin cumpărare: biblioteca lui
Sturdza-Scheianu, vărul lui D.A. Sturdza, manuscrise de cronici care au aparţinut
lui Mihail Kogălniceanu, Dionisie Romano, episcop de Buzău, Nifon Bălăşescu,
Ghenadie Enăceanu, episcop de Râmnic, M. Gaster şi alţii.
3 . Manuscrise şi cărţi vechi preluate prin Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice de la biblioteci mănăstireşti şi de la biserici:
- de la mănăstirile Căldăruşani, Ţigăneşti, Neamţ, Vorona, Cernica, Ghighiu de
lângă Ploieşti, Dălhăuţi, Râşca ş.a.;
- de la Seminarul Central şi Facultatea de Teologie;
- de la Muzeul de Antichităţi;
- de la anticari şi colecţionari.
Aceste intrări de manuscrise vechi, precizează autorul, s-au petrecut în
intervalul „de după primul război mondial şi până la transformarea Academiei în
1 948" 5 , după care a urmărit achiziţia „din ce în ce mai insistentă a manusc�iselor
clasicilor sau cele ale scriitorilor consacraţi de după primul război mondial"6 .
3. Alexandru Odobescu, Opere complete, Bucureşti, 1 908, Voi. III, p. 3
4. Cartea centenarului, B ucureşti, 1966, p. 1 23- 164
5. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, Bucureşti, Editura Ştiin\ifică şi Enciclopedică, 1992,
voi. IV, p. 464, 465.
6. Gabriel Ştrempel, Idem, p. 440
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Inventarul manuscriselor româneşti consemnează cifra de 5920.
Planul bibliografiei ştiinţifice asupra României a fost încredinţat lui Ioan Bianu
în şedinţa Academiei din 2 1 martie 1 894, care l-a întocmit şi prezentat în şedinţa
din 28 februarie 1 8957 .
La punctul D al acestui proiect, Ion Bianu face referire la „2 colecţiuni foarte
bogate de cea mai mare însemnătate pentru studiile istoriei şi ale vechii literaturi
româneşti, acestea sunt colecţiunile de manuscripte şi de documente formate cam
de la anul 1 880 încoace. [ . . . ] Manuscriptele în număr de 1 254 volume sunt în parte
înscrise într-un catalog manuscript sumar [ . . . ] . Atât manuscriptele cât şi
documentele nu pot să fie cunoscute decât prin citirea cataloagelor şi inventarelor
manuscriptelor aflătoare la localul Bibliotecii. Pentru a se înlătura această mare
greutate, ar fi necesar a se publica următoarele două lucrări [ . . ] : a) Catalogul
manuscriptelor; b) Catalogul documentelor. Ar fi bine ca din amândouă să se
publice mai întâi partea românească.
Aceste două lucrări au trebuinţă de o îngrijită pregătire şi necesitează multă şi
migăloasă muncă materială; de aceea ele nu vor putea înainta decât încet" 8 .
Primul tom din seria intitulată Catalogul manuscriptelor româneşti a apărut în 1907
sub semnătura lui Ioan Bianu. La acest volum au mai colaborat Axente Pătruţ,
bibliotecar al Academiei de la 1 aprilie 1887, O. Lugoşianu, care a făcut corecturile
şi Vasile Pârvan, alcătuitorul indexului. El cuprinde manuscrisele inventariate de la 1 la
300.
în prefaţa volumului se precizează elementele descrierii fiecărui exemplar
manuscris : „pe lângă descrierea materială" - aceasta însemnând formatul,
paginaţia, data, provenienţa, felul scrisului, şi dacă au fost cunoscuţi, autorii 9 - se
arată amănunţit cuprinsul, se reproduc cuvintele înainte, cuvintele de sfârşit,
deosebitele note privitoare la scriitorul cărţii, la stăpânii ei după vremi, la cititorii
prin ale căror mâini a trecut şi cari adeseori au lăsat pe dânsele scrisă amintirea lor
şi a întâmplărilor mai însemnate publice sau familiare [ . . ] . Dorim ca să dăm mai
târziu reproduceri în facsimile de pe pagini alese şi caracteristice ca scrisoare şi ca
înfrumuseţare din deosebite timpuri" I O .
.

.

7. B arbu Theodorescu, op. cit. , p. 75
8. Barbu Theodorescu, op. cit., p. 77-78
9. Corespondentul în catalogarea modernă al termenului

„descriere materială" este descrierea cantitativă, care
cuprinde paginaţia şi formatul. Data şi provenienţa intră în referinţele despre document, iar felul scrisului se
referă la particularităţile manuscrisului. Autorii sau copiştii sunt astăzi puncte de acces principale în regăsirea
informaţiei, alături de titlu şi se numesc responsabilităţi principale şi secundare ale realizării operei .
10. Citat extras din prefaţa voi. I al Catalogului manuscriptelor româneşti, Bucureşti, 1907, VIII. 746 p. şi
reprodus de B arbu Theodorescu, op. cit., p. 88
334
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
Tomul al II-lea continuă cu manuscrisele numerotate 301 la 728 şi a apărut la
Bucureşti în anul 1 9 1 3 , având 666 p. La acest volum Ioan Bianu l-a avut
colaborator pe Remus Caracaş, eminent profesor. Indexul acestui volum cuprinde
cronologia manuscriselor şi a documentelor, autori, traducători, copişti, persoane,
locuri şi fapte.
Tomul al III-lea, pe care Ioan Bianu l-a alcătuit împreună cu Gheorghe
Nicolăiasa, şeful
serviciului manuscrise la vremea respectivă, descrie
manuscrisele româneşti cuprinse între numerele 729 - 106 1 . A fost editat în anul 1 932.
*

„Un om care a trăit patruzeci de ani în mijlocul acestor valori nu poate să
închidă uşa în urma lui cu indiferenţă rară să lase dovada trecerii sale pentru cei ce-l
vor pomeni" 1 1 mărturiseşte Gabriel Ştrempel, referindu-se la activitatea de cerce
tare şi valorificare a manuscriselor româneşti, din octombrie 1950, când a intrat în
Biblioteca Academiei, până în anul 1992, când a văzut lumina tiparului ultimul
volum din seria nouă, în 4 volume, a Catalogului manuscriselor româneşti.
La 36 ani de la editarea volumului al III-lea al Catalogului manuscriptelor
româneşti, seria veche, mai exact în 1967, Editura Academiei Române a publicat
volumul al IV-lea, alcătuit de Gabriel Ştrempel, în calitate de redactor responsabil,
ajutat de Florica Moisil şi L. Stoianovici, · care cuprinde manuscrisele ale căror
numere de inventar se află între 1062 - 1380.
G. Nicolăiasa, după cum menţionează Gabriel Ştrempel în prefaţa volumului, a
continuat proiectul lui Ioan Bianu, reuşind „să tipărească trei coli", adică descrierea
manuscriselor cu numerele 1062 - 1328 . Apoi lucrarea a fost întreruptă. Cauzele,
spune autorul, sunt atât numărul foarte mic al specialiştilor în codicologie, cât şi
faptul că, Ioan B ianu stabilise o descriere foarte amplă a elementelor
informaţionale privitoare la conţinutul şi specificul fiecărui manuscris în parte, cât
şi de faptul că a inclus în catalog „un număr impresionant de documente istorice
legate în tomuri, volume de corespondenţă şi arhive personale al căror loc nu era în
sânul fondului de manuscrise." 1 2 .
În consecinţă, în vol. al IV-lea, Gabriel Ştrempel a continuat sistemul de
descriere, aliniindu-l catalogării manuscriselor din marile biblioteci ale lumii.
Aşadar schema catalografică, stabilită de domnia-sa, este următoarea:
- datarea manuscrisului, urmată de elementele cantitative (numărul filelor şi
formatul)
I I . Idem, p. 440.

1 2.

Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti (serie nouă), Bucureşti, Editura Ştiintifică şi
Enciclopedică, I 978, voi. I, Cuvânt înainte, p. 5.
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- descrierea propriu-zisă, indicând cuprinsul de la prima la ultima filă. Incipitul
a fost precizat în cazul operelor fără titlu, a fragmentelor, a versurilor populare, a
rugăciunilor sau în situaţia în care titlul nu era suficient pentru identificarea
lucrării. Şi, de asemenea, au fost reproduse textele finale - explicit - în situaţia în
care sfârşitul operei lipseşte.
- s-au transcris însemnările (aşa cum precizează autorul) în ordinea importanţei.
- descrierea în ultima parte a particularităţilor manuscrisului: tipul de scriere,
cerneala utilizată, ilustraţii sau ornamente, legătura şi provenienţa.
Volumul se încheie cu un indice general alfabetic.
A urmat apoi truda pentru alcătuirea volumului al V-lea, care conţine descrierea
manuscriselor cuprinse între inventarele 1 3 8 1 - 1700 şi continuă sistemul
catalografie al volumului al IV-iea. Din păcate acest tom a rămas în manuscris,
Editura Academiei, din perioada anilor 70, fiind condusă de persoane care nu
înţelegeau prea bine rolul lor în promovarea adevăratelor valori ale culturii naţionale,
refuzând să-l publice.
Odată cu apariţia Legii patrimoniului cultural naţional, s-a publicat şi Legea
Arhivelor Statului, care obliga instituţiile deţinătoare de bunuri culturale mobile, de
valoare deosebită, şi care constituiau colecţiile speciale ale acestora - documente
istorice, materiale cartografice, corespondenţă, numismatică, stampe, manuscrise să le predea Arhivelor Statului.
Directorul de atunci al Bibliotecii Academiei Române, istoricul şi criticul literar
Şerban Cioculescu, împreună cu şeful secţiei de manuscrise, nimeni altul decât
Gabriel Ştrempel, au refuzat devalizarea.
Institutul de istorie „Nicolae Iorga" se angajase să publice în Corpusul de
documente cele aproximativ 500.000 de documente istorice aflate în fondurile
Bibliotecii Academiei, mare parte din ele necatalogate la aceea vreme. Au fost
angajaţi specialişti, care în anii 1 979 - 1980 au făcut această muncă. Lupta de
salvare a acestor colecţii nu a avut sorţi de izbândă, deoarece „duhurile răului"
continuau să scornească metode de distrugere şi disipare a valorilor culturale.
Astfel Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie a hotărât trecerea la Arhivele
Statului a colecţiilor speciale, în anul 1 980, şi restrângerea activităţii Bibliotecii
Academiei Române numai la sălile de lectură. Gabriel Ştrempel a înţeles atunci că
singura posibilitate de rezistenţă în faţa acestor dispoziţii aberante şi distructive
este să facă lumină în colecţiile de documente istorice, corespondenţă şi manuscrise
şi să termine evidenţa catalografică a acestora. „Un catalog va putea răspunde
oricând despre destinul tomurilor ce aparţin sau au aparţinut Academiei" scria
domnia sa în postfaţa volumului al !V-lea al Catalogul manuscriselor româneşti
(seria nouă).
Gabriel Ştrempel însuşi gândea la o „evidenţă completă a tuturor manuscriselor
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păstrate astăzi de-a lungul şi de-a latul ţării . . . Orientarea în acest mare fond nu va
putea fi realizată, însă, fără un catalog descriptiv complet, fără un corpus dat
publicităţii, care să stea la îndemâna cercetătorilor de pretutindeni. De la acest
postulat am pornit când ne-am asumat sarcina elaborării primei părţi a corpus
ului . . . aceea care se referă la manuscrisele adunate de Biblioteca Academiei, în cei
peste 1 10 ani de existenţă" l 3 . Catalogul „cu forma lui prescurtată" cum o numeşte
autorul „căruia i-a dăruit cu largheţe din anii pe care în tinereţe îi socotea fără
sfârşit" 1 4 cuprinde 5920 de descrieri.
Istoricul elaborării acestei opere îl găsim dezvăluit, cu generozitate legitimă, de
cercetător în postfaţa ultimului volum: „putem mărturisi că nu există filă rămasă
nemângâiată de mâinile noastre şi nescrutată de ochii noştri, în căutarea datelor
necesare catalogului, date atât de ingenios ascunse, uneori" l 5 .
Acesta este motivul pentru care noi nu vom intra în detalii, dar considerăm
necesar, datorită utilităţii dovedite în perioada scursă de la apariţia Catalogului, să
descriem conţinutul acestuia şi sistemul modem de descriere.
Gabriel Ştrempel defineşte, pe bună dreptate, colecţia de manuscrise româneşti
a Bibliotecii Academiei o „măreaţă şi nesecată fântână" din care au băut prestigioşi
cercetători: filologi, istorici, istorici şi critici literari, bibliotecari, arheologi,
etnografi, istorici de artă, îmbogăţind valorile culturale româneşti cu creaţii de
referinţă: ediţii critice, tratate de istorie, istorii ale literaturii române etc.
Primul volum 16 al noii serii a Catalogului a fost elaborat în perioada 20
octombrie 197 1 până în vara anului 1978, când a văzut lumina tiparului. El
cuprinde descrierea manuscriselor înscrise în inventarul Bibliotecii Academiei
Române de la nr. 1 la 1600: cronici, literatură religioasă, literatură populară,
medicină, literatură monahală, miscelanee. Acesta este caracterizat de autor „ca un
fel de rezumat al celor patru volume din seria veche".
Volumul al II-iea 1 7 cuprinde manuscrisele necercetate de specialiştii bibliotecii
în perioada anterioară, de la intrarea lor în colecţiile Academiei. Acestea sunt
inventariate între nr. 160 1 şi 3 100. Autorul precizează că a păstrat în continuare în
fondul de manuscrise unele „tomuri ce ar fi trebuit trecute fie la fondul de arhivă,
fie la cel de documente, fie la arhivele personalităţilor", datorită faptului că erau
1 3. Cataloxul manuscriselor româneşti: B.A.R, Bucureşti, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 1 978. - [voi.] I
- Cuvânt înainte, p. 6
1 4. Cataloxul manuscriselor rmruîneşti: B .A.R., Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică„ 1 992 .. - [ voi.
IV]. Posţfafii p. 440
1 5 . Idem, p. 485
1 6. Gabriel Ştrempel,Cataloxul manuscriselor româneşti: B .A.R., 1 - 1 600, Bucureşti, Editura Ştiintifică şi
Enciclopedică, 1 978, [voi.] I, 432 p.
17. Gabriel Ştrempel, CataloKul manuscriselor româneşti: B .A.R, 1 601 3 100, Bucureşti, Editura Ştiintifică
-

şi Enciclopedică, 1 983 [voi. II I. 504 p.
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cercetate cu asiduitate, erau publicate în lucrări de sinteză sau de strictă specialitate
şi, mai ales, datorită faptului că se făceau trimiteri la cotele acestor manuscrise
utilizate câteva decenii la rând.
Volumul al III-leal 8 cuprinde descrierea manuscriselor vechi româneşti
inventariate în Biblioteca Academiei cu numerele: 3 10 1 - 44 1 3. El a fost publicat
în anul 1987.
Volumul al IV-lea 19 încheie descrierea manuscriselor româneşti aflate în
colecţiile Bibliotecii Academiei Române până în anul 1992.
Ca şi în celelalte volume anterioare autorul a ţinut seama de „imperfecţiunile
constatate" în volumul I şi a completat însemnările de lectură sau cele de proprietate,
bibliografia şi a făcut precizări de datare acolo unde a considerat necesar.
*

În paralel cu elaborarea acestei lucrări fundamentale, activitatea savantului s-a
axat pe o altă latură deosebit de istovitoare şi anume realizarea unor ediţii critice
ale literaturii române vechi.
„Orice operă a vechii culturi româneşti este o piatră preţioasă pe care
predecesorii au făurit-o neamului nostru. Cu cât aceste opere sunt mai des scoase
la lumină, cu atâta se face mai mare dreptate acelora care au trudit la alcătuirea
lor"20
1 . Antim Ivireanul. Predici.I Ediţie critică, studiu introductiv de Gabriel
Ştrempel - Bucureşti: Editura Academiei R.P.R., 1962. -322 p. cu facs.
„Interesul major pentru opera lui Antim Ivireanul se încadrează organic în
interesul mai larg al cercetătorilor şi cărturarilor pentru tot ceea ce a însemnat
progres şi artă în creaţia premergătorilor noştri " 2 1
2 . Antim Ivireanul. Opere I Ediţie critică studiu introductiv de Gabriel Ştrempel
. - Bucureşti: Editura Minerva, 1 972. - LXXIV, 475 p.
Pentru prima dată întreaga operă a celui mai învăţat mitropolit ce a stat
vreodată în scaunul Ungrovlahiei este adunată la un loc şi pusă la îndemâna
iubitorilor de literatură veche românească. "22
„

1 8. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R., 3 101 - 44 13, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1 987, [voi. III]. 495 p.
19. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R„ 441 0 - 5920, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1 992. [voi. IV]: 544 p.
20. Gabriel Ştrempel, Gabriel, În: Antonio de Guevara, Ceasornicul domnilor. Traducere din limba latină de
Nicolae Costin, Bucureşti:Editura Minerva, 1 976. - Introducere, p. XL.
2 1 . Antim Ivireanul, Opere, Bucureşti, Editura Minerva, 1 972, p. V.
22. Antim Ivireanul, Opere, Bucureşti, Editura Minerva, 1 972, p.V.
-
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3 . Antonio de Guevara
Ceasornicul domnilor I de Antonio de Guevara; Traducere din limba latină de
Nicolae Costin; ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti:
Editura Minerva, 1976. - LIV + 690 p.
„Ceasornicul domnilor este un îndreptar după care urmau să se conducă
aceeaşi capi de stat atât în viaţa lor privată, cât şi în treburile publice " 23 . Textul
manuscrisului este publicat prima oară de Gabriel Ştrempel, care a studiat,
coroborat şi comentat cele 5 manuscrise în limba română cunoscute. Marele succes
al acestei cărţi a fost accesibilitatea creată de Guevara, prin povestirile sale, la opera
filozofilor şi istoricilor antici, pe care marele public cititor n-o putea cunoaşte în
original. La începutul sec. al XVIII-iea Nicolae Costin a tradus această operă. Data
se presupune a fi înainte de scrierea Letopiseţului Ţării Moldovei de la zidirea lumii
până la 1 601, care, după unii cercetători, s-a petrecut între 1700 - 17 1 2.
Manuscrisul de bază, numit aşa deoarece este o copie apropiată în timp de
original, face parte din fondurile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi (celelalte
4 copii sunt achiziţionate în fondurile Bibliotecii Academiei Române).
Titlul complet al manuscrisului este: Ceasornicul domnilor I ce s-au tălmăcit de
pre lătinie spre înţălegerea limbii I ţării noastre prin osteniala răposatului Nicolae
Costin, biv-vei logof(ăt), iară acum, în dzilele I mării sale luminatului domn I.
Grigorie Ghica v(oe)v(o)d s-au scris cu porunca şi cu toată I cheltuiala dumiisale
lui vod(ă) I la vl(eat) 7239 ( = 1 731), iunie 15 /, cu mâna iubitoriului de osteniala
Ion R. li
4.

Neculce, Ion
Opere: Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte. Ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel. Bucureşti: Editura Minerva, 1 982, 935 p.
Letopiseţul Ţării Moldovei este ultima cronică amplă scrisă în secolul al XVIII
lea. A fost percepută mai mult ca o creaţie literară decât ca un document istoric, aşa
cum este în realitate. În studiul introductiv, editorul pune la dispoziţia cercetătorilor
nu numai un text stabilit al cronicii, însoţit de comentarii critice şi comparative
impresionante, ci şi o analiză pertinentă a conţinutului, care reuşeşte să elucideze o
serie de enigme şi neclarităţi istorice.
De altfel Gabriel Ştrempel este convins că într-o ţară ca a noastră, în care
tiparul, deşi introdus de timpuriu n-a slujit literatura laică decât foarte târziu, şi în
care manuscrisele au suplinit, până în plin veac al XTX-lea cartea imprimată,
stabilirea textelor autentice şi redarea variantelor - adeseori foarte interesante ele
„

23.

Ceasornicul domnilor,

Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. VI.
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înşile - sunt absolut necesare "24
5 . Axinte Uricariul. Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei.
Bucureşti: 1993, 1994. - 2 voi.
Voi. I. - 1 993. - XLVIII, 380 p.
Vol. II. - 1994. - 37 1 p.
Text publicat pentru prima dată în istoriografia română.
6. Ştrempel, Gabriel. Antim Ivireanul. [Monografie] . - Bucureşti: Editura
Academiei Române, 1997. - 4 1 6p.
„A te situa în spiritualitatea muntenească din vremea Lui Brâncoveanu, a
încerca să descâlceşti firele politice ale epocii care l-au înfăşurat şi pe eroul
nostru, a străbate negura deasă sud-est europeană, care s-a întins şi la nord de
Dunăre cu prima domnie din Fanar, ni se păreau îndrăzneli mai presus de
obişnuitele şi mărginitele noastre îndeletniciri din anii de acumulare. [. . . ]. Ştiu
doar atât că m-am ocupat de Antim de-a Lungul anilor cu o ciudată pasiune şi
că mi-am promis mie însumi să încerc, spre bătrâneţe, o monografie consacrată
vieţii şi faptelor sale " 25
7. Antim Ivireanul. Opere. Bucureşti: Editura Minerva, 1997. XIX, 4 1 6 p . .
Prima ediţie a fost publicată în anul 1 97226 .
8. Cronograf I tradus din limba greacă de Pătraşcu Danovici; Ediţie îngrijită,
cuvânt înainte şi glosar de Gabriel Ştrempel. Studiu introductiv de Paul
Cemovodeanu. - Bucureşti: Editura Minerva, 1998, 1 999 - 2 voi.
Voi. I: 1 998. - LXXVI, 277 p.
Voi . II: 1 999. - 400 p .
Acest manuscris constituie „ ultima operă istorică de mari dimensiuni, după
Ceasornicul domnilor, tradus de Nicolae Costin şi Cronica paralelă a Ţării
Româneşti şi a Moldovei, compilaţia Lui Axinte Uricariu/ " 27 , netipărită. El a fost
redat literaturii române prin această primă ediţie critică, realizată de academicianul
Gabriel Ştrempel.
Referindu-se la acest eveniment, Paul Cemovodeanu îşi încheie studiul
introductiv cu aceste cuvinte: Suntem încredinţaţi că publicându-se pentru prima
oară în istoriografia română un cronograf în întregime, datorită strădaniei şi
competenţei avizatului istoric literar Gabriel Ştrempel şi anume tipul cel mai
răspândit în trecutul nostru, adică Danovici, după unul din manuscrisele cele mai
apropiate prototipului, se înfăptuieşte un adevărat act de cultură, care va fi apreciat
-

„

24. Ion Neculce, Opere, Bucureşti, Editura Minerva, 1 982, p. 1 2 1 .
25. Gabriel Ştrempel, Mcirturisiri, În: Antim Ivireanul [Monografie], Bucureşti, Editura Academiei Române,
1 997, p.7.
26. Vezi descrierea de la poziţia 2.
27. Cronograf, Bucureşti, Editura Minerva, 1 999, Cuvânt înainte: p. III.
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după merit de posteritate."28
9. Văcărescu, Ianache
Istoria othomanicească I lanache Văcărescu; Ediţie critică, studiu introductiv,
note şi glosar de Gabriel Ştrempel. - Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor,
200 1 . - LXXV, 2 1 6 p.
Istoria prea puternicilor împăraţi otomani a născut semne de întrebare, încă din
secolul al XIX-iea, referitoare la elogierea acestora de către autor, mai ales că, cel
puţin unul s-a făcut vinovat de vărsarea sângelui bunicului său, odată cu acela al
Brâncoveanului şi al fiilor domnului I ? [ . . . ] Ianache Văcărescu a fost, într-adevăr,
un slujbaş credincios al Porţii, cu multe legături la Constantinopol, cu şi mai multe
amiciţii în cercurile înalte turceşti din oraşele de margine, vecine cu Ţara
Românească. Dar la finele veacului al XVIII-Zea această societate turcească nu
mai era socotită ca una de căpcăuni, ci ca o lume adesea mai corectă decât a
împărăţiilor învecinate ". 29
10. Marii cronicari ai Moldovei: Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Costin,
Ion Neculce.I Ediţie, studiu introductiv, glosare, repere istorico - literare de Gabriel
Ştrempel. - Bucureşti : Editura Academiei Române şi Univers Enciclopedic, 2003.
- XXXV, 1 596 p.- (Opere fundamentale/ Coordonatorul colecţiei acad. Eugen
Simion).
În cartea de faţă spune acad. Gabriel Ştrempel sunt adunate scrierile
fundamentale istorice, în limba română ale celor mai reprezentative figuri de
cronicari moldoveni: Grigore Ureche, Miron şi Nicolae Costin, Ion Neculce ".
Deşi cea dintâi antologare a textelor se află în ediţia elaborată de Mihail
Kogălniceanu, intitulată Letopisiţe, apărută în trei volume, şi de atunci operele
cronicarilor au fost publicate şi comentate de foarte multe ori, . . niciodată n-au
fost adunate într-un singur volum scrierile celor mai reprezentativi. O facem noi
acum, la îndemnul Academiei, instituţie care a patronat de-a lungul existenţei sale
atâtea lucrări menite să slujească înţelegerii valorii creaţiilor naţionale". 3 0
„

„

-

-

„

.

28 Cronograf, Bucureşti, Editura Minerva, 1 999, p. LXXVI
29. Gabriel Ştrempel, Introducere În: Ianache Văcărescu, Istoria othomanicească, Bucureşti, Editura
Bucureştilor, 200 1 , p. VI.
30. Gabriel Ştrempel, Studiu introductiv Î n: Marii cronicari ai Moldovei Bucureşti, Editura Academiei şi
Univers Enciclopedic, 2003, p. VI.
,
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DOMNUL DIRECTOR
Ioan Lăcustă
Când, într-un sfârşit de septembrie, din urmă cu 34 de ani, aşteptam destul de
tulburat să fiu primit de cel care avea să-mi semneze cererea de a mi se elibera un
permis de studiu la Biblioteca Academiei, nu îmi închipuiam că făceam primii paşi
într-o fascinantă lume şi începea o poveste care, probabil, se va sfârşi odată cu stră
mutarea mea din această Lume.
La acel început de drum în universul atât de fascinant al Bibliotecii se află cel
pe care, în aceste şiruri închise în volum omagial, încerc şi eu să-l evoc aşa după
cum amintirea şi sufletul meu l-au cunoscut, îndrăgit şi preţuit în tot acest timp tre
cut de la acea aşteptare spre a putea primi permisul care mi-a deschis un cu totul
alt fel de drum decât cele pe care păşisem până atunci.
Eram puţin timorat şi de gândul că aveam să mă întâlnesc cu unul dintre cărtu
rarii pe ale cărui scrieri învăţasem la facultate şi a cărui ediţie din Predicile lui
Antim Ivireanul ( 1 962), cumpărată de la un anticariat de pe Calea Victoriei (pe
unde acum este o aripă ? a hotelului Athenee Palace) era pentru mine una dintre
scrierile la care adeseori reveneam, atras de neobişnuitele ei rezonanţe contempo
rane, peste veacuri, lumii în care abia deschideam cu adevărat ochii.
Domnul Director Gabriel Ştrempel m-a primit cu o surâzătoare bunăvoinţă şi, în
cele câteva minute ale întrevederii, a căutat să afle câte ceva despre preocupările
mele, despre ceea ce mă interesa în mod anume, dincolo de munca mea la Magazin
istoric, pe care abia mi-o începusem, de două sau trei săptămâni. Am crezut că era
doar o discuţie formală, în răgazul dintre o semnătură sau o ştampilă.
Când l-am cunoscut mai îndeapropape, după câţiva ani, am înţeles că astfel de
discuţii cu cei care veneau să solicite aprobare de a cerceta colecţiile Bibliotecii
plecau nu doar dintr-o îndatorire formală, ci erau iscate dintr-un sentiment mai pro
fund, mai delicat. Acela de a cunoaşte, precum o generoasă gazdă, pe cei care
intrau în casa care, deşi avea porţile şi uşile larg deschise, nu putea îngădui chiar
oricare trecător neavenit între zidurile sale.
Cărţile, ca şi oamenii, nu se oferă chiar oricui şi nu oricine se poate bucura de
comorile Bibliotecii, dacă nu are pregătirea şi sufletul necesare de a le respecta,
cruţa şi, adeseori, de a le apăra.
Astfel am pătruns în Bibliotecă. Cu paşi timizi, nehotărâţi la început, temător şi
fascinat de universul atât de copleşitor al fişierului care, la fiecare consultare, îmi
dezvăluia noi şi nebănuite lumini chemătoare. Astfel am descoperit comorile
Cabinetului de manuscrise sau cele ale Secţiei de stampe. Astfel am prins, mai târziu,
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curajul de a scrie eu însumi cărţi, vegheat şi întărit de puterile Bibliotecii, de a pu
blica chemat de tainele ei în care, ştiam, că, odată cu fiecare carte apărută şi devenită
a Bibliotecii, îmi depuneam spre păstrare şi o parte din sufletul şi din viaţa mea.
Astfel a început o lungă şi plină de frumuseţi şi bucurii sufleteşti colaborare cu
domnul academician Gabriel Ştrempel. Am avut privilegiul şi norocul ca în
ultimele trei decenii să fiu redactorul tuturor articolelor, studiilor sau evocărilor
publicate în paginile revistei noastre. Privind acum, retrospectiv, titlurile şi temele
paginilor încredinţate revistei noastre, văd că ele ar putea constitui un substanţial
volum consacrat comorilor culturii noastre, de la vremea marilor cronicari şi până
la personalităţile culturale din prima jumătate a veacului trecut, care au marcat cu
viaţa şi opera lor nu numai istoria Bibliotecii Academiei Române, ci şi fructuoase
epoci de cultură şi clădire sufletească a neamului nostru.
De la Antim Ivireanul, Ion Neculce, Miron Costin, Nicolae Costin, Ianache
Văcărescu şi până la timpurile lui Eminescu, Slavici, Odobescu, au fost evocate
paginile de istorie şi cultură scrise de aceşti ctitori de slovă şi simţire românească,
cinstindu-se mai ales moştenirea lor transmisă generaţiilor de acum. Invocând aces
te mari nume ale trecutului nostru, cărturarul de acum le-a descifrat mesajul trans
mis contemporaneităţii, peren şi demn de a fi urmat peste vremuri.
Din aceeaşi pornire recuperatorie, de a aduce în atenţia unei cercetări istorice
încă lacunare în unele privinţe şi, mai ales, de a semnala noilor generaţii de cercetă
tori teme şi drumuri care mai aşteaptă să fie abordate, a scris despre personalităţi
pe nedrept uitate astăzi, sau acoperite sub valul unor judecăţi pătimaşe, părtinitoare.
A scris despre Dimitrie A. Sturdza, despre Mitropolitul Vasile Mangra, despre
Augustin Bunea sau despre pasionatul filoromân Jan Urban Jarnik.
Prin intermediul articolelor publicate în Magazin istoric de domnul academician
Gabriel Ştrempel, cititorii noştri au avut folositorul prilej de a pătrunde într-un
univers, altfel mai greu accesibil imensei lor majorităţi, acela al comorilor tezau
rizate de Bibliotecă . Articolele de prezentare a acestor fonduri au evocat nu numai
comorile de cărţi, manuscrise, stampe, hărţi, fotografii şi multe alte bunuri cultu
rale depozitate la Bibliotecă ci şi strădaniile celor care, mai demult sau în zilele de
acum, au sporit, apărat şi conservat aceste nepreţuite valori.
În lungile noastre discuţii nu arareori domnul academician Gabriel Ştrempel,
sau Domnul Director, cum cu un afectuos respect m-am deprins a-l numi de atunci,
de la prima întâlnire, mi-a evocat avatarurile Bibliotecii, anii de început cu for
marea celor dintâi colecţii, cu sporirea lor şi bunii organizatori ai acestora, traver
sarea deceniilor comuniste, cu încercări de a lovi Biblioteca, până la dispariţia sau
înstrăinarea unor fonduri, cu căutările unor soluţii de supravieţuire şi cu renaşterea
din ultimii ani, de după decembrie 1 989.
Din discuţiile noastre s-au născut câteva interviuri pe care le-am publicat în
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Magazin istoric sau în constănţeanul Ex Ponto. Nu lipsesc din aceste interviuri şi
notele confesive. Extrem de puţine, dacă ar fi fost după dorinţa mea, dar Domnul
Director refuză sau ocoleşte cu statornicie orice îndemn sau capcană întinsă spre
mărturisire a detaliului de viaţă intim. Doar câteodată, în rare momente confesive,
fără reportofon şi fără întrebări din parte-mi, furat de nostalgii sau chemări de peste
timp, mi-a vorbit despre satul sătmărean din care venea, despre anii începuturilor
bucureştene, despre colaboratorii deceniilor de la Bibliotecă, nume cu totul nedrept
uitate astăzi, într-o vreme când însăşi soarta bibliotecilor pare a se îndrepta spre alte
orizonturi, nu întotdeauna atât de roze pe cât ni se dă de înţeles.
Am reţinut din astfel de depănări din caier de timp căldura cu care îl evoca pe
Traian Popovici, unul dintre vechii colaboratori ai lui Ioan Bianu, pe George
Baiculescu - nume de mare deschidere în istoria bibliografiei naţionale, după cum
îl amintea Domnul Director -, pe Ioan Lupu, personaj aproape legendar al indicilor
de clasificare zecimală.
Nu pot să nu însemn aici şi tristeţea adâncă despre care mi-a vorbit cândva, când
întors acasă de la Bibliotecă îl întâmpina absenţa Doamnei Sale, prea grabnic stră
mutată din această Lume.
Reproduc totuşi dintr-un astfel de interviu câteva gânduri ale sale despre
sporirea colecţiilor Secţiei de Manuscrise a Bibliotecii: „Am condus această Secţie
de la 1 februarie 1 953. Ea cuprinde şi cărţi rare, corespondenţă. Până nu demult
avea şi documente istorice. (Cele peste 500 OOO de astfel de documente, inventari
ate şi prelucrate, au fost înstrăinate abuziv în urma unei Legi din 1974, care
excludea Biblioteca Academiei de la dreptul de a deţine documente istorice -n. I. L.)
A sporit mult fondul ei. Biblioteca avea, practic, fonduri nelimitate pentru achizi
ţii. Ofertele erau numeroase după al doilea război mondial. Lumea trecea prin situ
aţii dificile. Multe familii cu tradiţii, intelectuali descendenţi ai unor vechi neamuri
boiereşti, posesori ai unor importante colecţii de cărţi, manuscrise, alte lucrări de
valoare istorică, se vedeau nevoiţi, pentru a supravieţui, să se despartă de ele."
S-au putut astfel achiziţiona atunci, continuă Domnul Director, preţioase docu
mente, cărţi vechi, rare, manuscrise, hărţi, fotografii . S-au dublat, triplat, sau chiar
de mai multe ori au sporit fondurile Bibliotecii. De pildă, când am fost obligaţi să
cedăm Arhivelor Naţionale fondul de documente istorice, acesta era de opt ori mai
mare decât acela pe care l-am apucat când am intrat să lucrez în Bibliotecă. Cu
mâna mea am scris pe dosul fiecărui document, cu creionul, sumele cu care îl
cumpărasem. Achiziţionam fie prin intermediul anticariatelor de stat, fie direct de
la ofertanţi . Am cumpărat, uneori, documente şi cu 25 de bani (atât costa un bilet
de tramvai - n. l.L. ) bucata. Documente de importanţă secundară, minoră, desigur,
dar pe care nu le lăsam să se risipească".
Pînă prin 1 969, îşi urmează Domnul Director confesiunea, lucrurile au mers
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destul de bine, în sensul că, în condiţiile date, s-a putut desfăşura totuşi o activitate
normală. S-au îmbogăţit, după cum aminteam colecţiile, s-a mărit numărul perso
nalului de specialitate. Biblioteca a primit statutul de institut de cercetare. În 1965,
de exemplu, aveam relaţii cu peste 100 biblioteci şi instituţii similare de peste hotare.
În 1969, a început să se submineze rolul Academiei în viaţa ştiinţifică şi culturală
ţării. A început, de fapt, distrugerea ei. Şi cum Biblioteca aparţine Academiei, am
urmat şi noi acest traseu al dezintegrării, impus de la cel mai înalt nivel".
Am avut privilegiul ca, de cîteva ori, Domnul Director să mă ia sus, în chilioara
sa din vechiul Cabinet al manuscriselor şi să-mi desferece marea uşă blindată a
seifului-încăpere în care erau păstrate cele mai scumpe rarităţi ale colecţiilor: un
manuscris bizantin, un altul arab, incunabule, manuscrisele eminesciene şi multe
alte comori pe care în mod obişnuit nu le poţi ţine în mână niciodată, o viaţă
întreagă. Au fost daruri neaşteptate, venite, îmi place să cred, atunci când eu însumi
fusesem deja robit Bibliotecii, când ştiam că din ritmul firesc al zilelor mele face
parte şi necesara, nelipsita întâlnire cu ea şi cu apărătorul şi ocrotitorul ei, Domnul
Director. Dintre multele alte imagini şi amintiri pe care mă simt tentat să le aştern
aici, voi consemna doar două. Una cu valoare de dar sufletesc. În urmă cu câţiva
ani, când apăruse minunata ediţie din Marii cronicari ai Moldovei, în colecţia bi
bliofilă de „Opere Fundamentale" , coordonată de acad. Eugen Simion,
Preşedintele Academiei Române, Domnul Director m-a chemat şi mi-a arătat
exemplarul semnal primit de curând. Văzându-mi pofta cu care îl răsfoiam, ghicind
poate şi regretul că nu mi-l voi putea cumpăra prea uşor (costa mai mult decât un
sfert din leafa mea !) m-a întrebat: ,,Îţi place ?" Răspunzând prin cuvinte mai mult
decât afirmative, exclamative, zâmbind înduioşat, a continuat: „Atunci păstrează-l.
Acuşi e Crăciunul. Ia-l ca un dar de Sărbători". Unul dintre preţioasele cadouri
primite în toţi aceşti ultimi ani, când nu prea mai primesc daruri. Dăruiesc, uneori „.
Şi o altă imagine, emblematică pentru mine, cu care închei aceste simple şiruri.
Aproape zilnic, dar mai ales în zile când Biblioteca este deschisă doar cu program
de sâmbătă, când majoritatea lucrătorilor ei stau acasă, pe la ceasul miezului de zi,
Domnul Director trece prin sala de lectură. Puţin aplecat, cu mâinile la spate, cu
paşi rari, ca într-o cercetare, parcurge sala privind din mers către cei de la mesele
de studiu. Uneori zăreşte câte o figură cunoscută (dar cine îi este necunoscut din
tre statornicii cititori ai Bibliotecii ?), se îndreaptă către acela şi schimbă câteva
cuvinte. Nu-i deloc gest de politeţe seacă, binevoitoare. Vine din căldura
sufletească cu care Domnul Director îi inconjoară şi îi preţuieşte pe toţi cei care fac
din Bibliotecă oază de bucurii şi sprijin de viaţă întăritor.
Aşa cum însuşi Domnul Director a făcut o viaţă întreagă, dăruindu-se
Bibliotecii, ocrotind-o, apărând-o şi păstrând-o demnă şi primitoare pentru
comorile adunate în ea, pentru oamenii ei şi pentru toţi cei care îi trec pragul cu
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inimă curată, cuget clar, dornic de învăţătură.
Nu ştiam toate acestea atunci, la sfârşit de septembrie 1972. Nu ştiam că,
deschizând uşa Domnului Director, voi primi nu doar un permis de a studia în sălile
şi între colecţiile acelea nebănuite, ci mi se va dărui chiar privilegiul de a deveni,
odată cu adunarea anilor, eu însumi al Bibliotecii.
Nu-i târziu ca acum, la ceas aniversar, să scriu şi să mărturisesc:
Vă mulţumesc, dragă Domnule Director !

Sala de lectură a Serviciului de Manuscrise în 1958
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NORMELE DE CATALOGARE SI INTERNETUL
,

Cornel Lepădatu
Webul ăsta nu ştie tot dar; chiar şi
pentru un singur domeniu, ştie prea
multe pentru o viaţă de om. Dacă
s-ar putea să fie mai înţelegător.„"
„

G. Ştrempel
Primele forme ale normelor de catalogare a cărtilor se elaborează în secolul
XVIII în jurul notiţei având drept suport fişa cărtii, elementul decisiv în
instrumentarea accesului la fondurile bibliotecilor. Regulile privind reperele
biblioteconomice ce permit punerea la punct a cataloagelor şi a bibliografiilor au
fost construite în relaţie cu obiectul carte pentru a putea respecta anumite
modalităţi de conservare şi de comunicare - uneori destul de dificile - ale
înscrisurilor. Experienţele acumulate de bibliotecari sunt consolidate treptat pentru
a surmonta dificultăţile şi de a face posibilă asignarea unei fişe de identitate oricărei
cărţi. După 1 900, notiunea de document o completează pe aceea de carte şi se pune
problema existenţei normelor şi pentru unităţile de informaţii din interiorul
documentului nu numai referirea la cartea însăşi.
Originile acestor norme sunt plasate, de către unii autori, în îndepărtata
antichitate, printre cărămidarii babilonieni sau pietrarii egipteni : un catalog de
tăbliţe asiriene, păstrat până în zilele noastre, cantine titlul fiecărei opere însotit de
descrierea acesteia precum şi de amplasametul ei. Din Evul Mediu sunt cunoscute
de asemenea mai multe cataloage, în catalogul de la Sorbona manuscrisele sunt
clasate conform cu diviziunile din trivium (gramatică, retorică şi logică) din
quadrivium (aritmetică, geometrie, muzică şi astronomie) plus teologie, medicină
şi drept. Operele erau repartizate în aceste zece categorii nu numai în catalog dar şi
în depozite, catalogul metodic medieval servind în acelaşi timp şi drept registru de inventar.
Primul tratat modern privind organizarea bibliotecilor, Advis pour dresser une
bibliotheque, a fost publicat în 1627 de către Gabriel Naude. Dacă acesta păstra
încă clasificarea metodică, biblioteca bodleiană de la Oxford crează primul catalog
dictionar permitând regăsirea cărţilor după autor, titlu sau subiect. Editia din 1674
a catalogului propunea reguli respectate pe alocuri şi astăzi - pentru un autor cu mai
multe nume se reţine numele cel mai frecvent utilizat. Câţiva ani mai târziu, în
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1 682, catalogul bibliotecii din Lamoignon propunea primul index alfabetic precum
şi regulile de constituire a indexurilor şi cataloagelor alfabetice pe autori,
anonimele fiind clasificate după titlu. De menţionat, pe de o parte, că noţiunea de
index este mult mai veche, marea bibliotecă din Alexandria, celebră în lumea
antică, utiliza un index pentru autori şi unul pentru domenii pentru a uşura căutările
cititorilor săi în numeroasele papirusuri deţinute iar, pe de altă parte, în zilele
noastre, indexul este instrumentul esenţial pentru asigurarea unor timpi
neprohibitivi de căutare în bazele de date de mari dimensiuni.
Aceste progrese, atât de remarcabile, nu au cunoscut totuşi ecoul pe care îl
meritau. Organizarea fiecărei biblioteci urma modelul ales de bibliotecarul
respectiv şi atât timp cât aceste biblioteci trăiau izolate, în special sub aspectul
schimburilor, nu se impunea necesitatea stabilirii de reguli universal aplicabile în
materie de bibliografie şi de catalogare astfel încât vechile uzanţe continuau să se
perpetueze, nici un catalog sistematic nu reuşa să se impună, iar perspectivele
evoluţiei spre o armonizare rămâneau minore.
Istoria normelor documentare începe cu tentativele Revoluţiei franceze de a
organiza un catalog colectiv naţional dar o unificare foarte parţială a uzanţelor se
realizează, în Franţa, abia în a doua jumătate a secolului XIX când încep să se
contureze şi primele eforturi concertate de normalizare de către Institutul
Internaţional de Bibliografie al lui Paul Otlet şi Asociaţia Bibliotecarilor Francezi.
În Statele Unite o primă tentativă de normalizare are loc în 1 850 când
Smithsonian Institution îl desemnează pe Charles Coffin Jewett, unul din
bibliotecarii săi, să alcătuiască un catalog alfabetic complet care să cuprindă toate
cărţile aparţinând bibliotecilor publice americane. Pentru reuşita proiectului
Smithsonian Institution fixa modelul unic pentru fişe, pentru ca acestea să poată fi
multiplicate în orice cantitate la costuri moderate şi centraliza cataloagele pentru a
le reuni într-un singur catalog editat pe cheltuială proprie. Cu toate avantajele
oferite, economia de timp şi de bani, menţionarea bibliotecilor deţinătoare pentru
fiecare operă, demersul a eşuat parţial, nu datorită obstacolelor de ordin tehnic ci
din motive de rivalităţi între persoane şi puncte de vedere divergente. Câţiva ani mai
târziu Smithsonian Institution reînoieşte tentativa, pe o scară ceva mai restrânsă numai periodicele ştiinţifice la nivelul întregii ţări - însă, între timp, ţara se mărise
considerabil şi mai ales producţia de periodice ştiinţifice crescuse cosiderabil. Cu
toate acestea proiectul a putut fi finalizat şi catalogul a fost publicat în 1 885 în
Miscellaneous collections sub titlul: A Catalogue of Scientific and Technical
Periodicals ( 1 665 to 1 882), Together With Chronological Tables and Library
Check-List by Henry Carrington Bolton. A fost dovada că este posibil ca
bibliotecile să fie determinate să adopte reguli comune, alte cataloage de aceeaşi
natură continuând să fie publicate în anii următori . Problemele legate de utilizarea
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de moduri diferite de clasificare de la o bibliotecă la alta au existat desigur şi în
Statele Unite. Melvil Dewey, după ce a avut o experienţă amară în cursul vizitelor
efectuate la începutul carierei sale, a publicat propria sa clasificare în 1 876.
Principiul acesteia era de a repartiza mulţimea cunoştinţelor umane în zece
categorii numerotate şi ierarhizate; consultarea fişierului fiind facilitată ulterior
printr-un index alfabetic. Această clasificare enciclopedică a cunoscut un mare
succes, mai întâi în SUA, apoi în lumea întreagă, utilizarea unui sistem numeric
având avantajul suprimării barierelor lingvistice. La patru ani de la publicarea
clasificării sale el participa la fondarea ALA American Library Association la
care a fost, pe rând, secretar apoi, în 1 890, preşedinte. A participat la crearea
revistei Library Journal, a condus apoi mai multe dintre marile biblioteci (a
universităţii din Colombia, a statului New York). S-a distins prin revoluţionarea
regulilor biblioteconomiei, ameliorând considerabil serviciile pentru cititori şi
inventând conceptul de biblioteci de depozit. A fost de asemenea un pionier în
materie de normalizare, creând Biroul bibliotecilor care lucra la unificarea
metodelor şi echipamentelor pentru bibliotecile americane. El a obţinut statutul de
bibliotecă naţională pentru Biblioteca Congresului şi a cerut ca aceasta să
centralizeze efortul de catalogare pentru a uşura eforturile celorlalte biblioteci. În
sfârşit a avut o activitate considerabilă în domeniul formării, mai ales prin crearea,
în 1 867, a unei şcoli de biblioteconomie. În parte, graţie eforturilor lui Dewey,
bibliotecile americane au luat un avans considerabil asupra consoartelor europene
: la începutul secolului, regulile de catalogare, şi în special utilizarea catalogului
dicţionar, erau cunoscute şi utilizate în toate stabilimentele americane. Sub direcţia
Bibliotecii Congresului, cooperarea între biblioteci a devenit o realitate tangibilă.
Aceasta propunea, în 1 90 1 , comercializarea la preţuri minime a notiţelor
bibliografice celorlalte biblioteci americane. Un an mai târziu 2 1 2 stabilimente
erau deja abonate la acest serviciu. Pe bună dreptate bibliotecarii americani au fost
luaţi ca model de cealaltă parte a Atlanticului .
În Marea Britanie se profită de comunitatea de limbă pentru stabilirea regulilor
bibliografice şi catalografice comune, în 1 908.
În Franţa, Charles Sustrac publică, în 1 9 1 3, în Bulletin de l 'ABF, lmpressions
d 'Amerique unde sunt prezentate bibliotecile americane apoi, după 1 9 1 8, sunt
create o serie de biblioteci după modelul american servind, la rândul lor, ca modele
pentru toate bibliotecile publice franceze. Evenimentul, cosiderat major, a fost însă
crearea şcolii americane de bibliotecari de la Paris, între 1 923 şi 1929, deoarece a
permis formarea a numeroşi tineri bibliotecari francezi după metodele americane.
Germania din ultimii ani ai secolului XIX, chiar dacă nu dispunea de o reţea de
biblioteci la fel de perfecţionată ca cea existentă în Statele Unite, ea a ştiut totuşi
să-şi creeze instrumentele care îi vor permite să valorifice reguli proprii. Unificarea
-
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Germaniei a adunat, într-un acelaşi stat, biblioteci provenind din state diferite care
utilizau reguli diferite. Crearea instrumentelor de lucru bibliografice şi
catalografice a îmbrăcat un caracter de urgenţă dar numărul de biblioteci, cât şi
mărimea anumitor colecţii făceau sarcina delicată. Ideea de a aduna la Berlin câte
un exemplar din catalogul fiecărei biblioteci a fost repede îndepărtată, ca
irealizabilă, propunerile mergând către crearea unor cataloage colective astfel încât
catalogul colectiv prusian a fost transformat în catalog colectiv german abia în
1935. Problema catalogării a fost reglementată relativ repede datorită adoptării, în
1 899, a /nstruktionen fur den alphabetischen Kataloge der preussischen
Bibliotheken. Revăzute în 1908 şi mai ales în 1 9 1 5 aceste reguli au fost imediat
utilizate în ansamblul marilor biblioteci germane, cât şi în bibliotecile ştiinţifice şi
universitare. Realizarea catalogului colectiv german din 1 935 obliga de facto toate
bibliotecile germane să îl adopte, de voie sau de nevoie, antrenând de asemenea şi
bibliotecile germane din Austria sau Dantzig. Instrucţiunile au cunoscut de
asemenea o mare răspândire şi în ţările vecine Elveţia germană, Olanda, Polonia
precum şi în multe biblioteci din celelalte ţări ale Europei centrale şi orientale.
În Belgia, Paul Otlet ( 1 868-1 944 ), considerat drept părintele documentării şi al
ştiinţelor informării, fondează în 1902, împreună cu Henri Lafontaine ( 1 854- 1 943 ),
Office Intemational de Bibliographie, respectiv din 1 905 Institut International de
Bibliographie (IIB) pentru a constitui un Repertoire bibliographique universel
(R.B .U.). Proiectul nu a putut fi finalizat dar conecinţele sale au fost considerabile
în istoria bibliografiei şi a catalogajului. În 1 934, când Mundanaeum - această
monumentală bază de date - nu a mai funcţionat, ea număra peste 1 8 milioane de
fişe iar clasificarea introdusă de Melvil Dewey devenise, într-o versiune substanţial
ameliorată ca precizie şi simplitate în utilizare, Clasificarea Zecimală Universală,
răspândită şi acceptată în întreaga lume. În Repertoriul Otlet include toate tipurile
de documente inclusiv pe cele care nu erau sub formă de cărţi şi în opera sa cea mai
importantă, Le Traite de documentation, le livre sur le livre, pe care o publică în
1 934, consacră capitole întregi documentelor grafice altele decât operele tipărite
cât şi documentelor de substituţie ale cărţilor.
În România, prima bibliotecă atestată documentar este biblioteca mânăstirii
!griş, din Transilvania, înfiinţată către anul 1200 ca filială a abaţiei cisterciene de
la Pontegny, Franţa. De atunci şi până la sfârşitul domniilor fanariote istoria
vechilor noastre biblioteci acoperă mai mult de şase secole, timp în care
nenumărate colecţii voievodale, boiereşti sau mânăstireşti au adunat şi risipit
comori de frumuseţe şi înţelepciune. Printre primele dintre cele mai mari şi mai
semnificative colecţii constituite pot fi amintite biblioteca familiei Cantacuzino din
Ţara Românească, biblioteca domnească de la Horezu, biblioteca Mavrocordaţilor.
Stolnicul Constantin Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat erau într-un permanent
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contact cu marea elită europeană a literaţilor prin cataloagele de edituri, tipografii,
librării şi anticariate din toată Europa, între care unul extrem de rar, Bibliothecae
Corderianae Catalogus (Paris, 1 643) întocmit de fondatorul biblioteconomiei
modeme, savantul bibliotecar al cardinalului Mazarin, Gabriel Naude.
Intelectualii români din secolul al XIX-lea au atras sub diferite forme atenţia
asupra valorii manuscriselor şi cărţilor vechi care se găseau prin mânăstiri , în unele
case boiereşti şi chiar în posesia multor ţărani păstrători de documente. Printre cei
dintâi, meritul de a fi manifestat un interes stăruitor pentru cunoaşterea bibliotecilor
vechi, îl are Alexandru Odobescu iar principalul iniţiator al studiilor de bibliologie
din România este recunoscut a fi savantul Nicolae Iorga. Pe drumul indicat de
marele istoric au mers apoi cunoscuţii cercetători ai cărţilor vechi : Ion Bogdan,
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Al Sadi Ionescu, Nicolae Cartojan, Dan Simonescu,
Ioachim Crăciun, N. Georgescu-Tistu, Gheorghe Cardaş, Emil Vîrtosu, Barbu
Teodorescu, Mircea Tomescu, ş.a„ În procesul de cristalizare a naţiunii române,
culturii îi revenea rolul central, iar în cadrul acesteia crearea unei societăţi
academice cu menirea de fixare a limbii literare, a gramaticii şi a lexicului
constituia, fără îndoială, o prioritate. Acest lucru se realizează la 1 aprilie 1 866
când, prin decretul nr. 582, Locotenenţa domnească aprobă referatul înaintat de C.
A. Rosetti, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, de înfiinţare a Societăţii
Literare Române care, din 27 august 1 867, devine Societatea Academică Română
şi ulterior, prin decretul nr. 749 din 29 martie 1 879 a Regelui Carol I, Academia
Română. În acest context, chiar de la prima şedinţă a Societăţii Literare Române
din 6 august 1 867, se pun şi bazele Bibliotecii Academiei, prin donarea de către
episcopul Buzăului, Dionisie Romano, a bibliotecii căpitanului Constantin
Comescu-Oltelniceanu cuprinzând 6000 de volume şi 400 de manuscrise, având
dintru început misiunea de a aduna şi conserva în colecţiile sale fondul naţional de
manuscrise şi tipărituri, ilustrând istoria şi cultura românească, precum şi istoria şi
civilizaţia universală. Biblioteca Academiei Române este ctitoria mai multor
generaţii de cărturari care, prin donaţii şi o intensă politică de achiziţii, au
contribuit la propăşirea ei. Oficial, devine beneficiară a Depozitului Legal din 2
aprilie 1 885, când intră în vigoare Legea exemplarelor obligatorii devenind
bibliotecă naţională incepând cu data de 1 aprilie 190 1 când conform hotărârii
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Biblioteca Centrală din Bucureşti
este trecută în „stăpânirea Academiei". Colecţiile sale au o structură enciclopedică,
începând cu cele mai vechi texte, în limba română sau în limbile de cancelarie şi
cult care au circulat în interioriul spaţiului românesc, până la ultimele publicaţii de
orice tip şi pe orice suport. Merite incontestabile în acest demers au avut Alexandru
Odobescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ion Ghica şi mai ales Dimitrie Sturdza şi
Ioan Bianu. Ardeleanul Ioan Bianu ( 1 856 - 1 935), care obţinea numirea definitivă
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ca bibliotecar în aprilie 1 884 şi devenea membru al Academiei în aprilie 1 902,
elaborează şi obţine aprobarea, în martie 1 884, a Regulamentului pentru Bibliotecă
prin care se stabilea profilul instituţiei, organizarea colecţiilor şi normele de
catalogare, indatoririle personalului şi principiile de conservare. Din 1 907 recurge
la utilizarea sistemului de clasificare al lui Otto Hartwig înlocuit în 1 9 1 5 prin
sistemul de clasificare zecimală universală, CZU, creat de americanul Melvil
Dewey şi dezvoltat de Paul Otlet. De asemenea, date fiind acumulările
impresionante din patrimoniul Bibliotecii precum şi tendinţele din ţările cu vechi
tradiţii culturale, Bianu este preocupat de elaborarea marilor repertorii
bibliografice naţionale elaborând încă din 1 894 şi obţinând aprobarea plenului
academic în şedinţa din 28 februarie 1 895, Planul bibliografiei naţionale, bazat pe
ideile înaintate ale contemporanilor săi Paul Otlet şi Henri Lafontaine.
De fapt, oricât de originală, intersantă şi utilă ar fi fost, opera lui Otlet risca să
nu fie percepută de diversele medii, nu totdeauna favorabile, dacă acesta nu ar fi
desfăşurat, cu un talent remarcabil, o intensă activitate de difuzare a repertoriului
său universal sau a clasificării sale zecimale universale elaborând mai multe cărţi,
publicând zeci de articole şi asigurând circulaţia ideilor prin Revue de l 'Institut
lnternational de Bibliographie. De asemenea a încurajat şi orientat activitatea
diferitelor instituţii bibliografice şi a reţelei de comitete naţionale, constituite chiar
la apelul său, a reluat ideea organizării de congrese internaţionale ale
documentariştilor, bibliografilor şi bibliotecarilor cu toate că impactul acestora
fusese destul de mic între 1 886 şi 1 900. Congresul organizat de el în iulie 1 9 10, la
Bruxelles, s-a bucurat de mare succes şi poate fi considerat drept punctul de plecare
al tuturor cooperărilor internaţionale viitoare în materie de bibliografie, de altfel
Otlet, va participa la organizarea tuturor congreselor internaţionale până în 1 937.
Primele organisme de normalizare apar după anul 19 1 8 , iar momentul cheie
pentru standardizarea internaţională actuală este considerat a fi Congresul
internaţional al bibliotecarilor şi bibliofililor ţinut la Paris între 3 şi 9 aprilie 1 923
datorită importanţei rezoluţiilor acestuia privind crearea asociaţiilor bibliotecarilor
şi bibliofililor la nivelul fiecărei ţări precum şi generalizarea utilizării fişei
internaţionale. De asemenea participanţii conştientizează necesitatea cooperării
internaţionale astfel încât la Congresul de la Praga din 1 926 este aprobată
propunerea lui Gabriel Henriot ( 1 880-1 965) privind crearea unui «Comitet
internaţional» care să reprezinte asociaţiile naţionale la nivel internaţional şi să
pledeze cu autoritate cauza bibliotecarilor moderni. Propunerea este însuşită câteva
luni mai târziu de American Library Association iar în anul următor, pe durata
ceremoniilor de sărbătorire a 50 de ani ai British Library Association, este creată
IFLA International Federation of Libraries Associations.
După 1 945 cooperarea internaţională este susţinută şi de alte organisme
-
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internaţionale, în special de către UNESCO şi ISO International Organisation
for Standardisation. Prima problemă de rezolvat a fost elaborarea unui sistem
internaţional unic de reguli de catalogare în locul regulilor anglo-americane pe de
o parte şi a Instrucţiunilor prusiene pe de altă parte. Valorificând tendinţele şi
climatul favorabil, IFLA creează în 1 954, la sugestia UNESCO, un grup de lucru
însărcinat cu coordonarea principiilor de catalogare. După o foarte riguroasă şi
asiduă pregătire, sub patronajul IFLA, cu importante donaţii şi subvenţii de la
Council on Library Ressources din Washington şi cu ajutorul UNESCO, care
găzduieşte în localurile sale 1 05 participanţi reprezentând 53 de ţări şi 1 2
organizaţii internaţionale precum şi 1 04 observatori, în octombrie 1 96 1 este
organizată Conferinţa de la Paris definindu-se rolul şi structura oricărui catalog,
definindu-se cu precizie utilizarea diferitelor tipuri de intrări şi de vedete, fixându
se regulile de catalogare pentru autori multipli conturându-se chiar şi profitul
potenţial oferit de maşinile electronice. Metoda de lucru utilizată, caracterizată de
pragmatism, prudenţă şi concertare, a permis elaborarea unui sistem flexibil de
norme internaţionale, Principiile de la Paris, capabil să se adapteze rapid
problemelor generate atât de noile suporturi cât şi de revoluţiile informatice. De
acum înainte metoda de lucru rămâne stabilită definitiv în timp ce normele rămân
totuşi susceptibile să evolueze pentru a ţine pasul cu noile evoluţii tehnice. În anii
următori IFLA se concentrează asupra bibliografiilor naţionale în scopul de a găsi
mijloace de facilitare a schimburilor internaţionale şi propune utilizarea unei
descrieri maximale care să conţină toate elementele posibile, fără obligativitatea de
a fi folosite în totalitate, dar cu obligaţia, pentru toţi, de a respecta ordinea
prestabilită şi punctuaţia propusă. În acest mod devenea posibilă identificarea celor
8 zone ale unei descrieri bibliografice indiferent de limba şi provenienţa acesteia.
Această soluţie a fost omologată de ISO în 197 1 sub numele de ISBD (M),
International Standard Bibliographic Description (Monograph), succesul a fost
deplin, fiind imediat adoptată de multe biblioteci naţionale. Datorită succesului,
principiul a fost extins treptat pentru a putea integra în sistem toate tipurile de
documente, ajungându-se la nouă standarde internaţionale de descriere
bibliogafică: generală - ISBD (G), monografii - ISBD (M), publicaţii seriale ISBD (S), documente cartografice - ISBD (CM), documente vechi - ISBD (A),
muzică imprimată - ISBD (PM), documente non-carte (imagini animate,
înregistrări sonore) - ISBD (NBM), documente electronice - ISBD (CF) devenit
ulterior ISBD (ER) precum şi pentru părţile componente ale unui ansamblu care a
făcut deja obiectul unei descrieri bibliografice - ISBD (CP). Stabilind o structură
rigidă pentru descrierile bibliografice ISBD-urile facilitează conversia acestora în
date înregistrabile în calculatoare dar având o concepţie orientată pentru
prezentarea pe hârtie, ele nu puteau fi totuşi un instrument pe deplin utilizabil în
-
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cadrul schimburilor de fişiere informatizate.
Înregistrarea informatică a descrierilor bibliografice presupune utilizarea unui
suport structurat deoarece o maşină nu putea recunoaşte o informaţie prin
conţinutul său dar o putea identifica în funcţie de stucturarea suportului şi a unor
elemente specifice de codificare asociate. Dacă două calculatoare dispun de modele
(formate) identice de organizare a datelor atunci între cele două maşini transferul
de fişiere este posibil. Biblioteca Congresului abordează acestă problemă la
începutul anilor 50 şi primul format de schimb pentru descrierile bibliografice,
MARC - MAchine-Readable Cataloging, apare în 1965 iniţial sub numele de
LCMARC apoi, după adoptarea lui ca standard american, sub numele de
USMARC el fiind experimentat cu succes între anii 1 965 şi 1970 în 16 biblioteci
americane. În zilele noastre MARC 2 1 este formatul cel mai cunoscut şi cel mai
utilizat în întreaga lume datorită facilităţilor şi perfomanţelor oferite. Conform
cerinţelor tot mai presante ale editorilor în 1972 este creat ISBN - International
Standard Book Number, cod care permite identificarea cărţilor prin procedee
informatice, în structura sa regăsindu-se informaţii de identificare a zonei
lingvistice din care provine cartea, a editorului şi a titlului în cadrul producţiei
editorului respectiv. ISBN-ul este utilizat cu succes, atât de către editori cât şi de
către biblioteci, în numeroase aplicaţii informatice privind gestiunea comenzilor,
gestiunea stocurilor, gestiunea schimburilor. De asemenea procedeul este repede
adaptat şi pentru periodice, prin crearea în 1975 a ISSN-ului - International
Standard Serial Number.
Bibliotecile lumii evocă, încă foarte frecvent, „criza revistelor ştiinţifice"
datorată creşterii rapide a numărului de reviste publicate, în special în ştiinţă,
tehnică şi medicină (STM), concomitent cu creşterea mărimii acestora precum şi,
mai ales a creşterii exponenţiale a costurilor abonamentelor. Oferta electronică pe
Internet a vizat în primul rând revistele ştiinţifice destinate comunicării punctuale
între cercetători extinzându-se ulterior la alte tipuri de reviste, la enciclopedii
biomedicale, la cărţi de referinţă pentru practicieni sau la opere pedagogice.
Începând cu anul 1997, odată cu apariţia ofertelor comerciale ale marilor edituri
precum Elsevier, Academic Press, Springer etc., editarea electronică a intrat în era
industrială, dar configuraţia pieţei editoriale nu era deloc favorabilă bibliotecilor
ele trebuind să suporte atât costurile pentru revistele tipărite cât şi pentru resursele
electronice. În 1998, costurile abonamentelor pentru publicaţiile seriale franceze
erau mai mari cu 240ţ în comparaţie cu 1 980, indiferent de disciplina considerată
iar cele mai scumpe erau cele din STM. În Statele Unite, între 1 970 şi 1990
preţurile revistelor ştiinţifice şi tehnice au crescut în medie cu 1 3,5ţ anual, în
consecinţă în pofida expansiunii continue a ofertei editoriale bibliotecile
universitare americane solicitau în 1 998 cu 7ţ mai puţine reviste decât în 1986. În
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această situaţie bibliotecile au trebuit să se grupeze ca să poată negocia împreună
licenţele pentru documentele electronice, tot mai importante şi mai necesare pentru
colecţiile lor şi pe care, în mod separat, nu şi le mai puteau permite. Consorţiile
pentru achiziţia de resurse electronice apar la începutul anilor 1 990 şi se dezvoltă
în paralel cu ediţia electronică. Ele continuă tradiţii îndelungate de cooperare între
biblioteci, începute încă din anii 1 970, privind cataloagele partajate, împrumutul
interbibliotecar, utilizarea în comun a resurselor bibliografice iar o dată cu
standardul Z39-50 şi a resurselor informatice. Consorţiile de biblioteci permit
utilizarea în comun a resurselor financiare pentru a cumpăra bănci de date sau
reviste electronice cu respectarea individualităţii cât şi a intereselor specifice ale
tuturor partenerilor şi asigură o diminuare substanţială a costului unităţii de
informaţie. Funcţionalităţile de bază ale unui consorţiu asigură: negocierea
colectivă a licenţelor de acces la resursele electronice, cumpărarea acestor licenţe
precum şi accesul la resursele electronice pentru membrii consorţiului prin ser
verele locale ale partenerilor, printr-un server local comun sau, prin intermediul
unui portal, la site-ul furnizorului. Ca funcţionalităţi suplimentare pot fi avute în
vedere: partajarea informaţiei, definirea de politici comune de dezvoltare a
colecţiilor, reducerea dublurilor, definirea de politici de conservare partajată, de
asemenea standardizarea serviciilor pentru utilizatori . Pentru asigurarea
funcţionalităţilor specifice orice consorţiu dispune de statut legal, structură
organizaţională, resurse financiare şi umane.
În septembrie 1 997 Comitetul permanent al Secţiunii de catalogare a IFLA a
aprobat Raportul final al Grupului de lucru IFLA privind Cerinţele funcţionale
pentru înregistrările bibliografice FRBR
Functional Requirements for
Bibliographic Records şi între 28 şi 30 iulie 2003, la Frankfurt, a avut loc prima
reuniune a experţilor în catalogare din Europa, pentru elaborarea Codului
Internaţional de Catalogare. Această conferinţă a elaborat ceea ce se cheamă acum
„Principiile de la Frankfurt", adică o nouă generaţie de principii de catalogare, la
peste 40 de ani după faimoasele „Principii de la Paris". Scopul acestor principii a
fost de a formula liniile directoare ale unui cod de catalogare universal urmărind să
sporească posibilităţile de partajare a informaţiei catalografice la nivel global prin
promovarea unor standarde de elaborare a metadatelor catalografice. Şi nu doar
pentru lumea bibliotecilor : participanţii speră ca principiile de catalogare detectate
să poată fi utile şi altor „organizatori de informaţii", precum arhivele, muzeele,
administratorii de proprietăţi intelectuale, comunităţile de pe Internet. Conferinţa
de la Frankfurt a fost prima dintr-o serie de reuniuni „regionale". Următoarele au
fost planificate astfel: 2004, America Centrală şi de Sud (Buenos Aires); 2005,
Orientul Apropiat; 2006, Asia (Seul); 2007, Africa (Durban).
În concordanţă cu tendinţele şi soluţiile promovate pe plan internaţional cât şi in
-
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context naţional preocupările privind recurgerea la utilizarea facilităţilor oferite de
noile tehnologii ale informaţiei şi telecomunicaţiilor vizează şi Biblioteca
Academiei Române ele fiind evidenţiate foarte pregnant în cadrul manifestărilor
legate de centenarul Bibliotecii din anul 1 967. Ca prim pas în informatizare,
Biblioteca Academiei a trecut la catalogarea on-line a cărţilor în 1 998, din 2000
catalogarea manuală a acestora fiind sistată. Catalogarea publicaţiilor periodice se
face on-line din 1 999, un an mai târziu debutând şi conversia retroactivă a colecţiei.
Fondul de carte veche românească a început să fie catalogat on-line din 1 998,
experimental a început şi reconversia fişierului de corespondenţe. Catalogul on
line, nucleul sistemului integrat de informatizare, cuprinde mai multe baze de date,
încercând astfel să păstreze structura complexă a fişierelor ce caracterizează
ansamblul cataloagelor Bibliotecii şi anume: baza de date pentru publicaţii
contemporane (cărţi, periodice, cataloage de expoziţii, materiale audio-vizuale,
etc.), baza de date pentru colecţiile speciale şi baze de date text-imagine. Pentru
prezervarea importantei moşteniri culturale deţinute de Bibliotecă soluţia la care
s-a recurs a fost facsimilarea electronică, deoarece oferă acces nelimitat la
documentul facsimilat în timp ce documentele originale pot fi restaurate şi
conservate, această soluţie constituie, practic, singurul ansamblu de proceduri prin
care se poate realiza o prezervare optimă. Strategia pentru care s-a optat a fost
constituirea unor baze de date text/imagine, în care, practic, fiecărei înregistrări,
cunoscută sub denumirea clasică de „fişă de catalog", i se ataşează una sau mai
multe imagini scanate ale documentului catalogat. Colecţiile patrimoniale devin
astfel biblioteci virtuale, accesibile oricărui utilizator de Internet, documentele
originale, scoase din uz, rămânând disponibile generaţiilor următoare. Stadiul de
realizare al primului proiect de bibliotecă virtuală abordat permite acum, oricărui
„cititor" virtual pe Internet, consultarea „Caietelor Eminescu", caiete ce conţin
manuscrisele poetului. Avantajele facsimilului electronic au fost multiple. Textul
(imaginile scanate) este însoţit de descrierea sa bibliografică, făcută după normele
internaţionale de catalogare şi descriere, ceea ce constituie un instrument de
referinţă de maximă accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori, români sau
străini. Fiecare text manuscris, integral, fragment sau variantă, îşi găseşte în
descrierea bibliografică trimiterea la pagina din ediţia Perpessicius unde este
menţionat, făcându-se astfel corelarea cu instrumentul de referinţă cel mai
autorizat. Imaginea textului poate fi oferită la dimensiunea dorită pentru a permite
investigarea grafologică minuţioasă, procedeu destul de anevoios până acum, în
condiţiile consultării directe a originalului . Imaginea scanată este fidelă întru totul
originalului, nu au fost efectuate eliminări ale spaţiilor nescrise şi nici nu s-au
operat „curăţiri" ale zonelor înnegrite de excesiva folosinţă. Începând cu anul 1 997,
în cadrul Bibliotecii, a fost utilizat sistemul integrat de prelucrare şi gestionare a
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datelor şi procedurilor de bibliotecă ALEPH 300, versiune concepută în anii 80 şi
operaţională sub sistemul de operare UNIX. Ea permite catalogări în standarde
diferite, facilitate convenabilă iniţial pentru continuitatea activităţilor de catalogare,
rezultând o bază de date „hibridă", cu alterări ale semnificaţiei câmpurilor, fără
compatibilitate cu cataloage similare. Versiunea 300 a fost completată ulterior cu o
interfaţă Web care, nepermiţând prezentarea în totalitate a câmpurilor din bază,
poate oferi doar parţial informaţia bibliografică. În ultimii ani a devenit operaţională
versiunea ALEPH 500 care funcţionează sub Linux, este full web version, cu o
arhitectură client/server complexă şi care dispune de o interfaţă de lucru prietenoasă
de tip Windows. Noua versiune, achiziţionată în 2005 şi în curs de implementare în
cadrul Bibliotecii, permite utilizarea a doua produse noi : METALIB, pentru servicii
de bibliotecă virtuală, fiind un portal de acces la baze de date full text şi imagine şi
asigurând navigarea în baze de date compatibile, în cataloage de edituri, biblioteci
virtuale, jurnale electronice, muzee virtuale şi SFX, pentru accesarea simultană a
mai multor baze de date, fiind un instrument absolut necesar cercetării bibliografice
şi operaţiilor de împrumut interbibliotecar. Catalogarea este standardizată prin
varianta UNIMARC, asigurând în felul acesta o bază de date perfect compatibilă cu
bazele de date a peste 1 0 biblioteci din România şi aproximativ 1000 de mari
biblioteci din peste 50 de ţări ale lumii, ALEPH 500 fiind la ora actuală cel mai
performant şi cel mai utilizat soft de bibliotecă.
Societatea în care trăim se caracterizează · prin globalizarea infrastructurii
informaţionale, prin transformarea societăţii umane într-o societate a cunoaşterii
prin informaţie, o societate în care mediile electronice ocupă şi vor ocupa din ce în
ce mai mult un rol preponderent în diseminarea informaţiei. Utilizarea informaţiei
multimedia, prin natura sa, implică: mai multe simţuri în prezentarea informaţiei
(auditiv - sunet; vizual - imagine; tactil - tastatură, mouse, ecran tactil), volume
mari (miliarde de caractere - giga, tera, peta octeţi), mai multe tipuri de date
simultan (numerice şi analogice), complexitate extinsă (filme video, încă
incipiente, instrumentele existente nepermiţând încă realizarea de filme video în
format profesional). Centrul de referinţă în oferirea de acces la informaţie şi la
cunoaştere ca fundament al culturii l-a constituit şi îl constituie biblioteca. Ca şi în
multe alte domenii de activitate umană, aflate în expansiune rapidă, primele
preocupări privind folosirea tehnologiilor informaţiei în instituţiile depozitare de
bunuri culturale (arhive, biblioteci, muzee) au apărut în lumea academică. Oamenii
de ştiinţă au urmărit, în primul rând, găsirea de căi noi pentru conservarea bunurilor
culturale acumulate în secole de dezvoltare umană şi pentru creşterea numărului
celor care au acces cât mai neîngrădit (din motive financiare, geografice, de poziţie
socială) şi cât mai rapid la acestea. La începutul anilor 90, o viziune a „bibliotecii
anului 2000" simplă şi precisă, era prezentată astfel: pe de o parte, oricine, conectat
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la Internet, poate „răsfoi" orice carte, ziar, manuscris, partitură, raport tehnic,
stocate în „on-line", fără a fi nevoit a se deplasa la bibliotecă iar, pe de altă parte,
„biblioteca", devenită un uriaş sistem hipertext, permite accesul simultan (al mai
multor cititori la acelaşi obiect) şi multiplu (al unui cititor în mai multe biblioteci),
precum şi protejarea fizică optimă a obiectelor. La mijlocul anilor 90, Comisia
Europeană a lansat un program remarcabil pentru stimularea utilizării tehnologiilor
informaţiei şi comunicaţiilor în societatea informaţională emergentă. Promovate
prin cartea albă a lui Albert Gore pentru construirea infrastructurii informaţionale
naţionale, în decembrie 1 993 şi prin raportul lui Bangemann, «Europa şi societatea
informaţională globală», în iunie 1994, noile tehnologii erau considerate între
protagoniştii determinanţi ai prosperităţii viitoare. Între 1 996 şi 200 1 s-au elaborat
o serie de reglementări eliminându-se o parte din obstacolele privind accesibilitatea
la viitoarele pieţe electronice, micşorarea costurilor de acces de exemplu. Faptul că
utilizatorii considerau conţinutul Internet-ului gratuit precum şi absenţa unei
legislaţii clare şi complete privind copyright-ul internaţional rămân bariere majore
pentru întreprinderi comerciale prospere pe Internet. Sectorul cultural, în special
industriile editoriale şi de agrement ca principali furnizori, era văzut ca un
protagonist cheie pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii diseminabile prin
canalul reţelelor digitale. Multe biblioteci din lume derulează proiecte de digitizare
a propriilor colecţii. Aceste proiecte sunt, însă, limitate şi au un ritm lent, atât
datorită constrângerilor financiare şi tehnologice, cât şi celor legale (prevederile
privind copyright-ul). În acest context, Google intervine cu forţa financiară şi
tehnologia performantă de care dispune şi „industrializează" procesul de digitizare.
Lansat în anul 1998, motorul de căutare Google a acaparat cu timpul piaţa căutării
informaţiilor pe Internet, în prezent 75ţ dintre căutări realizându-se prin
intermediul acestui instrument. Google indexează peste 8 miliarde de pagini Web,
iar în fiecare minut, în lumea întreagă, se efectuează 1 50 OOO de căutări. La 14
decembrie 2004, Google a anunţat lansarea proiectului Google Print, prin care
urmăreşte, întro primă fază, să digitizeze circa 1 5 milioane de lucrări (aproximativ
4,5 miliarde de pagini), în scopul de a le pune la dispoziţie on-line, în acces liber.
În acest scop a încheiat contracte de colaborare cu cinci dintre bibliotecile cele mai
cunoscute şi mai bogate în colecţii din spaţiul anglofon, New York Public Library
şi bibliotecile universitare Stanford, Michigan, Harvard şi Oxford. Investiţia
Google în acest proiect a fost estimată la 1 50-200 milioane de dolari. Bineînţeles
că replicile nu au întârziat, Franţa, prin preşedintele Bibliotecii Naţionale anunţă
lansarea unui program de digitizare şi punere la dispoziţie on-line a presei franceze
- periodicele din secolul XIX pâna la sfârşitul celui de al doilea război mondial iar peste o lună, prin însuşi preşedintele Jacques Chirac, lansează ideea bibliotecii
virtuale europene. De fapt cel mai important aspect adus în discuţie a fost cel al
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necesităţii selecţiei şi organizării informaţiei digitizate. Încă din 1 999, în articolul
său Why the Net is nat a library, bibliotecarul american Jose-Marie Griffith
enumera motivele care discalifică Internetul ca obiect biblioteconomic: absenţa
exhaustivităţii, absenţa stabilităţii, absenţa validării şi absenţa unei catalogări reale.
Preşedintele Asociaţiei Bibliotecilor Americane (ALA), Michael Gorman,
manifestându-şi rezervele faţă de calitatea serviciilor pe care le-ar fumiza un
asemenea proiect denumeşte fenomenul McGoogle şi ca şi în cazul fast-food-urilor,
gunoaiele sunt tot gunoaie, indiferent cât de rapid sunt livrate. Ministrul francez
alculturii şi comunicării, Renaud Donnedieu de Vabres, enumerând proiectele de
digitizare susţinute de minister, subliniază că acestea s-au realizat nu printr-o
digitizare de masă, ci sunt fructul unei politici documentare bine gândite, care
acordă, în acelaşi timp, o importanţă deosebită semnalării, descrierii şi indexării
operelor digitizate - ceea ce Google nu îşi propune să facă.
În actuala etapă din evoluţia omenirii informaţia este tratată ca un element
infrastructural, indispensabil funcţionării şi progresului societăţii umane, etapa
fiind tot mai frecvent definită de sintagma era informaţiei. În cadrul acestei ere
mediile academice disting deja trei stadii de evoluţie: societatea pre-informaţională
sau informatică, societatea informaţională şi societatea post-informaţională sau
societatea cunoaşterii. Pentru societatea cunoaşterii esenţiale sunt următoarele
caracteristici: este o societate a ştiinţei, prin toate domeniile ei ; este o societate a
învăţării; este o societate durabilă şi sustenabilă; se bazează pe tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor; cunoaşterea devine factorul economic esenţial; este o
societate a culturii umaniste. Societatea informaţională s-a realizat prin apariţia
Internetului şi generalizarea accesului la informaţia şi serviciile electronice
existente pe web. Apariţia web-ului a deschis posibilitatea trecerii la un nou stadiu
al erei informaţiei. Imensul volum informaţional existent pe web este destinat
uzului uman şi aceasta este chiar esenţa limitării conceptuale a conţinutului
web-ului. Oamenii au putere limitată de prelucrare a informaţiei. Nimeni nu poate
citi întregul conţinut al web-ului. Mai mult, se estimează că şi pentru un domeniu
specializat, lecturarea publicaţiilor de pe web depăşeşte timpul biologic pe care îl
are un om la dispoziţie. Marea schimbare de paradigmă o va aduce web-ul semantic
- informaţiei din spaţiul Internet i se asociază o semantică explicită şi astfel
conţinutul informaţional al web-ului devine accesibil atât oamenilor cât şi
proiecţiilor software ale creativităţii umane - care va reprezenta pentru societatea
cunoaşterii ceea ce a reprezentat Internetul pentru societatea informaţională.
30 septembrie 2005
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CARTEA ŞI BIBLIOTECA ÎN ISTORIA APROPIERII
ROMÂNO-FRANCEZE
Nicolae Liu
Înnoirea preocupărilor de istorie, de sociologie şi ştiinţă literară în Franţa a
determinat şi noi investigaţii în domeniul comunicării prin lectură, al posibilităţilor
de dezvoltare în continuare a cărţii pentru progresul culturii 1 . Într-un moment în
care o carte de peste Ocean viza posibila dispariţie a „Galaxiei Gutenberg".
S-a subliniat cu acest prilej , pe drept cuvânt, caracterul ambiguu al termenului
„carte", care desemnează şi obiectul, suportul material al semnelor şi conţinutul
intelectual transmis prin acestea. S-a spus totdeodată, de data aceasta cu oarecare
exagerare, că ea nu există decât în „momentul în care semnificantul devine
semnificat", cu alte cuvinte „decât în clipa în care ea începe să fie citită"2 .
Fireşte, numai prin lectură (directă sau indirectă) cartea îşi poate îndeplini rolul
de vehicul al unui anume mesaj de la emiţător la receptor, cu alte cuvinte între autor
şi cititor. Dar cartea nu este un simplu transmiţător, ci şi un conservator de cultură.
Circuitul autor-cititor poate presupune un larg releu în timp şi spaţiu. Stabilirea lui
se face iniţial cu ajutorul tipografului, editorului, librarului. Intervine apoi anticarul
şi nu de puţine ori bibliotecarul.
Habent sua fata libelli, cărţile îşi au soarta lor, afirma un cunoscut adagiu latin,
exprimând un vechi adevăr. Unele, cele mai multe dispar fără urmă, chiar dacă au
atras privirile în momentul apariţiei lor. Altele fac epocă sau, deşi neobservate la
început, ori uitate, reapar luminând în timp şi spaţiu. Toate la un loc într-o
bibliotecă pot constitui nu numai pietrele unui monument de cultură, dar şi mărturia
unui timp revolut, explicaţia unei mentalităţi sau a unei comuniuni spirituale. De
aceea socotim că scrutarea destinului lor istoric poate oferi date semnificative sau
puţin puse în valoare şi o imagine de ansamblu convingătoare în legătură cu
trecutul raporturilor culturale româno-franceze.

I . Menţionăm astfel, pentru a oferi numai câteva exemple, contribuţiile lui G. Bolleme, A. Dupront, J. Ehrard,
F. Furet, D. Roche, J. Roger, în Livre et societe dans la France du XVI/le siecle, La Haye, 1 965; H. J. Martin,
Le livre et la civilisation ecrite; Idem, Livre, pouvoirs et societe a Paris au XV/le siecle, Geneve, 1 969; R.
Mandrou, De la cu/ture populaire aux XV/le et XV/lle siecles, Paris, 1 964; E. Plocon, L'univers des livres,
Paris, 1 96 1 ; G. Picon, L'usage de la lecture, voi. 1-11, Paris, 1 96 1 ; J. Dumazedier et J. Hassenforder, E/ements
pour une sociologie comparee de la production, de la diff'usion et de l'utilisation du li1•re, Paris, 1 963; R. Escarpit,
La revolution du livre, Paris, 1 965 ; Idem, Sociologie de la litterature, Paris, 1 968; Lucien Goldmann, La sociologie
de la litterature; situation actuelle et prohlemes de methode, „Revue intemationale des sciences sociales", 1 967, nr. 4.
2. Nicolae Robine, La lecture, în Robert Escarpit, Le litteraire et le social, E!ements pour une sociologie de la
litterature, Paris, 1 970, p. 2 2 1 .
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Fireşte, faptul că aceste raporturi au în urmă o bogată tradiţie nu mai trebuie
demonstrat. Chiar dacă momentul apariţiei cărţii franceze în ţările române sau a
cărţii româneşti în Franţa sunt încă dificil de fixat.
Cert este că aceste contacte livreşti încep să se precizeze din epoca umanismului
târziu, amplificându-se sub influenţa „Luminilor filosofiei". Deşi n-a dispărut
tradiţionala căutare de aliaţi sau prozeliţi în luptele confesionale activată de
concurenţa între reformă şi contrareformă şi da eforturile iezuite pentru „unirea" cu Roma,
cartea slujeşte tot mai mult înlăturării intoleranţei religioase şi progresului
spiritului laic.
Legăturile diplomatice şi interesele politice au facilitat nu odată calea legăturilor
culturale. Astfel, dacă încercarea spătarului Nicolae Milescu3 , aflat în Occident, de
a interveni personal la Paris pe lângă Ludovic al XIV-iea în favoarea repunerii pe
tron a fostului domn al Moldovei Gheorghe Ştefan n-a reuşit, cărturarul diplomat
deschidea seria publicaţiilor româneşti tipărite în capitala Franţei. El elaborase mai
întâi în greceşte, apoi în latineşte, la invitaţia prietenului său Amault de Pomponne,
ambasadorul Franţei la Stockholm, o sinteză anticalvină de dogmatică ortodoxă,
Enchiridion sive Stella orientalis occidentali splendens, imprimată de mai multe
ori începând din 1 669 în cadrul unei culegeri polemice j anseniste de expuneri
asupra credinţei catolice4 . Preocupărilor pedagogice ale spătarului, dar şi pasiunii
sale pentru jocul de cărţi de care vorbeşte cronicaruI5 , li s-au datorat introducerea
predării ludice, distractive, a elementelor de geografie politică la Kremlin şi în
familiile înaltei aristocraţii moscovite. El traducea în acest scop Jeu de la
geographie de Jean Desmarets, care propunea un joc de cărţi special confecţionate,
folosit la instruirea în copilărie a Regelui Soare6 . Dacă rezultatele sau relatarea
călătoriei sale în China erau apreciate şi utilizate şi de alţi contemporani ca
francezii Philippe d ' Avril şi Foy de la Neuville?, un manuscri s al Descrierii
3. Deşi, aşa cum observa Ştefan S. Gorovei în studiul său Nicolae (Milescu) Spătarul, Contribuţii biografice,
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", Iaşi, XXI, 1 984, p. 1 8 1 - 1 83, atât marele cărturar
moldovean, cât şi contemporanii săi n-au folosit pentru el numele de familie Milescu, intrat în circulaţie mai
târziu şi popularizat prin cronica lui Ion Neculce.
4. La perpetuite de la ji1y de l 'eglise catholique touchant l 'eucharistie, Paris, 1 669, 1 704, 1 7 1 1 , 1 7 1 3. Textul
cărturarului român a fost reprodus şi într-un volum din vasta culegere Patrologiae cursus complectus, editat de
J. P. Migne.
5. Ion Neculce, Cronica. ed. a III-a de Al. Procopovici, voi. I, Craiova, 1 942, p. 34.
6. Intitulându-şi traducerea Geograjija - Kosmographia - 1 · vide holody kart, „Nicolae Spătarul" a introdus şi
unele adaosuri erudite sau precizări specifice. Cf. Nicolae Milescu, A ritmologhia, Etica şi originalele lor,
ediţie critică şi studiu monografic de Pandele Olteanu, Bucureşti, 1982, p. 55 şi urm.
7. Cf. Phi lippe d' Avril, Vc1yage en divers etats d 'Europe et d 'Asie, entrepris pour decouvrir un nouveau chemin
a la Chine, Paris, 1692, p. 337 şi urm; [Foy de la Neuville] , Relation curieuse et nouvelle de Moscovie,
contenant l 'etat present de cet empire, Les expeditions des Moscovite sen Crimee, en 1689, Les causes des
dernieres revolutions, leurs moeurs et leur religion, le recit d'un voyage de Spatarus par terre a la Chine,

Paris,

1 697, p. 206-23 1 .
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Chinei se află azi la Biblioteca Naţională din ParisB. În sfârşit, spătarului i-ar
aparţine una dintre cele mai vechi menţiuni ale „franţozilor" în limba română9 .
La rândul său Dimitrie Cantemir, se împrieteneşte în exilul său
constantinopolitan cu ambasadorul Franţei Ferriol, care-l salvează la un moment
dat de la moarte. Diplomatul francez va reproduce cuvintele Cântecului dervişilor,
cules şi transcris de principele moldovean, în albumul său prin care făcea cunoscute
în Occident tipuri şi costume de dregători de la Curtea Otomană l O. În schimb
Dimitrie Cantemir se familiarizează cu limba franceză şi cunoaşte producţii ale
tiparului francez, dintre care unele intră în propria sa bibliotecă. Menţionăm astfel
Tesoro delia lingua italiana e greco volgare . . . opera postuma dall padre Alessio da
Somavera . . . e possa in luce dall padre Romasso da Parigi, amplu dicţionar italo
grec tipărit la Paris în 1709 de Michel Guignard. Exemplarul, purtând semnătura
autografă „Io Dimitrii Cantemir Vvd." se păstrează astăzi la Biblioteca Centrală
Universitară M. Eminescu din Iaşi. Trei decenii mai târziu, numit ambasador al
Rusiei la Curtea Franţei, Antioh, fiul lui Dimitrie Cantemir, va mij loci apariţia în
limba franceză a Istoriei Imperiului Otoman, care cunoaşte în 1743 două ediţii 1 1 .
Popularizată fragmentar cu trei ani mai înainte de autorul lui Manon Lescaut,
lucrarea îşi păstrează în literele franceze o autoritate mai mult decât seculară, de la
Voltaire la Victor Hugo l 2 .
Posesor al unei alese culturi, Constantin Brâncoveanu şi-a propus să redea
prestigiul Ţării Româneşti în spirit umanist, transformând-o într-un centru
principal de cultură din Europa Răsăriteană, care să producă o sinteză artistică nouă
la limita Orientului cu Occidentul. Epoca sa constructivă nu e străină de exemplul
celei a lui Ludovic al XIV-lea, cu care
toutes proportions gardees
a fost
1
3
comparată .
-

-

8. Ms. Slav 35 de la Bibliotheque Nationale reprezintă o copie elegant ornamentată, realizată în 1 685 pentru
învăţatul suedez J. G. Sparwenfeldt, aflat pe atunci în Rusia, după manuscrisul pus la dispoziţie de N. Milescu.
Cf. Constantin C. Giurescu, Nicolae Mi/eseu Spătarul. Contribuţie la opera sa literară. „Analele Academiei
Române", Memoriile secţiunii istorice, s. III, tom. VII, p. 232-239.
9. Cf. Virgil Cândea, Raţiunea dominantă, Contribuţii la istoria umanismului românesc, Cluj-Napoca, 1 979, p.
222 şi urm.
1 0. Recueil de cent estampes representant dijjerentes nations du Levant. Graves . . . en 1 707 et 1 708 par Ies
ordres de M. de Ferriol, Paris, 1 7 1 4.
1 1 . Histoire de l 'Empire Othoman, ou se voyent Ies causes de son agrandissement et de sa decadence. Traduite
en fran�ois par M. de Joncquieres, Paris, 1 743, a apărut într-o ediţie in 4° în două voi. şi alta în 1 2° în 4 voi.
1 2. Cf. Nicolae Liu, Dimitrie Cantemir, prince philosophe de Moldavie. Echos europeens. „Dix-huitieme
siecle", Paris, XIII, 1 983, p. 426-434.
1 3 . N. Iorga, Locul românilor în dezvoltarea vieţii sufleteşti a popoarelor romanice, „Revista istorică", V, 1 9 1 9,
nr. 6 7, p. 1 22; George Ivaşcu, Istoria literaturii române, [voi.] I, Bucureşti, 1 969, p. 222; Ştefan Ionescu,
Epoca brâncovenească, Dimensiuni politice, finalitate culturală, Cluj-Napoca, 1 98 1 , p. 236.
-
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în aceste condiţii, oraşul Bucureşti tinde să devină o nouă metropolă culturală

pentru creştinătatea balcanică, reluând cu mai multă libertate moştenirea bizantină
şi iradiind până în Caucaz sau Orientul apropiat. De aici activizarea şi
reorganizarea Academiei Domneşti, cu aceeaşi limbă de predare ca şi Academia
Patriarhiei de la Constantinopol, dar tutelată laic. în 1 707, răspunzând solicitării lui
Constantin Brâncoveanu, Hrisant Nottara, viitorul patriarh al Ierusalimului,
întocmea un regulament rămas în vigoare multă vreme, iar ceva mai târziu îl găsim
insistând pentru adăugirea unei tipografii şi a unei biblioteci 14 . Tânărul, care îşi
continuase studiile la Universitatea din Padova alături de Radu (Răducanu), fiul
mai mic al stolnicului Constantin Cantacuzino, se aflase împreună cu acesta la
Paris, începând din primăvara lui 1 700. Tot la Paris Hrisant Nottara va publica, în
anul morţii tragice a stolnicului C. Cantacuzino şi a fiului său Ştefan, ajuns domn,
o carte de geografie dedicată instruirii lui Scarlat, fiul noului domn al Ţării
Româneşti, Nicolae Mavrocordat.
Dragostea de carte a lui Constantin Brâncoveanu s-a manifestat şi prin
înfiinţarea bibliotecii de la Mânăstirea Horez, care trebuia să devină în intenţiile
sale un important focar de cultură. Alegerea locului spre poalele Carpaţilor era şi o
măsură de prevedere. în 1 702 întemeierea ei „cu multă cheltuială" era semnalată
drept o mare realizare a domniei 15 . Printre preţioasele publicaţii pe care le
adăpostea se afla şi seria aproape completă de ediţii critice bilingve greco-latine din
Corpus Byzantinae historiae, concepută de eruditul Philipe Labbe şi realizată sub
îndrumarea nu mai puţin celebrului Charles Du Cange, cu cheltuiala regalităţii
franceze la Paris, în secolul XVII 16 .
Dar figura culturală cea mai importantă a epocii brâncoveneşti a fost fără
îndoială unchiul şi sfetnicul de taină al domnului, stolnicul Constantin Catacuzino.
S-a încercat reconstituirea bibliotecii sale l 7 , apreciată de unul din cei mai de seamă
cercetători ai ei , profesorul Mario Ruffini, drept „bibliotecă vie", servind
la introducerea de idei noi umani ste în cultura timpului său, la promovarea
1 4. Organizarea celei din urmă era terminată în 1 7 1 4. Cf. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria
românilor, tom XIV, partea I-a, p. 327 şi urm., ibidem, partea a III-a, p. 77 şi 4 13; Ştefan Ionescu, Panait I.
Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Viaţa, domnia, epoca, Bucureşti, 1 969, p. 357 şi urm.
1 5. Cf. prefetei lui Ioan Comnen la Tâlcuirea celor patru Evanghelii, ms. grec închinat lui Constantin
Brâncoveanu şi intrat după ocuparea Olteniei de către austrieci, în biblioteca lui Eugeniu de Savoia, marele
general al imperiului, azi la Biblioteca Natională din Viena. Cf. N. Iorga, Manuscripte din biblioteci străine
relative la istoria românilor, „Analele Academiei Române, Memoriile sec{iunii istorice", 1 898.
1 6. Păstrarea „marei colecţii de autori bizantini tipărită sub Ludovic al XIV-iea de Du Cange", între cărtile
conservate la Mânăstirea Horez din „biblioteca Printului", era readusă la cunoştiinta publică de Alexandru
Odobescu în „Revista română", I, 1 86 1 , p. 657.
17. C. Dima-Drăgan, Biblioteca unui umanist român, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Bucureşti, 1 967, XIII,
407 p. Autorul pleacă de la catalogul bibliotecii Mânăstirii Mărgineni, publicat de N. Iorga în prima editie din
Operele Stolnicului, Bucureşti, 190 I , adăugând cercetări proprii şi ale colaboratoarei sale Livia B acâru.
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„binefăcătorului contact cu cultura occidentală" şi în bună măsură la orientarea
laicăl 8 . Printre cele aproape 200 de cărţi tipărite şi manuscrise, din domeniile
istoriei, geografiei, teologiei, lingvisticii, medicinei, ştiinţelor naturii, matematicii,
astrologiei sau astronomiei se aflau şi tipărituri de la Paris, Lyon sau Marsilia.
Cităm astfel ediţia bilingvă greco-latină Ioannis Cantacuzeni ex Imperatoris
Historiarum Libri IV, în care textul grec fusese extras dintr-un codice aflat în
biblioteca lui Pierre Seigneur, cancelarul Franţei, iar traducerea se datora iezuitului
Jacobus Pontanus, Paris, 1645. Prezenţa ei era şi un fel de atestare spirituală a
legăturilor posesorului cu imperialul strămoş bizantin. Dăruită lui Constantin
Brâncoveanu, acesta a integrat-o bibliotecii sale de la Mânăstirea Horez. Deşi după
puţinele cărţi regăsite sau consemnate în epocă s-a conchis că geografia „este cea
mai săracă secţiune a bibliotecii" l 9 , preocupările în acest domeniu ale
proprietarului ei nu au încetat până la o vârstă înaintată. Ştim că printre cărţile sale
s-a aflat şi lucrarea lui Michel Antoine Baudrand, Geographia ordine litterarum
disposita, Paris, 1 68 1 - 1 682, 2 voi., dedicată apreciatului ministru al lui Ludovic al
XIV-lea, Jean Baptiste Colbert. S-a regăsit la Biblioteca V. A. Urechia din Galaţi,
având ca bază donaţia istoricului cu acest nume, un atlas geografic general
aparţinând stolnicului C. Cantacuzino şi alcătuit din documente cartografice
disparate20 . Titlul italian, La guida del Mercurio Geografico per tutte le parti del
mondo, dalle stampe di Domenico di Rossi in Roma alla Pace, evocă pe acela
aproape identic cu voi. al Ii-lea dintr-o colecţie de hărţi publicată la Roma în 1 69 1 1 692, de unde a fost extras de altfel conţinutul primei părţi a atlasului stolnicului.
S-ar putea ca acesta să fi fost, după părerea noastră, atlasul trimis la începutul lui
1 694 de contele Luigi Ferdinando Marsigli, fost general al Imperiului şi comandant
austriac în timpul luptelor pentru Transilvania şi Banat, prietenului şi confratelui
său întru preocupări cartografice şi erudite din Ţara Românească2 l . Deşi atlasul de
lucru al stolnicului Cantacuzino includea şi hărţi ulterioare italiene şi franceze, care
se opresc la anul 1 699. El va fi fost folosit între altele la întocmirea de către acesta
a celei dintâi hărţi româneşti a Valahiei, tipărită la Padova în 1 700, sub îngrijirea lui
Ioan Comnen, medicul lui Constantin Brâncoveanu şi a lui Hrisant Nottara, care
alcătuia şi dedicaţia către domn, ajutaţi poate de Radu Cantacuzino, într-un
moment în care ultimii doi se pregăteau de plecare la Paris22 . Între hărţile franceze
1 8.

Mario Ruffini, Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1 973, p. 1 83.
1 9. Ibidem, p. 56.
20. Cf. Corneliu Dima Drăgan, Biblioteci umaniste româneşti, Bucureşti, 1 974, p. 98 şi urm.
2 1 . Scrisoarea de mulţumire a Stolnicului, din 4 martie 1 694, a fost publicată de Ramiro Ortiz, Per la storia de
la cultura italiana in Rumania, Bucureşti, 1 9 1 6, p. 1 19 şi urm.
22. Utilizată mai ales în lumea greacă, harta a fost micşorată la scară şi reprodusă în Istoria delie modeme
rivoluzioni delia Valacchia de del Chiaro. Asupra ei s-a atra� aten�a oamenilor de ştiinţă din Occident de către geograful
francez d' Anville, care o publică în „Recueil de I ' Academie des inscriptions et de belles Jettres", Paris, 1 77 1 .
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întocmite de „Du-Val, geographe ordinaire" al lui Ludovic al XIV-lea se aflau La
France en toute son etendue sous le Roy Louis XIV, l 'an 1692 şi o hartă comună a
Principatelor Transilvaniei, Valahiei şi Moldovei . E cert că o parte din conţinutul
atlasului de lucru al stolnicului C. Cantacuzino a fost completată cu sprijinul
cardinalului Giovanni Francesco Albani, devenit papă la 1 700 sub numele de
Clement al Xi-lea şi datorită recoltei occidentale cu care fiul stolnicului revenea în
ţară, probabil în 1702.
O prezentare a teologilor, fi lozofilor şi medicilor care au profesat la
Universitatea din Padova, Lyceum Patavinum, 1 682, opera profesorului francez de
chirurgie Charles Patin, care a căzut în dizgraţia lui Colbert, trebuise să părăsească
Sorbona, atestă ataşamentul constant al stolnicului faţă de instituţia unde îşi făcuse
el însuşi studiile. Semne de lectură atentă regăsim pe un exemplar din Lucrarea
Amicus medicorum de Johannes Danivetus, Lyon, 1 550, incluzând şi Astrologia lui
Hippocrates. Dar în biblioteca învăţatului român figurează şi combaterea
astrologiei tradiţionale de către David Origanus în Astrologia naturalis sive
tractatus de effectibus astrorum, Marsilia, 1 644, plecând de la „vera Physica
coelestis". Prezenţa operei filosofului francez Nicolas Malebranche, De
inquierenda veritate, Geneva, 1685, reprezenta omagiul unui tânăr cărturar
braşovean, iar lucrarea lui Jean Jacques Boissard, Panoniae historica chronologica,
Frankfurt, 1 596, urmărind şi istoria Transilvaniei până la Sigismund Bathori a fost
răscumpărată în 1691 din prada transilvană a „mercenarilor lui TokOly", ca să
folosim expresia lui N. Iorga.
Se păstrează la Biblioteca Academiei Române, azi cea mai importantă
deţinătoare de cărţi din biblioteca enciclopedică a umanistului român, un exemplar
cu ex-librisul său latin din Comentarii linguae graecae, Basel, 1 556, de Gabriel
Bude, primul mare filolog umanist francez, cu merite deosebite la înfiinţarea de
către regele Francisc I a cunoscut instituţii de învăţământ pariziene, College de
France.
Cărţile străine identificate din biblioteca stolnicului erau redactate în primul
rând în limbile clasice, apoi în limba italiană, idiomul însuşi la Padova şi curent
folosit în relaţiile diplomatice ale Porţii. N-a lipsit însă nici tentativa de apropiere
a limbii franceze, nici curiozitatea pentru cartea de limbă franceză. O
demonstrează un Nuovo e ampio dittionario di tre lingue, Frankfurt, 1 674, alcătuit
în italiană, franceză şi germană de Antonio Udino, secretar interpret al regelui
Franţei, o Scelta di lettre italiane, spagnole e francese di diversi classici autori,
Napoli, 1 699, conţinând în plus modele de corespondenţă oficială emanând de la
curte şi guvern, sau prezenţa unei biblii în limba franceză, apărută în Olanda la
1 665, cu comentarii protestante, intrată în bibliotecă probabil în .}urui lui 1 700.
Parte din cărţile aparţinând stolnicului Constantin Cantacuzino şi familiei sale,
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între care şi amintita ediţie din Malebranche23 , precum şi parte din biblioteca
brâncovenească de la Horez au fost incluse în componenţa uneia dintre cele mai
vestite biblioteci oriental europene din prima jumătate a veacului al XVIII-lea,
aceea a lui Nicolae şi Constantin Mavrocordat. Autorii francezi figurau în limbile
latină, italiană şi franceză. Pentru educaţia primului său fiu, Scarlat, mort tânăr, N.
Mavrocordat achiziţionase Storia di Teodorico iL Grande, serita per lo Delfino di
Francia da Monsignor Flassier, vescovo din Nîmes, Venezia, 1703 şi Politique tiree
des propres paroles de l 'ecriture sainte, Bruxelles 17 10, în care Bossuet adresându
se aceluiaşi principe moştenitor argumenta monarhia absolută. În biblioteca lui
Nicolae Iorga s-a aflat un volum din opera lui Boileau, Paris, 17 1 6, având aplicat
pe legătura din marochin roşu, în foiţă de aur, stema Ţării Româneşti şi iniţialele
l.N.C.V„ reprezentând titulatura lui Constantin Mavrocordat. Volumul fusese
achiziţionat la Constantinopol în deceniul trei al veacului trecut de comisul
„cărvunar" Ionică Tăutu24 .
O caracteristică în ce priveşte îmbogăţirea acestei biblioteci umaniste a
reprezentat-o, pe lângă legătura fertilă cu piaţa de carte franceză, schimbul cu
B iblioteca Regală din Paris. În plus, cei doi domni nu ezitau să concureze pentru
achiziţionarea de rarităţi orientale, cu papalitatea şi reprezentanţii regelui Franţei.
S-au păstrat cataloagele folosite pentru completarea sistematică a bibliotecii, cu
adnotări sau trimiteri care oglindesc pregătirea bibliografică a primului domn
fanariot. Din timpul domniei acestuia în Ţara Românească datează şi cel mai vechi
ex-libris în limba franceză, cunoscut într-o bibliotecă românească. „Les livres de
Jean de Scarlatti", marcând apartenenţa cărţii Les lettres de M. Flechier, La Haye,
1 7 1 225 . Ioan Scarlat era cămăraşul şi ginerele lui Nicolae Mavrocordat, el însuşi
„om învăţat" şi pasionat bibliofil.
Faima câştigată prin relaţiile de bibliotecă se răsfrânge şi în ce priveşte
cunoaşterea şi proiectarea politică şi literară a operei lui N. Mavrocordat în
Occident. Ca ultim argument pentru prezentarea elogioasă a autorului recent
apărutei cărţi Despre datorii, publicaţia erudită „Giomali de' letterati d' Italia", cita
în 1 7 2 1 un amplu fragment în original dintr-o scrisoare trimisă din Paris de abatele
Brignon „Bibliotecario del Re Cristianissimo", care cunoscuse romanul manuscris

23. Ca şi alte cărţi de aceeaşi provenientă, opera lui Malebranche poartă ex-librisul stolnicului şi cel al
domnului fanariot.
24. Cf. N. Iorga, Ştiri nouă despre biblioteca Mavrocordaţilor şi despre viaţa muntenească în timpul lui
Constantin Vodă Mavrocordat, „Analele Academiei Române", Memoriile sectiunii istorice, s. lll, tom. VI,
1926, p. 1 0 şi urm.
25. Exemplarul se află azi, ca şi cea mai mare parte din publicatiile păstrate în tară din biblioteca
Mavrocordatilor în colectiile B ibliotecii Academiei Române (I 12149).
366
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
al acestuia OBeîeâBîo D ăfiăfiăă26 .
Ceea ce interesează în primul rând curtea regală şi oamenii de ştiinţă sau de
cultură francezi în răsăritul Europei şi în Levant sunt „les antiquites" şi „Ies
curiosites orientales", cu atât mai preţioase cu cât erau mai rare. Amplificarea
relaţiilor Franţei cu Imperiul otoman, datorită rolului acordat de către politica lui
Ludovic al XIV-lea diversiunii orientale antihabsburgice27 , a stimulat şi
curiozitatea pentru cunoaşterea culturii şi civilizaţiei din această parte a
continentului. S-a creat chiar o nouă orientare în moda franceză, iar stilul Louis
XIV implică în ultima fază de dezvoltare elemente orientale. Nu întâmplător în
Burghezul gentilom, Moliere satiriza excesele unor asemenea aplecări. În aceste
condiţii ambasadorul şi membrii misiunii ştiinţifice franceze la Constantinopol
erau atraşi în special de cartea manuscrisă din biblioteca Mavrocordaţilor. După
tratative lungi şi anevoioase intrau în Biblioteca Regală, azi Biblioteca Naţională
din Paris, pe lângă copii după manuscrise greceşti, din biblioteca domnească a
mavrocordaţilor, selectate după un catalog ad-hoc, pe lângă un manuscris şi
tipărituri de N. Mavrocordat etc., şi „une histoire de Moldavie", manuscris transpus
în 1729 la Iaşi din „la langue du pays", în limba greacă, de Alexandru Amiras, din
ordinul domnului Moldovei Grigore Ghica şi dăruit prin fratele său, Alexandru
Ghica, dragomanul Porţii. La acesta s-a adăugat traducerea în limba franceză a
cronicii efectuată de N. Genier în 17 4 1 la Angora, Ankara de azi, din însărcinarea
lui Peyssonnel, consulul francez la Smirna. Dar abia· 1 1 ani mai târziu ele luau
drumul Mediteranei spre Franţa, unde se despart28 . Primul in folio, IcrToptcx Tl'}o
MoA.BoJ3tcxo, purtând pe foaia de titlu armele Moldovei şi iniţialele domneşti I. G.
G. B ., legat în piele gravată şi aurită, intra prin grija abatelui Sallier, custode al
Bibliotecii Regale din Paris, direct în circuitul public. Celălalt, Livre historique
contenant Les gouvernements et Les vies des princes de Moldavie et des autres
souverains des pays circonvoisins a cette principaute, leurs contemporains,
purtând încrustate pe legătură în foiţă de aur flori de crin şi iniţialele LL, a intrat
mai întâi în Cabinetul de cărţi al palatului de la Versailles, fiind trimis Bibliotecii
din Paris de abia în 17 6 1 .
26. Prezentarea a apărut datată 1 7 1 9 în partea I-a, pe 1 7 1 9- 1 720 din voi XXXIII al publicaţiei veneţiene, p.
5 1 1 -5 1 8. Pentru roman, vezi şi J. Bouchard în ,J El'lăOe�", Atena, 1 98 1 .
27. O tratare nuanţată a oscilatiilor acestei politici şi a rezultatelor în ce priveşte atitudinea Cabinetului regelui
de la Versailles fată de Ţările Române la Germaine Lehel, La France et Ies Principautes danubiennes (du XVe
siecle a la chute de Napoleon 1-er) . Paris, 1 955, subcap. La politique orientale de Louis XIV.
28. Cf. corespondenta franceză publicată de V. Mihordea în anexa studiului său, Biblioteca domnească a
Mavrocordaţilor, contribuţii la istoricul ei, „Analele Academiei Române", Memoriile secţiunii istorice, s. III,
tom. XXII, 1 939- 1 940, p. 375-4 1 9 . În scrisoarea din 24 ianuarie 1 739 Peysonnel, consului francez la Smirna,
îl numea pe Nicolae Mavrocordat „Le scavant Maurocordato autheur du traitc grec des Offices, connu
d'ailleurs dans la rcpublique des lettres. Le fils de ce dernier este actuellement prince de Valachie, fort connu
de M. l'abbc Sevin, avec lequel ii est meme en correspondance''.
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Cartea manuscris în limba română cu cel mai vechi stagiu la Bibliotheque
Nationale din Paris aparţine tot secolului al XVIII-lea. Ea poartă nr. 1 Manuscrits
roumaines, iar pe forzaţul anterior am regăsit data de 1 5 octombrie 1789. Cu puţin
înainte, familia regală fusese silită să se mute la Paris. Sigiliul „Bibliotheque
Imperiale" te întâmpină de la prima filă. Între copertele originale de piele gravată
se află un in folio atribuit de N. Iorga spăratului I. Canta, ca autor şi compilator.
Manuscrisul reprezenta de fapt un miscelaneu de cronici moldoveneşti şi alte texte
istorice şi literare. Printre ele s-au identificat în copie fragmente din cronicile lui
Miron Costin, Nicolae Costin şi Ion Neculce29 .
Printre cărţile laice, profane, tipărite de mitropolitul Antim Ivireanul, sub
păstoria lui, s-au numărat şi Pildele filosoficeşti, apărute la 1 7 1 3 în tălmăcirea sa
din limba greacă, de sub teascurile tipografiei din Târgovişte. Era vorba de fapt, aşa
cum au demonstrat cercetările3 0, de traducerea culegerii Maximes des Orientaux de
Antoine Galland, prin intermediul versiunii italiene a lui Del Chiaro, secretarul lui
Constantin Brâncoveanu, tălmăcită şi tipărită în limba greacă de cretanul Ion
Avramie, predicatorul Curţii domnului român. Menţionăm că, pe lângă numeroase
copii manuscrise, traducerea compilaţiei orientalistului francez va intra în
conştiinţa publică odată mai mult prin culegerea de pilde morale publicată în 1826
la Buda de marele logofăt Dinicu Golescu, care adaugă noi exemple tălmăcite prin
intermediarul grec elaborat de Alexandru Racoviţă, ginerele său, după „cartea
francezului" H. Lemaître.
În acest interval de mai bine de o sută de ani se înscrie dominanta
intermediarului grec (câteodată şi italian) pentru cartea şi cultura franceză. Dar tot
acum se conturează şi interesul tot mai susţinut pentru lectura în limba franceză. Se
tipăresc gramatici şi dicţionare3 I . Se citesc în original clasicii, dar şi reprezentanţii
contemporani ai Luminilor.
Iluminismul românesc se circumscrie în general ultimelor trei decenii ale
veacului al XVIII-lea şi primelor trei decenii din secolul trecut. Deşi a existat şi o
29. Cf. N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, voi .II, ediţia a II-a revăzută şi larg adăugită, Bucureşti, 1 926, p.
550. Vezi şi C. C. Giurescu, Les manuscrits roumains de la Bibliotheque Nationale, „Revue historique", Paris,
III, 1925, nr. 1 -3, p. 5-7.
3 0. Cf. Al. Duţu, Coordonate ale culturii româneşti În secolul XVlll, Bucureşti, 1 968, p. 47.
3 1 . Interesantă din acest punct de vedere este publicarea prin subscripţie a Gramaticii franceze În limba greacă
a aromânului St. Partzala din Clisura, apărută la Viena în 1 8 14, cu sprijinul lui Ion Vodă Caragea. Printre
„prenumeranţi" se aflau în afară de domn sau de beizadea Costache Caragea, consulul Franţei Charles Ledoux,
mitropolitul Ţării Româneşti, episcopi şi arhierei, boieri mari sau mai mici, între care unii cu preocupări
culturale ca Gh. Slătineanu, Dinicu Golescu, N. Şuţu, economistul şi memorialistul de mai târziu, sau cu rol
politic de perspectivă ca marele cămăraş Alexandru Mavrocordat, viitorul conducător al guvernului
insurecţional grec şi prieten al lui Byron sau foarte tânărul Gheorghe Biblescu, viitorul domn, profesori,
dascăli, elevi, dar şi negustori. Cf. N. Iorga, Relaţii culturale greco-române, după cărţile bibliotecii din Ploieşti,
„Revista istorică", V, 1 9 19, nr. 4-5, p. 73-76.
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etapă pregătitoare în care, aşa cum am subliniat noi înşine în mai multe rânduri,
poate fi încadrat şi Dimitrie Cantemir, iar fascinaţia „Luminilor filosofiei" n-a
încetat la 1 830. Operele lui Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Marmontel,
Condillac, ca să nu cităm decât nume de rezonanţă şi de largă circulaţie, atrag după
1 770 nu numai prin voga lor în Europa luminată. Vechiul enciclopedism al
hronografelor face loc treptat celui modem. De unde prezenţa neaşteptată a
„revoluţionarei Enciclopedii" (expresia e a lui N. Iorga) condusă de Diderot şi
d' Alambert în lecturile sau în scrierile religioase ale episcopului Chesarie al
Râmnicului şi ale urmaşului său întru păstorie Filaret, viitor mitropolit. Interesaţi
în prefeţele unora din cele 1 2 Mineie traduse din greceşte şi tipărite la sfârşitul
deceniului opt al secolului XVIII de demonstrarea patriotică a romanităţii
românilor, a vechimii şi permanenţei lor în Dacia32 .
Fireşte, atitudinea faţă de gândirea iluministă franceză nu e în general prea
favorabilă, uneori chiar ostilă în cercurile politice şi ecleziastice ale vremii. De
aceea, din Voltaire se traduc în special opere istorice ca Histoire de Charles XII,
care cunoaşte o primă versiune de sub pana arhimandritului moldovean Gherasim
Clipa, sau creaţii literare: povestiri, teatru etc. Iar primele traduceri româneşti din
opera patriarhului de la Ferney ( 177 1 - 1772) reprezentau, ca şi contemporanele lor
greceşti, pamflete politice în favoarea politicii Ecaterinei a II-a a Rusiei, potrivite
cu mentalitatea anti-otomană din epoca tratativelor de pace ruso-turce de la
Focşani 33 .
Marea Revoluţie Franceză sperie oficialităţile şi spiritele mai timorate, iar
politica napoleoniană le face să oscileze, în funcţie de interese şi în ce priveşte
cartea franceză contemporană. Dar contactele cu ea şi cultura franceză în general
nu pot fi oprite . Fie că iluminismul se asociază spiritului revoluţionar de la
Mirabeau la Marat34 , sau îşi păstrează înţelesul reformist.
32 . A mai fost propusă identificarea renumitei enciclopedii a iluminismului francez cu „Chiclopediile"
cumpărate de cronicarul moldovean Ioniţă Canta la 1 777 (Cf. Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti,
Bucureşti, 1 968, p. 87). Poate, dacă ipoteza se confirmă, susplimentul din 1776- 1 777 (Amsterdam, 5 voi.)
achiziţionat parţial sau integral. În ce priveşte ipoteza utilizării Enciclopediei la elaborarea unei lucrări despre
„ştiinţa stihiilor" de către mitropolitul Leon Gheuca, mai recent formulată (Paul Cornea, Originile
romantismului românesc, Bucureşti, 1 972, p. 97), această carte manuscris din 1 8 1 4, aflată azi la Biblioteca
Academiei Române (ms. Rom. 1 94) nu va fi fost decât traducerea „din franţuzeşte" a unei cărţi cu acelaşi titlu
şi cuprins Cf. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, voi. I, Bucureşti, 1 978, p. 57.
33 . Pentru traducerea acestor pamflete vezi şi Adriana Camariano, Spiritul revoluţionar francez şi Voltaire în
limba greacă şi română, Bucureşti, 1 946, p. 1 3 1 şi urm.
34. Am ales numele a două personalităţi de renume ale Revoluţiei franceze ca reprezentative pentru situaţiile
de criză provocate autorităţilor de la Bucureşti de prezenta unor cărţi revoluţionare franceze la 1 797, în
contemporaneitatea evenimenţială şi o jumătate de veac mai târziu, în ajunul Revoluţiei de la 1 848. Cf.
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. XIX, partea I, ed. I. Nistor, Bucureşti, 1 922, p. 8 1 5
ş i urm.; Nicolae Liu, N. Bălcescu, E. Winterhalder ,ri biblioteca Magazinului istoric; Studii ş i cercetări de
bibliologie'', II, 1 957, p. 1 38.
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Succesivele ocupaţii străine, în special ruseşti, ale Principatelor române sau
danubiene, cum apar în limbajul diplomatic, din primele decenii ale secolului XIX,
în căutare de mijloace de comunicare cu clasa conducătoare, încearcă să canalizeze
în folosul lor propensiunea acestora pentru limba, modul de viaţă şi valorile
franceze. Dar treptat exemplul contribuie direct sau indirect la descătuşarea şi
catalizarea energiilor naţionale în direcţia integrării libere şi demne în concertul
european. Eforturi patriotice care vor profita spre mijlocul veacului de noua criză a
„problemei orientale". Drum marcat, deşi temporar, de victoria Revoluţiei de la
1 848 în Ţara Românească şi consfinţit decisiv prin Unirea Principatelor din voinţa
poporului român şi cu sprijinul internaţional al Franţei, având drept corolar apariţia
şi dezvoltarea statului naţional modem, România.
În acest răstimp, francofonia trecea limitele politice şi de rang social.
Învăţământul francez în, sau, şi de limbă franceză, predat adesea de preceptori sau
de profesori francezi, a pătruns de la Curtea domnească că şi familiile marii
boierimi, prin straturile boierimii mijlocii, până la burghezia în formare, de obicei
mici boieri, comercianţi, meşteşugari înstăriţi. Au apărut şi se înmulţesc
pensionatele de limbă franceză. Contactul cultural francez interesează şi
dezvoltarea şcolii publice naţionale, atentă la romanitate, care prelua misiunea
formativă a şcolii greceşti mai ales după restaurarea domniilor pământene. Se
formează treptat intelectualitatea românească modernă cu merite deosebite în
vehicularea cărţii şi apropierea culturii franceze.
în ce priveşte marile colecţii bibliofile româneşti se constituie sau continuă să se
dezvolte de la începutul veacului mari biblioteci particulare ca aceea a marelui
comis Ioan sau Ianacu Balş, sau a fiilor marelui logofăt Iordache Rosetti
Roznovanu (de la Stânca)35 şi a familiei Sturdza (de la Scheia sau Miclăuşani) 3 6,
cu predominarea cărţii franceze. La completarea lor contribuie călătoriile la Paris
şi legăturile cu comerţul de librărie autohton sau francez, direct sau prin
intermediar.
Un interes deosebit din acest punct de vedere prezintă corespondenţa purtată de
Jean Denis Barbie du Bocage cu Ioan Balş, în timpul primului imperiu şi al
campaniilor napoleoniene37 . Cunoscut geograf şi elenist francez fusese vizitat la
Paris de tânărul „prieten al ştiinţelor" din Iaşi în vara lui 1 805, recomandat de
„abatele Daniel", care nu era altul decât cunoscutul învăţat grec filoromân Dimitrie
Philippide. Fost bibliotecar la Bibliotheque Nationale din Paris, Barbie du Bocage
35. Cf. Cornelia Papacostea,

O bibliotecă din Moldova la începutul secolului al XIX-iea: biblioteca de la

„Studii şi cercetări de bibliologie'', V, 1 983, p. 2 15-220.
3 6. Vezi şi Biblioteca domnului Dimitrie Sturdza de la Miclăuşeni, din judeţul Romanului, Bucureşti, 1 885.
37. Scrisorile au fost publicate după conceptele ulterior pierdute în anexa studiului lui Constantin I. Karadja,
Un bibliophile moldave au debut du X!Xe siecle, „Academie Roumaine, Buletin de la section historique",
XXVIII, 1 947, nr. 1 , p. 1 4-25.
Stânca.
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continua să întreţină legături utile în lumea bibliofililor şi a comerţului cu cartea.
Ceea ce îi permitea să ofere informaţii în legătură cu marile licitaţii, oscilaţiile
pieţei, persoanele dispuse să vândă sau posibilitatea completării unor colecţii şi să
mijlocească achiziţii valoroase. Deşi ocupa postul de geograf al Ministerului
Relaţiilor Externe şi ţinea cursuri la College de France, fiind ales în noiembrie 1 806
membru al Institutului Franţei, omul de ştiinţă francez trecea prin greutăţi
pecuniare de ordin familiar şi pretindea un comision de 1 Oţ. El recomanda
corespondentului său pe nou numitul consul general al Franţei la Iaşi, Ch.
Reinhardt, ca om politic, diplomat şi membru al Institutului cu care întreţinea
raporturi amicale. Martin, consulul francez la Galaţi, apărea ca un prieten comun,
căruia Barbie du Bocage îi trimitea prin I. Balş ultima sa lucrare, traducerea
memorialului de călătorie al lui Richard Chandler în Grecia, bogat adnotat. Printre
valorile literare, ştiinţifice şi bibliofile, a căror achiziţie era mijlocită de eruditul
geograf francez, se numărau opt volume din opera lui D' Alembert în curs de
apariţie, trei din operele lui Condillac pentru completări, ediţia Scrisorilor d-nei de
Sevigne din 1 80 1 în zece volume „cu portrete", monumentalul Thesaurus graecae
linguae de Henri Etienne, imprimat la Paris în 1 572, cerut în trei exemplare,
Dicţionarul greco-latin al lui Suidas, Mecanique celeste de Laplace, o ediţie de lux
din opera astronomică a abatelui de Lisle, un tratat de numismatică chineză „un peu
cher, n'etant qu'en papier velin", dar şi periodicele „Annales de chimie" sau
„Memoires de l ' Institut de France", sau manualul Le von jardinier, dont vous avez
besoin, pour savoir quand vous devez planter Ies graines". Dacă din ultima sa operă
a trimis trei exemplare, pentru destinatarul corespondenţei, Daniel Philippide şi
consulul francez de la Galaţi, iar din Examen des historiens d 'Alexandre pentru
primii doi, două volume broşate din Buffon erau destinate unui alt amic comun
francezul Roubalet, fireşte pentru că opera marelui naturalist francez se afla deja în
biblioteca lui I. Balş. Dar să dăm cuvântul lui Barbie de Bocage, pentru a descrie
tribulaţiile transportului de cărţi trimis în martie 1 806: „Trebuia să vă trimit aceste
obiecte prin Frankfurt pe Main şi prin Leipzig, dar teama de a le vedea pierdute şi
rapiditatea succeselor noastre în Germania, m-au făcut să cred că voi putea în
curând să vi le trimit mai sigur chiar prin Viena. În sfârşit, îndată ce noi am devenit
stăpânii acestui oraş, am scris domnilor . . . pentru a şti dacă există siguranţa
necesară pentru a le trimite ceva; mi-au răspuns că mă roagă să aştept până la
jumătatea lui februarie, pentru că navigaţia pe Dunăre nu va fi deschisă decât în
această epocă. Le-am trimis deci pentru dvs . o ladă conţinând cărţi, pantofi, ciorapi
de mătase, mânuşi şi seminţele, care a plecat din Paris la 1 0 martie. Veţi găsi în
Henry Etienne nota cărţilor pe care le conţine această ladă, cu preţul lor de
cumpărare şi de legat, iar în cutia cu seminţe nota privind pantofii, ciorapii,
mânuşile şi seminţele. Am mărit puţin numărul pantofilor pe care mi i-aţi cerut,
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fiindcă făcându-i la comandă i-am comandat pentru anotimpul iernii şi fiindcă nu
se afla nici unul brodat în argint. Văzând că sezonul înainta şi că nu veţi primi
aceste obiecte decât pentru la vară, am crezut de datoria noastră să adăugăm câteva
perechi brodate în argint, pentru acest anotimp".
Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar în Principate şi biblioteci de mari
comercianţi, ca aceea a lui Grigore Anton Avramie, cu centrul de afaceri în capitala
Moldovei. În catalogul bibliotecii sale din 1 8 2 1 figurau şi 3 1 de cărţi în limba
franceză, printre care dicţionare, gramatici române, o istorie mitologică, scrieri de
Moliere şi La Rochefoucauld, dar şi Elements de l 'histoire generale moderne de
Claude Millot, Rethorique fran�aise de Crevier sau Traite de geographie de
Bouffier. Nu lipsea însă nici o „combatere" greacă in 4° a lui Voltaire38 .
Comerţul lui Grigorie Avramie, cu ramificaţii în Europa Centrală şi de Sud-Est,
includea şi cartea. Sunt cunoscuţi de altfel şi alţi negustori de diverse produse,
aducători de cărţi străine, adesea franceze, atât înainte, cât şi după 1 830.
Noile tipografii laice publică nu numai manualele pentru studiul limbii franceze,
dicţionare şi gramatici, dar şi tot mai numeroase traduceri, mai ales din literatura
franceză. Alături de cititori ai presei româneşti, tipografi şi editori totodată ca I.
Heliade Rădulescu şi Gheorghe Asachi, librari ca Iosif Romanov din „văpseaua
roşie" a Bucureştilor şi Dimitrie Nica din Iaşi, se ocupă de popularizarea lor prin
presă, cataloage sau înştiinţări volante.
Unele librării tipăresc cataloage speciale pentru cartea franceză (Frederic
Walbaum sau C. A. Rosetti şi E. Winterhalder din Bucureşti, Adolf Hennig sau F.
Bell din Iaşi etc.). Pe lângă ele s-au organizat adesea, după model francez, cabinete
de lectură, având şi rol de biblioteci de împrumut şi interesând în special cartea
franceză în original sau traducere. Stocurile de cărţi constituite erau completate şi
împrospătate de obicei periodic. Problema cea mai dificilă era, pe lângă transportul
publicaţiilor sau satisfacerea gustului public, a nu contraria cenzura oficială.
În acest din urmă scop se întocmeau nu numai liste de cărţi intrate în ţară, dar şi
adevărate cataloage pentru cărţile aflate în „dugheana" respectivă, ca în cazul celui
întocmit de proprietarii acesteia din Focşani, la 25 februarie 1 848 39 .
Cartea literară reprezintă în proporţie de cel puţin 90ţ, obiectul acestui comerţ.
Autorii francezi cei mai ceruţi erau, aşa cum demonstrează cataloagele
cabinetelorde lectură ale librăriilor C. A. Rosetti şi Winterhalder din Bucureşti şi F. Bell
din Iaşi, la 1 846, Honore de Balzac şi Alexandru Dumas, cu câte 99 şi 1 1 1 vol.,
38. Cf. Mihail Carataşu, Catalogul bibliotecii unui mare negustor din veacul a l XV/ll-lea: Grigore Anton
Avramie, „Studii şi cercetări de bibliologie", XII, 1 972, p. 1 89-206.
39. Textul a fost reprodus în Radu Rosetti, Despre cenzura în Moldova, II, „Analele Academiei Române",
Memoriile secţiunii istorice, seria II, tom. XXIX, 1 907, p. 68-73.
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respectiv 143 şi 1 38 vol. fiecare. Dar ei erau concuraţi îndeaproape de proza unor
scriitori de duzină ca Paul de Koch sau Frederic Soulie.
Dacă frecventarea culturii greceşti a facilitat în Principatele Române contactul
cu cartea şi cultura franceză, răspândirea acestora din urmă diminuează şi înlătură
treptat difuzarea cărţii în limba greacă. Treptat prioritatea cărţii franceze devine
necontestată în rolul de vehicul al culturii europene. Nu întâmplător, în catalogul
din 1 836 al Bibliotecii din Bucureşti40, cărţile franceze, apoi italiene, precedau pe
cele în neogreacă. Faptul că limba franceză era principalul mijloc de comunicare
internaţional al vremii, prestigiul literaturii şi artei franceze şi nu mai puţin moda
de la Paris contribuie substanţial la aceasta în tot decursul secolului al XIX-lea.
Dar Franţa era în acelaşi timp şi teatrul celor mai largi dezbateri de idei, a celor
mai ample şi diverse experienţe politice. Spre Oraşul Lumină se îndreaptă privirile
celor dornici de libertate şi înnoiri social-politice. Generaţiile de la 1 848 şi 1 859
s-au inspirat nu odată din aceste idei. Numeroşi oameni de carte şi cultură francezi
şi-au dat sprijinul pentru înfăptuirea unităţii naţionale, vis de aur al poporului
român. Era şi momentul în care interesul pentru cauza română devenea
internaţional. În aceste împrejurări presa franceză acordă o atenţie puţin comună
realităţilor româneşti şi implicit culturii poporului român. La fel numeroasele
broşuri de propagandă politică publicate de emigraţia română post-paşoptistă sau
de francezi filoromâni41 .
Au apărut însă încă din 1 839 şi lucrări mai ample, solid documentate şi
argumentate, prin care pentru prima dată poporul român era înfăţişat opiniei
publice franceze în unitatea sa etno-geografică, socio-economică şi culturală, iar
libertatea şi unitatea sa nu numai ca înfăptuirea dreptăţii istorice, în numele
principiului naţionalităţilor, dar şi ca o necesitate europeană. E suficient să cităm
cărţile semnate de Fr. Colson, J. A. Vaillant (care semnează şi prima antologie
literară română), Elias Regnault, Jules Michelet sau Edgar Quinet. Poeţi români de
prestigiu ca V. Alecsandri, prin traducerea culegerii sale de poezii populare sau D .
Bolintineanu, prin poezia originală din Brises d 'Orient, volum prefaţat de
cunoscutul filolog francez Philarete Chasles, contribuie activ la noul prestigiu al
statului român modern, precum şi la aprecierea culturii şi literaturii române în Franţa.
Tot în împrejurările luptei de la mij locul veacului trecut pentru afirmarea
40. Catalogul se păstrează azi în colecţiile Cabinetului de manuscrise al BAR (ms. rom. 2653).
41 . Dintre lucrările dedicate acestor mărturii amintim: Titu Georgescu, Mărturii franceze despre 1848 î11 Ţările
Române, Bucureşti, 1 968; Nicolae Liu, La Revolution de 1848 et Ies rapports intellectuels franco-roumains,
„Revue roumaines d'histoire'", XXIII, 1984, nr. 2, p. 1 29- 143; Cornelia Badea, Lupta pentru Unire a
revoluţionarilor exilaţi, în voi. Studii privind Unirea Principatelor, Bucureşti, 1 960, p. 1 25- 166; D. Suciu,

Ecouri ale situaţiei politice româneşti în publicistica franceză 1856-1859, „Acta Musei Napocensis", Cluj, VII,
1970, p. 62 1 -632; Gh. Platon, Ecoul internaţional al Unirii Principatelor Române, Iaşi, 1 97 3 , p. 1 47-234.
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naţională a poporului român, din efervescenţa pregătitorii Revoluţiei de la 1 848, a
luat fiinţă Biblioteca Societăţii Studenţilor români din Paris, resuscitată după
primul război mondial de Nicolae Iorga, prin înfiinţarea bibliotecii Şcolii române
de la Fontenay aux Roses42 . Azi tradiţiile unei biblioteci de carte românească
din capitala Franţei sunt continuate de Institutul de limbă şi literatură română de
la Sorbona.
Într-o comunicare pe care am prezentat-o la cel de al VI-lea Congres
Internaţional al Luminilor de la Bruxelles subliniam că militantismul culturii
române, trăsătură fundamentală, a corespuns unei orientări de „lungă durată", în
sensul pe care Fernand Baudel îl dă acestui concept, care poate fi detectată şi în
mentalitatea altor popoare care au suferit vreme de secole dominaţia străină.
Elementele acestui militantism pot fi regăsite în toate etapele redeşteptării
naţionale, până la constituirea statului naţional unitar. Nu e o întâmplare că prima
formă viguroasă de manifestare modernă a acestei orientări a reprezentant-o
mişcarea culturală a Şcolii Ardelene. Ea pune la baza luptei naţionale, în condiţiile
îndoitei stăpâniri străine, nobleţea latină a originii poporului român şi a tradiţiilor
sale spirituale. Deşi formaţi la şcoli iezuite şi cu privirile îndreptate mai ales spre
Roma, corifeii curentului nu erau străini nici de autonomismul galican43 , nici de
iluminismul francez, e drept prin intermediul moderator al iosefinismului. Petru
Maior traducea, chiar dacă prin intermediar italian, celebrul Telemah al lui Fenelon
şi Samuil Micu romanul Belisaire, de Marmontel, iar Gheorghe Şincai scria o odă
pentru Napoeon în limba latină. Preocupările şi reflexele franceze sunt mai
numeroase la I. Budai Deleanu. Fireşte latinitatea a reprezentat încă din epoca
umanismului românesc şi pentru românii din Principate, o trăsătură de unire cu
„francii", „franţozii" sau francezii. Dar ea a fost mai ales pusă în lumină de
cărturarii români din Transilvania, chiar şi atunci când au activat în cele două
principate sau în România, ca A. T. Laurian, FI. Aaron, S. Bărnuţiu.
Reprezentant al Şcolii Ardelene din a doua generaţie, Gheorghe Lazăr,

42. Biblioteca a avut ca fond de bază o colecţie de cărţi a bibliotecarului Scarlat Vârnav, fiind completată mai
ales prin donaţii din ţară, dar şi de la prietenii francezi sau chiar de la unele instituţii publice din Franţa. Au
fost regăsite în fondurile de publicaţii ale Bibliotecii Centrale de Stat, azi Biblioteca Naţională, cca 300 volume
din vechea Bibliotecă Română din Paris, printre care lectii ale lui Jules Michelet la College de France, un Appel
du Congre.1· en faveur des Rowrutins, de Edmond Textier, şi La Roumanie renai.uante de Sebastien Rheal,
ambele apărute în focul luptei pentru Unirea Principatelor, alte lucrări social-politice, lucrări ale clasicilor
literaturii ca Racine sau J. J. Rousseau. Dintre cărţile rătăcite în alte colecţii au fost regăsite două la Biblioteca
Academiei. Cf. Ionel Hozoc, Contribuţie la cunoaştereaj(mdului de ccirţi al Bibliotecii Române la Paris. 1 846.
„Studia et acta Musei Nicolae Bălcescu", V-VI, 1 979, p. 279-284. Ar fi necesară o cercetare mai sistematică.
43 . Cf. Pompiliu Teodor, Ecouri janseniste şi galicane în cultura românească, în voi. Interferenţe iluministe
europene, Cluj-Napoca, 1 984, p. 8 3 -98.
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întemeietorul învăţământului de toate gradele în limba română trecuse munţii în
Ţara Românească şi fiindcă îndrăznise să înfrunte regimul lui Mettemich,
manifestându-şi simpatia pentru Franţa celor o sută de zile. O bună parte din
biblioteca sa se află azi în colecţiile Bibliotecii Academiei. Între cărţi: Examen du
traite de la liberte de penser, Amsterdam, 1 7 1 8, Le spectacle de la nature ou
entretiens sur Ies particularites de l 'histoire naturelle, Paris, 1 752, L 'Ecole des
mceurs, ou reflexions morales et historiques sur Ies maximes de la sagesse de
abatele Blanchard, Lyon, 1 790; ultimele două dedicate îndeosebi educaţiei
tineretului. S-ar putea ca în biblioteca lui Gheorghe Lazăr să se fi aflat şi una dintre
cele două ediţii ( 1 8 17, 1 8 1 9) după Plutarhul nou al aceluiaşi Pierre Blanchard, în
versiunea lui Nicolae Nicolau, „român din Transilvania", cu o dedicaţie către
episcopul Romanului. Erau prezente aici, după modelul clasic, vieţile paralele
ale unor personalităţi moderne. La rândul său G. Pleşoianu, profesor de
limba franceză la şcoala din Craiova, îşi tipărea la Sibiu, în deceniul următor,
primele manuale şi traduceri44 .
Cea mai importantă bibliotecă particulară românească din Transilvania a fost
fără îndoială biblioteca enciclopedică a lui Timotei Cipariu45 . În ea se afla şi cea de
a doua scrisoare deschisă către Iosif al Ii-lea în apărarea memoriei şi obiectivelor
lui Horia, prezentată în raport cu revoluţia americană de către viitorul conducător
girondin Brissot. Prin cumpărarea unor colecţii mai vechi valoroase, prin legături
cu diverse librării din ţară şi străinătate (se spune că şi după moartea marelui
bibliofil, în septembrie 1 887, poşta mai continua să aducă volumele comandate),
biblioteca a ajuns să numere 6-7000 de volume, din care multe cărţi rare şi
preţioase. S-a observat că „scrierile istorice procurate în pragul anului 1 848 au fost
alese aproape exclusiv din creaţia istoriografilor francezi romantica-liberali" la
care trebuie adăugate opere de Lammenais sau Louis Blanc. Apropierea lui Timotei
Cipariu de romantism poate fi apreciată şi ţinând seama de achiziţionarea imediat
după apariţie a unor opere de Lamartine, Beranger, Alfred de Musset, Eugene Sue
sau George Sand. Donaţii preţioase au fost făcute de Timptei Cipariu Bibliotecii
Astrei din Sibiu şi Bibliotecii Academiei Române, încă de la înfiinţare. După
moartea sa cărţile şi manuscrisele bibliotecii sale au îmbogăţit substanţial
patrimoniul Bibliotecii Mitropoliei din Blaj, de unde au trecut, după cel de al doilea
război mondial, la Biblioteca Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca.
La circulaţia în Transilvania a cărţii franceze sau traduse din limba franceză au
44 . Cf. Prefaţa Elenei Dunăreanu la bibliografia Cartea românească sibiană (1544- 1 91 8), semnată împreună
cu Aurelia Popa şi apărută sub auspiciile Bibliotecii Astra, Sibiu, 1 979, p. 7 şi urm.
45. Un studiu pertinent şi cuprinzător în cartea prof. Zsigmond Jako, Bihliophilon transil\'an, Bucureşti, 1 978,
p. 3 1 0-36 1 .
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contribuit şi raporturile intelectuale sau legăturile interbibliotecare între cele două
versante ale Carpaţilor, în condiţiile în care în Transilvania austro-ungară, cartea
germană reprezenta principalul vehicul de cultură universală. La întemeierea
primei biblioteci publice din Transilvania, deschisă în 1 860 de Societatea Muzeului
Ardelean din Cluj, şi-au dat obolul şi mitropoliţii Andrei Şaguna şi Alexandru
Şterca Şuluţiu. După înfiinţarea Universităţii în 1 873, Biblioteca trecea sub
oblăduirea noului aşezământ maghiar de cultură46 .
În Principatele Române, problema înfiinţării unor biblioteci publice de data
aceasta cu caracter naţional românesc, s-a pus încă de la 1828 47 . Zece ani mai
târziu lua fiinţă Biblioteca Colegiului Naţional Sf. Sava la Bucureşti, iar în 1 84 1
aceea a Academiei Mihăilene din Iaşi. Fondurile acestor „biblioteci naţionale" s-au
constituit prin preluări, cumpărări şi donaţii . Preluând ampla bibliotecă
neorganizată a Mitropoliei din Bucureşti, pe baza amintitului catalog întocmit ad
hoc, şi datorită în acelaşi timp donaţiilor, între care „numeroase cărţi franţăzeşti",
biblioteca de la Sf. Sava număra la inaugurare peste 10.000 volume. Sala de
lectură, după cum informează presa vremii48 , s-a deschis la început numai pentru
„partea" franceză, singura pentru care cărţile fuseseră catalogate. În sală se găseau
la dispoziţia publicului gazete române şi „franceze literare". Desprinsă prin
Regulamentul bibliotecilor publice din 1 864 de instituţia tutelară, ea funcţionează
ca Bibliotecă Centrală, calitate în care primeşte între altele masivele şi preţioasele
fonduri de carte din biblioteca cărturarului bucovinean C. Hurmuzaki. Fondurile
Bibliotecii Centrale din Bucureşti au intrat în 190 1 , la propunerea lui Spiru Haret,
în colecţiile bibliotecii celui mai înalt aşezământ al ţării, Academia Română,
această bibliotecă documentară şi ştiinţifică preluând astfel şi unele funcţii de
bibliotecă naţională. De aici unele duble sau triple, nu odată publicaţii rare şi
preţioase, române, franceze şi în alte limbi, şi-au continuat drumul prin donaţii sau
schimb spre fondurile altor biblioteci ca: Biblioteca Centrală din Iaşi, Biblioteca
Colegiului din Craiova sau Biblioteca V. A. Urechia din Galaţi.
Întocmind primul Regulament despre organizarea unei biblioteci publice,
publicat în noiembrie 1 840, Gheorghe Asachi prevedea, după „adunarea de uvrajuri
clasice, elineşti şi latine", o „alegere de cărţi franceze, germane, italiene, rosiene,
46.

Ion I Nistor, Dezvoltarea bibliotecilor noastre publice în „Analele Academiei Române", Memoriile
secţiunii istorice, seria III, tom 29, p. 14 şi urm.
47. Posibilităţile de informare ale unei biblioteci ca aceea înfiinţată la 1 830 în cadrul societăţii medico
naturaliste din laşi erau, în general reduse la membrii acesteia, chiar dacă îşi propun să fie deschise mai larg,
pentru a suplini lipsa bibliotecii publice. Pentru cărţile franceze din această bibliotecă vezi şi Paul Oprescu,
Înfiinţarea şi dezvoltarea bibliotecilor publice române,îti în epoca Regulamentului Organic, „Studii şi cercetări
de bibliologie", I, 1 955, p. 52 şi urm.
48. „România", II, 1 838, nr. 1 33, p. 529-530.
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greceşti moderne şi moldo-române" şi de periodice „atingătoare de ştiinţe şi arte".
Un an după apariţia Regulamentului, semnat şi de mitropolitul cărturar Veniamin
Costache, avea loc deschiderea pentru public a Bibliotecii Academiei Mihăilene.
Momentul festiv fusese fixat iniţial pentru luna mai. Dar un anunţ al Epitropiei
învăţăturilor publice avertizase că „deschiderea sălii de citit" se amână „nesosind
încă transportul cărţilor [ . . ] care de curând s-au cumpărat la Paris"49 . Tot în 1 84 1
apărea, c u titlul ş i text francez ş i român, catalogul bibliotecii, întocmit de Dimitrie
Gusti, de fapt cel dintâi catalog românesc de bibliotecă publică. Valoroase cărţi
franceze conţinea donaţia făcută în anul Unirii Principatelor de tânărul basarabean
B . P. Hasdeu, viitorul scriitor şi savant, din biblioteca familiei, înainte de a
funcţiona el însuşi ca bibliotecar. Devenită din 1 864 Bibliotecă Centrală, deci a
doua instituţie naţională de acest gen din România, apoi redevenită la începutul
secolului nostru Bibliotecă Centrală Universitară, calitate în care funcţionează şi azi,
principala bibliotecă din Iaşi, care poartă numele lui Mihai Eminescu, va continua
să deţină unul dintre importante şi mult solicitatele fonduri de carte franceză.
O contribuţie deosebită la facilitatea studiilor tineretului universitar revenea şi
nou înfiinţatei biblioteci a Fundaţiei Universitare Carol I, azi Biblioteca Centrală
Universitară din Bucureşti. Se adaugă bibliotecile unor facultăţi sau catedre. Un
bogat fond de carte franceză poseda Institutul Pompilian din Bucureşti, cum
dovedeşte catalogul din 1909. În provincie, pe lângă Biblioteca Fundaţiei V. A.
Urechia din Galaţi despre care am mai amintit, se înscriu şi alte două biblioteci
publice importante: cea a Fundaţiei Al. şi Aristia Aman din Craiova şi Biblioteca
populară I. G. Bibicescu din Turnu Severin. În Transilvania, pe lângă bibliotecile
particulare, cele aparţinând unor şcoli ca aceea de la Blaj şi a unor asociaţii ca
aceea a Astrei din Sibiu sau a Societăţii studenţilor români Petru Maior continuă să
reprezinte un factor important în difuzarea literaturii, ştiinţei şi ideologiei franceze.
Îmbogăţirea acestora se făcea uneori cu sprijin din ţară50 .
Primind în jurul anului 1900, odată cu mutarea Academiei de la Universitate
într-un local propriu şi după integrarea fondului Bibliotecii Centrale din Bucureşti,
Biblioteca Academiei Române îndeplineşte şi funcţii de bibliotecă naţională, ceea
ce nu scade desigur întru nimic din prestigiul şi funcţiile sale de principală
bibliotecă ştiinţifică a ţării. „Biblioteca Academiei - îşi amintea N. Iorga - cu
vechea ei sală de lucru în etajul de jos al clădirii de la stradă, acolo unde e azi
cancelaria, îmi era de mare folos . . . Lucram de zor în odăiţa cu puţini cititori,
încălzită de ameţeai [ . . ] Legătura aşa de strânsă dintre tot ce am putut face în atâţia
.

.

49. „Albina românească'', XII, 1 84 1 , p. 1 1 1 .
50. Vezi ş i Andrei Radu, Cultura franceză la românii din Transilvania până la
202-204.

Unire, Cluj-Napoca,

1 982, p.
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ani şi acest binefăcător aşezământ, fără care, adică fără creatorul şi conducătorul ei,
mă întreb dacă s-ar mai fi putut face ştiinţă românească, în istorie ca şi în filologie,
nu s-a rupt niciodată"5 l . Conducătorul şi adevăratul organizator al Bibliotecii
Academiei la care făcea aluzie marele istoric era Ion Bianu, numit bibliotecar în
1 879. Viitorul profesor de literatură română de la Universitatea din Bucureşti,
obţinuse în 1 88 1 o bursă în Italia şi Franţa în vederea specializării sale în filologie
romanică. Dar audientul cursurilor unde Ascoli şi Gaston Paris a acordat cea mai
mare parte a timpului său cercetării marilor biblioteci „văzând cu jale câte ne
lipseau"52 . Pe urmele tradiţiei unor N. Bălcescu sau Al. Odobescu, el lucrează
zilnic la Bibliotheque Nationale din Paris, frecventând şi cursurile de la Ecole des
Chartes, pentru pregătirea cadrelor superioare în arhivistică. La iniţiativa sa se va fi
preconizat un nou catalog pe materii, după sistemul utilizat de J. Ch. Brunet în
celebrul Manuel du libraire et de l 'amateur des livres, deşi până la urmă s-a recurs
la alte sisteme mai moderne. Şi nu întâmplător catalogul cronologic de documente
va fi întocmit pe fişe mobile de tip Bonnange, folosite şi azi.
O problemă esenţială care s-a pus de la început organizatorilor Bibliotecii
Academiei a fost aceea a constituirii şi îmbogăţirii fondurilor sale. S-au urmărit în
acest scop trei căi principale: donaţii, cumpărări, schimburi de publicaţii. Printre
donatori s-au aflat şi membri corespondenţi sau onorari francezi ai Academiei
Române, ca Emile Legrand, Leon de Rosny, Emile Picot, A. Ubicini, ultimul
donând testamentar întreaga sa bibliotecă de peste o mie de volume. Preţioase
tipărituri franceze au îmbogăţit colecţiile Bibliotecii Academiei şi datorită
donaţiilor româneşti, printre cele dânşii numărându-se acelea ale lui Ion Ghica şi
Al. Odobescu.
Cumpărarea de publicaţii s-au făcut pe baza legăturilor cu librării şi case
editoriale din Paris, urmărindu-se bibliografia curentă, cataloagele unor târguri de
carte, licitaţii etc. O contribuţie însemnată la orientarea şi stimularea creşterii
colecţiilor au adus-o unii din membrii de specialitate ai celor trei secţiuni ale
Academiei, alături de unii preşedinţi sau secretari generali. O atenţie deosebită s-a
acordat relaţiilor de schimb cu diverse instituţii sau societăţi ştiinţifice şi biblioteci
din străinătate. Cel de al doilea schimb al Academiei Române s-a făcut cu
Societatea pentru studiul Limbilor Romanice din Montpellier, la 1 872, în urma
propunerii preşedintelui acesteia, Achile Monte!. Chiar în primul an după
transformarea Societăţii Academice în Academia Română, la 1 879, aceasta stabilea
prin mijlocirea lui Al. Odobescu relaţii de schimb cu Institutul Franţei (Academie
5 1 . N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, voi. I, Bucureşti, 1 934, p. 274 şi urm.
52. I. Bianu, Visuri. gânduri $i planuri dinainte cu o jumătate de secol pentru
arhivelor şi muzeelor ţării, „Revista arhivelor", V, 1 928-29, p. 268.
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des Inscription et Belles Lettres, Academie des Sciences, Academie des Sciences
Morale set Politiques). În anii următori se adaugă cele cu Institutul etnografic din
Paris, Biroul meteorologic al Franţei, Academie des Sciences d' Agriculture, arts et
Belles Lettres din Aix. Pentru sporirea interesului . partenerilor de schimb se
trimiteau în 1 883 copii fotografice după Codicele voroneţean la Bibliotheque
Nationale din Paris şi la British Museum. Tot în acelaşi scop şi pentru facilitarea
schimbului s-au înfiinţat depozite de publicaţii ale Academiei Române la anumite
librării din Paris şi în alte centre europene.
La Paris, cartea românească devine cunoscută şi apreciată şi prin colecţiile unor
biblioteci publice, în primul rând ale Bibliotecii Naţionale şi prin strădaniile unor
bibliotecari, bibliografi sau profesori . O contribuţie majoră a avut-o apariţia lucrării
lui George Bengescu, Bibliographie franco-roumaine depuis le commencement du
XIX-e siecle jusqu 'a nos jours, care a cunoscut două ediţii (Bruxelles, 1 895; Paris,
1907). Reprezentând primul volum dintr-o lucrare plănuită în două volume, cartea
era consacrată scrierilor tipărite sau publicate în Franţa. Autorul era bine cunoscut
prin bibliografia lui Voltaire premiată de Academia Franceză. Nu mai puţin
important a fost aportul istoricului şi bibliografului francez Emile Picot. Poposind
o vreme la Bucureşti şi în Transilvania prin natura funcţiilor sale politico
diplomatice, preţuind valorile noastre naţionale, el a predat până la primul război
mondial cursul de limba română la Ecole des langues orientales vivantes de pe
lângă Sorbona şi a publicat la Paris o serie de lucrări bibliografice şi istorice despre
români şi cartea românească. Tot lui i se datorează cea mai importantă donaţie de
carte românească veche şi nouă, menită să umple numeroase lacune ale Bibliotecii
Naţionale din Paris.
Participarea României la marile expoziţii internaţionale de la Paris din 1 889 şi
1 900 a însemnat şi un succes al standului de carte românească.
Scriitorii români de limbă franceză ca Elena Văcărescu, Charles Adolphe
Cantacuzene, Ana Brancovan contesă de Noailles, Martha Bibescu sau bilingvi ca Al.
Macedonski, precum şi scriitori francezi bilingvi ca Antonin Roques, Frederic Dame
au adus un aport preţios prin cărţile lor la apropierea spirituală româno-franceză.
Au existat, trebuie s-o spunem, pe lângă momente şi împrejurări dificile pentru
difuzarea cărţii franceze în România şi unele carenţe calitative, ca un fel de rabat
pentru gustul public sau momente de supraabundenţă care au născut fricţiuni şi
proteste. Pe de altă parte, cartea românească a rămas până la primul război mondial,
cu toate eforturile, prea puţin popularizată şi cunoscută în Franţa.
Dar din cele expuse reiese, credem clar, aportul pozitiv în ansamblu al cărţii şi
bibliotecii la cunoaşterea şi comprehensiunea româno-franceză. Ea a contribuit nu
cu puţin la favorizarea alianţei din 1 9 1 6 şi la recunoaşterea de către Franţa a dreptu
rilor istorice româneşti. Ceea ce a facilitat înfăptuirea statului român naţional unitar.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL COMPARATIV
AL MORĂRITULUI LA POMPEI ŞI HISTRIA
Radu-Octavian Maier

Agricultura, una din cele mai vechi şi mai de seamă ocupaţii ale popoarelor din
antichitate este reflectată din plin în monumentele de piatră ale Pompeiului şi ale
Histriei, cele două oraşe din centrul şi periferia Imperiului Roman. Cu toate acestea
unele laturi ale ei sunt insuficient studiate, spre exemplu morăritul, care va fi
subietul lucrării de faţă.
Pompeiul. Tragedia acestui oraş din Italia antică, situat în provincia Campania,
în apropierea oraşului Neapole, la poalele Vezuviului, s-a dovedit un caz fericit, un
izvor preţios al descoperirilor legate de istoria antică, pentru istorici, arheologi ,
etnografi, istorici de artă, etc. din perioada modernă şi contemporană.
La începutul secolului al Iii-lea î.e.n. împreună cu întreaga Campanie, Pompeiul
a fost ocupat de romani, iar în anul 80 î.e.n. a devenit principala colonie a acestora.
Pompeiul a fost un oraş cu o economie şi o cultură înfloritoare, centru comercial şi
meşteşugăresc; cu produsele sale el aproviziona nu numai piaţa internă, dar în
unele cazuri şi piaţa externă.
În 24 august 79 e.n. Pompeiul a dispărut pentru multe secole de pe faţa
pământului, împreună cu oraşele Herculanum şi Stabiae, în urma unei puternice
erupţii a Vezuviului, fiind acoperit cu un strat de materie vulcanică şi cenuşă care
depăşea grosimea de 7-9 metri. Oraşul s-a păstrat îngropat mai multe secole de-a
rândul, aşa cum era în momentul catastrofei.
Săpăturile arheologice de dezgropare a Pompeiului, începute sporadic în secolul
al XVlll-lea, au devenit sistematice cu mult mai târziu, iar adevărata studiere a
Pompeiului a fost posibilă abia din 1 863, când cunoscutul arheolog italian D.
Fiorelli a efectuat săpături în mod ştiinţific şi raţional. El a restaurat nu numai case
separate, ci o serie întreagă de monumente, străzi întregi, pieţe şi cvartale, în oraş
s-au păstrat minunate monumente ale culturii materiale şi spirituale, care dau o
imagine vie a caracterului elenic şi roman dintr-o perioadă mai târzie a republicii
şi principatului: forul şi amfiteatrul, teatre şi temple, termele stabiene cele mai
vechi păstrate în Italia, case şi vile ale aristocraţilor, locuinţe ale săracilor, diferite
ateliere meşteşugăreşti de produs postav, vopsitorie, mori, brutării, dughene etc.
În 1 895 la nord de Pompei, aproape de oraşul Boscoreale, a fost descoperită o
gospodărie ţărănească, care ne dă o imagine a economiei agrare a Campaniei în
primul veac al erei noastre.
Descoperirile de la Pompei sunt un nesecat izvor pentru studiul culturii
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materiale şi spirituale, dar nu numai a Pompeiului, ci şi a întregii societăţi
sclavagiste romane în perioada sa de înflorire, de expansiune, reflectată în viaţa
acestui mare centru al imperiului.
Pentru subiectul nostru, referitor la agricultura romană, la producţia de cereale
în speţă, apoi la prelucrarea acestora în mori şi brutării, este necesară o succintă
relatare a unor probleme generale legate de dezvoltarea agriculturii ca ramură
economică principală în acea vreme. Importanţa care se dădea dezvoltării
agriculturii poate fi cu uşurinţă constatată din bogata literatură de specialitate a
vremii, cum ar fi De agricultura a lui Marcus Cato (234 - 149 î.e.n.) şi lucrările lui
Marcus Varro despre agricultură ( 1 16
27 î.e.n.). După cum este cunoscut,
agricultura în perioada romană a fost principala sursă a existenţei societăţii, care se
ajuta de veniturile rezultate din meşteşuguri, comerţ, dezvoltate, comparativ cu
agricultura, mult mai puţin şi care se alimenta în mare parte din agricultură.
Trebuie să menţionăm că în primul rând erau cultivate viţa-de-vie şi măslinul,
apoi pe locul secund cerealele, pomii fructiferi, legumele şi în sfârşit creşterea
animalelor.
Pe măsura dezvoltării economiei agrare se constată formarea moşiilor tot mai
mari, tot mai evoluate, cu un mai mare număr de sclavi, cu folosirea animalelor de
muncă, creşterea şi perfecţionarea necontenită a animalelor şi instalaţiilor de
prelucrare a produselor agricole, în astfel de condiţii create, varietatea inventarului
agricol a devenit mai mare - de la „fierul şi butucul plugului VOMIS, ROBUR,
INFLEXI, ARATRI, la grapa de treierat TRIBULUM, TRAHEA şi vânturătoarea
de cereale MYSTlCA VANNUS, de la uneltele de stors şi păstrat uleiul MOLAE
OLEARIAE, TRAPETES, VASA OLEARIA, sau vinul TORCULA, VASA
VINDEMIATORIA, la mijloacele de tracţiune PLAUSTRA, VEHICULA".
Pe lângă munca sclavilor folosiţi pe scară largă la toate muncile agricole,
atelierele meşteşugăreşti etc., apare utilizarea tot mai mare a forţei de tracţiune şi
muncă a animalelor: cailor, vitelor comute, asinilor etc.
Ca un martor al acestor timpuri poate fi un minunat sarcofag, expus în Muzeul
Artei Romane din Roma, care a aparţinut, probabil, unui latifundiar ori unui bun
agricultor. Nu este nevoie de un deosebit comentariu pentru lămurirea acestor
imagini clare, referitoare pe de o parte la creşterea vitelor mari de muncă: cai, boi
cât şi a turmelor de oi, iar pe de altă parte reprezintă agricultura prin înfăţişarea
spicelor de grâu, şi a pomilor fructiferi etc. Aceste documente din piatră sunt dovezi
elocvente ale dezvoltării agriculturii în perioada respectivă.
După cum se vede, baza economiei antice a fost şi a rămas agricultura, şi «mama
valorilor esenţiale este TELLUS, „glia", iar tatăl lor LABOR, este „munca
omului"».
Vom trece, în continuare, la prezentarea unei ocupaţii milenare rezultantă a
-
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agriculturii, pe baza unor materiale culese de noi la Pompei în Italia şi la Histria în
România, materiale referitoare la mori, brutării şi cuptoare de copt pâinea care
prelucrau şi valorificau produsele agricole.
În primul rând, ne vom ocupa de mori ca de un obiect principal în studiul
meşteşugului respectiv, folosind ca bază de cercetare morile existente în muzeele
arheologice din Pompei şi Histria.
La Pompei, pe o stradă din cartierul meşteşugarilor, au fost întâlnite patru
complexe de mori, cu trei-patru mori fiecare, puse în şir, aşezate la o distanţă de
trei-patru metri între ele, spaţiu necesar atât oamenilor, cât şi animalelor de
tracţiune care erau folosite pentru purtatul pietrelor de moară, într-o altă încăpere
se aflau două mori ce reprezentau o variantă a primului tip de mori.
Afară de mori fiecare complex avea un cuptor de pâine, diferite vase de lut ars,
pentru păstratul grânelor sau făinei, vase de marmură şi piatră folosite pentru
frământat etc.
Putem numi aceste stabilimente profesionale pe drept cuvânt cu un termen nou:
„combinate de panificaţie'', după complexitatea muncilor ce se efectuau în aceste
mori-brutării. Aici grânele erau curăţate, măcinate, făina cernută, frământată, făcută
cocă-aluat, apoi coaptă în cuptoare sistematice, rezultând o mare varietate de pâine.
Morile romane de la Pompei erau compuse din două pietre. Partea fixă a morii
„zăcătoarea" numită META, şi piatra „alergătoare", „umblătoare", numită
CATILLUS. Piatra stabilă, META era aşezată pe un postament de piatră, bine
întărit, pentru a nu fi răsturnată de către animalul de tracţiune în timpul
măcinatului. Partea de jos a acestei pietre avea o formă de cilindru cu partea plană
fixată pe un postament, iar cea de sus, formă tronconică. Unele dintre pietrele fixe,
aveau jos o platformă pe care se scurgea făina, iar altele, de jur împrejur, margini
ridicate sub formă de vas-coş, pentru recoltatul făinii.
Peste piatra fixă se aşează piatra umblătoare CATILLUS, care a fost construită
în aşa fel, încât nu necesită nici un fel de mecanism de fixare pe META, în primul
rând datorită greutăţii proprii foarte mari, iar în al doilea rând datorită formei sale,
reverse părţii de sus a pietrei zăcătoare cu care se potrivea cu mare precizie, având
aceleaşi dimensiuni. Piatra alergătoare a fost cioplită dintr-o singură bucată şi avea
două părţi sub forma a două tronconuri puse unul peste altul, unite la vârf, cu
destinaţii diferite: cel de jos servea ca piatră umblătoare, iar al doilea avea funcţia
de „coş", pentru grânele ce urmau să fie măcinate.
Coşul şi partea lucrătoare a CATILLUSULUI erau simetrice pentru a putea fi
folosite alternativ la măcinat, când una din părţi se tocea în urma funcţionării ei
îndelungate. Pietrele morilor erau făcute dintr-o rocă dură şi după porozităţile ce le
prezintă, de provenienţă vulcanică.
Piatra umblătoare, la mijloc, unde se uneau cele două părţi, avea două brăţări cu
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orificiile făcute din aceeaşi bucată, în care se fixau nişte pârghii din lemn tare
pentru înhămarea animalelor de tracţiune, după ce în prealabil peste pietre era fixat
un jug de forma şi mărimea coşului morii. Jugul era din lemn şi avea, după cum se
pare, o singură funcţiune pentru a servi la înjugarea ori înhămarea animalelor de
tracţiune. În unele cazuri, jugul se ridica mai sus decât CATILLUSUL şi se
sprijinea pe un „pop" fixat într-un orificiu, în vârful pietrei zăcătoare. Despre acest
mod tradiţional de construcţie a morilor antice ne mai vorbesc şi alte documente de
piatră, cum sunt basoreliefurile de pe sarcofagele romane din perioada primului
veac al erei noastre.
Credem că nici nu avem nevoie de mărturii mai elocvente decât aceste imagini
sculptate. Pe ele se pot urmări formele de construcţie a pietrelor, dispunerea
ansamblului în spaţiu, felul de funcţionare, modul de cuplare a forţei de tracţiune,
deservirea morii de către sclavii ce pun grăunţe în coş şi mână animalele în timpul
măcinatului.
Mijloacele de tracţiune, folosite în această perioadă erau variate. Astfel
clasificarea morilor după forţa de tracţiune putea fi prezentată în felul următor:
1. Morile de mână, „MOLA TRUSATILIS, MANUALIS, MANUA
RIA, VERSATILIS", la care era folosită cu predilecţie munca sclavilor.
2. Morile cu tracţiune animală, care foloseau asinii, caii, mulele, catârii şi se
numeau „MOLA ASINARIA, MOLA JUMENTARIA". Pentru aceste mori se
presupune că proprietarul avea, cel puţin două schimburi de animale şi sclavi,
pentru a putea rezista acestei munci istovitoare. De aceea, pentru sporirea
producţiei alimentare, fapt pe care l-am subliniat încă din partea introductivă a
studiului de faţă, un mare accent a fost pus pe intensificarea muncii sclavilor şi
creşterea animalelor de muncă. Numărul mare de personal la moară se justifica prin
faptul funcţionării ei continue şi al randamentului unei astfel de mori, destul de scăzut.
3. Morile ce foloseau apa ca forţă de tracţiune, forţă motrică, bineînţeles
erau aşezate la o sursă de apă, capabile să le poarte în toate anotimpurile anului,
aveau următoarele denumiri : „MOLA AQUARIA, HIDROMULA, HIDRA
LETES". Toate aceste mori erau cunoscute lumii antice în egală măsură, ajungând
aproape la toate popoarele sub o formă sau alta până în zilele noastre.
Un alt exemplu interesant ni-l prezintă un sarcofag ce se găseşte în muzeul
Vaticanului, cu imaginile unei serii întregi de unelte de morărit, folosite în procesul
de muncă, fapt care ne duce la afirmaţia că acest sarcofag a aparţinut cu precizie,
unui morar inclus probabil într-o „breaslă" a morarilor din acea vreme. În afara
imaginilor ce reprezintă o moară romană în toată splendoarea ei, se pot vedea
unelte care au fost desigur folosite de către morari în timpul muncilor la moară ori
brutărie: diferite „site" pentru cernutul făinii, „ciururi" pentru curăţatul, alesul
impurităţilor din grâne, diferite vase cu gura în jos, „vase de lemn" din doage;
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ultima afirmaţie o putem face datorită existenţei cercurilor de legătură. Vasele, cât
şi sitele au torţi-mânere de care să fie prinse, mânuite cu uşurinţă în timpul lucrului.
Pentru a face un studiu comparativ vom trece la materialele arheologice de
morărit din acea perioadă de la noi din ţară. Astfel, producţia bunurilor alimentare
era dezvoltată foarte mult şi pe meleagurile noastre. Această afirmaţie categorică o
putem face pe baza unor materiale arheologice inedite ce se găsesc la muzeele din
Histria şi Constanţa care reprezintă diferite tipuri de mori din perioada greco
romana-bizantină.
Trebuie să menţionăm că, cu toată studierea atentă a materialelor de la Histria,
materialele referitoare la mori şi morărit au scăpat atenţiei cercetătorilor. De aceea
am hotărât să facem această încercare de reconstituire a morilor de la Histria,
reconstituire etnografică, ce ar putea constitui un punct de plecare pentru studiul
arheologic al acestor piese antice legate de morărit şi implicit de agricultură, ca
ocupaţie de bază a populaţiei de la Pontul Euxin.
Vom face unele considerente numai de ordin etnografic asupra pietrelor de
moară cu încercarea reconstituirii pe cât mai fidel posibil a felului de construcţie,
de funcţionare, al morilor de la noi din ţară din perioada respectivă.
Numărul pietrelor de moară ce se găsesc la Histria este foarte mare, fapt ce
denotă o intensă activitate economică a acestei importante cetăţi-oraş şi, de
asemenea, ne dă posibilitatea de a face unele presupuneri asupra existenţei
specializării stricte a morăritului sub forma unor stabilimente profesionale.
Ne vom opri la cele două tipuri de mori ce se găsesc în muzeele arheologice de
la Histria şi Constanţa. Primul tip de mori are un sistem de construcţie care, tindem
să credem, este cel mai apropiat de tipul morilor romane de la Pompei.
Trebuie să menţionăm, că prima încercare de reconstituire a acestui tip de
moară, ca şi a celuilalt tip de care vom vorbi mai jos, a fost făcută de autor în
studiul de faţă. Greutatea constă în faptul că, de la primul tip de moară a rămas
numai o singură piesă, CATILLUSUL, care a servit drept bază pentru efectuarea
acestei reconstituiri, META nefiind găsită încă în nici o săpătură arheologică. După
cum reiese din cercetările noastre acest exemplar este destul de interesant, unic în
felul lui, şi merită o atenţie deosebită în tratarea sa ca atare.
Asemănarea între acest tip de moară cu cele de la Pompei, înainte de toate, poate
fi văzută în principiul de funcţionare şi în forma lor tronconică, cu singura
deosebire că morile de la Histria prezintă doar jumătate din construcţia morilor de la
Pompei, lipsindu-le partea superioară - coşul, cât şi braţele de ataşat forţa de tracţiune.
Deosebirea esenţială între aceste tipuri de mori consta în poziţia diferită a pietrelor.
Ca şi morile de la Pompei, acest tip de mori este o construcţie verticală, formată
din două pietre componente: una fixă - META, iar alta umblătoare - CATILLUS .
Spre deosebire de morile pompeiene, unde CATILLUSUL se află pe partea
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exterioară a METEI, la acest tip de mori, CATILLUSUL este introdus în META,
având aceleaşi dimensiuni şi formă cu interiorul pietrei zăcătoare.
La această concluzie am ajuns în urma cercetării minuţioase a piesei existente
atât a formei, cât şi a părţilor componente. Unul dintre cele mai de seamă indicii
care ne-a dus la aceasta este că, de fapt, CATILLUSUL reprezintă o piatră monolită
cu suprafaţa rulată pe partea exterioară, adică el a fost introdus într-o altă piatră,
care servea drept bază.
CATILLUSUL, avea la mijloc dintr-o parte în alta pe lungimea lui un orificiu cu
două striaţiuni simetrice, unde credem că era fixat cu ajutorul unor pene, sau alt
mecanism, sistemul de cuplare a forţei de tracţiune. Judecând după mărimea
acestor pietre de moară credem că şi ele erau acţionate fie manual, fie cu ajutorul
animalelor: asini, mule etc. Grăunţele pentru măcinat erau introduse între pietre pe
partea de sus a acestora, probabil printr-o gardină ce se afla de jur împrejurul pietrei
zăcătoare. Măcinatul se făcea prin greutatea pietrei umblătoare, care apăsa pe
boabele de măcinat între cele două pietre. Pentru evacuarea făinei piatra zăcătoare
trebuia să aibă jos, în mod sigur, un orificiu, care putea fi situat chiar în centrul
pietrei sau pe o latură a ei.
Pe lângă morile oarecum asemănătoare cu cele de la Pompei găsim un mare
număr de mori, deosebite atât ca formă de construcţie, cât şi mod de funcţionare,
în special mijloc de racordare a forţei de tracţiune. Deosebirile, de fapt, sunt
esenţiale, lucru ce va rezulta mai jos.
Credem că aceste mori sunt mai evoluate din punct de vedere tehnic; afirmaţia
se va verifica atunci când le vom descrie caracteristicile lor. Dimensiunile acestora
din urmă sunt pe alt plan faţă de cel de la Pompei. Primele două tipuri aveau
construcţia verticală, iar ultimul tip de la Histria orizontală. Diametrul lor de foarte
multe ori depăşeşte 70 cm, ce denotă faptul că erau mori adevărate, nu râşniţe cum
se tindea probabil să se creadă până acuma.
Morile de la Histria erau formate din două pietre: zăcătoare META, şi
umblătoare CATILLUS, în formă de roţi, care se aşezau una peste alta în timpul
funcţionării. META avea suprafaţa aproape plană, puţin ridicată de la exterior spre
interior, de grosime mult mai mare decât CATILLUSUL, prin faptul că acesta
constituia o bază care se fixa într-un postament, pentru stabilirea ei în timpul
funcţionării morii. La centrul ei se afla un orificiu de dimensiuni relativ mici ce nu
depăşea 10 cm; partea lucrătoare a CATILLUSULUI prezenta un revers al lui META,
având aceeaşi formă şi dimensiuni, pentru îmbinarea perfectă în timpul măcinatului.
Pe această parte a CATILLUSULUI se găsesc mai multe adâncituri, striaţiuni,
numărul lor variază de la 3-6, dispuse sub formă de raze la distanţă egală.
În ele se introducea o „părpăriţă" metalică de aceleaşi dimensiuni cu striaţiunile,
ce se fixa prin greutatea proprie a pietrei umblătoare. Părpăriţa avea la centru o
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„babă" - gaură în care intra un fus ce trecea vertical prin piatra zăcătoare şi se
sprijinea pe un postament. De fapt, acest fus era singurul mecanism al morii care
avea menirea de a face posibilă învârtirea pietrei cât mai uşoară şi regla distanţa
dintre pietre în timpul măcinatului, cu ajutorul unei „pene".
Mărirea şi micşorarea distanţei dintre pietre dădea posibilitatea de a varia
calitatea produsului, de la faină grişată la făină fină. Astfel, prin acest sistem de
pârghii foarte simplu se efectua reglarea morii. Reglarea se putea face şi în timpul
funcţionării, întregul mecanism de ridicare sau coborâre a pietrelor era independent
de alte instalaţii ale morii.
Partea superioară a CATILLUSULUI are în jurul orificiului central un brâu ce
serveşte drept „coş" pentru pus grăunţele de măcinat. Spre deosebire de morile de
la Pompei, acest coş are forma unei farfurii, aplicată deasupra CATILLUSULUI,
doar cu un orificiu pentru scurgerea grăunţelor între pietre, acest element la pietrele
de moară - „coş" sub forma unei farfurii se întâlneşte şi astăzi la morile de apă din
zona Porţilor de Fier. de exemplu în comuna Sviniţa, zonă de contact puternic şi
convieţuire a populaţiei băştinaşe cu romanii, de unde probabil şi persistenţa
acestor elemente prin tradiţie până în zilele noastre. Făina rezultată era aruncată
spre margini pe baza principiului centrifugei şi evacuată într-o ladă - vas, pe un
orificiu lateral. În ceea ce priveşte sistemul de tracţiune al acestor mori, materialele
existente nu ne permit să facem vreo afirmaţie categorică, cum este în cazul
studiului morilor de la Pompei . După felul lor de construcţie tindem să credem că
erau mori de tipul „MOLA TRUSATILIS , MANUALIS , MANUARIA,
VERSATILIS'', unde era folosită cu predilecţie forţa oamenilor în cazul
dimensiunilor mici şi mori de tipul „MOLA ASINARIA, JUMENTARIA" de dimensi
uni mari ce foloseau forţa de tracţiune animală: asini, muie, catâri, cai şi vite comute.
Modul de racordare al forţei de tracţiune, după presupunerile noastre, consta în
fixarea prin orificiul de sus al CATILLUSULUI a unor pârghii în „părpăriţă", sub
un anumit unghi de înclinaţie cu suprafaţa pietrei, pentru micşorarea forţei de
tracţiune necesară. Acest tip de mori, mai evoluat faţă de primul tip avea o mare
răspândire pe teritoriul coloniilor romane de la noi din ţară.
Studiul acestor mori din antichitate este destul de important, prin faptul că ele
au transmis din generaţie în generaţie unele tehnici de muncă în cadrul procesului
de dezvoltare a economiei agrare pe teritoriul patriei noastre. Demn de reţinut
următorul fapt, că modul de construcţie şi funcţionare, cât şi mijloacele de tracţiune
al morilor din antichitate s-a păstrat prin tradiţie la populaţiile agrare din zona
etnografică carpato-balcanică până acum o sută de ani sau chiar mai puţin.
Purtatul morilor cu animale, în afara celor de apă şi manuale, a fost de fapt o
„modă" generală în Europa, până la descoperirea maşinii cu abur, cu „foc" şi a
curentului electric. Dar, paralel cu toate descoperirile tehnicii modeme au mai
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existat regiuni din Europa, unde tracţiunea animală era folosită pe scară largă. La
noi în ţară forţa animală la măcinat era folosită până la începutul secolului nostru,
ca una dintre cele mai răspândite modalităţi, pe lângă morile de apă, mori
plutitoare, pe râuri şi morile de vânt acolo unde existau condiţiile naturale, ca de
exemplu în Dobrogea.
În sprijinul afirmaţiei noastre este suficient să aducem numai un singur exemplu,
care va ilustra existenţa morilor cu tracţiune animală la noi, în zonele de câmpie, în
speţă în câmpia Dunării, unde agricultura era puternic dezvoltată şi unde apele
curgătoare nu erau capabile să pună în funcţiune morile de apă. Astfel în „comuna
rurală Măldăieni, vechiul nume Moldoveni, plasa Târgului 4 km de Roşiori
sunt
(nouă) 9 mori mişcate de vite"; această situaţie este atestată pe la 1 897. Nu vom
insista asupra acestor mori acţionate cu animale de pe la sfârşitul secolului trecut,
deoarece acestea sunt binecunoscute de specialişti.
Vorbind despre mori ca o realizare tehnică a vremii, nu se poate trece cu vederea
complexul de probleme strict legate de această ocupaţie, cât şi de întreaga
economie agrară a perioadei la care ne referim, anume la alimentaţia populară, la
brutării şi desfacerea producţiei. Stabilimentele romane de morărit de fapt nu erau
numai mori, ci reprezentau adevărate complexe de panificaţie. Credem, sau tindem
a crede, că acest proces a avut loc şi la noi în aceleaşi condiţii sau în condiţii
asemănătoare ca şi în centrul Imperiului Roman; de fapt odată ce există morile,
existenţa brutăriilor nu poate fi contestată.
Afară de mori fiecare unitate era completată cu un cuptor pentru coptul pâinii,
vase de diferite dimensiuni, unelte etc. Amfore de păstrat grâu, cuptoare de pâine
descoperite la Pompei, vase de dimensiuni considerabile de marmură pentru
frământat şi vase mai mici din piatră în care se făceau tot felul de „aluate",
„plămădeli" pentru dospitul pâinii etc. sau cu alte întrebuinţări auxiliare în
producerea pâinii, ne stau mărturie vie a acestui lucru. Vasele erau fixate pe un
postament, fapt ce dovedeşte că fabricarea pâinii nu era o ocupaţie întâmplătoare,
ci au existat stabilimente specializate în acest scop.
Alte dovezi a acestora sunt vasele mari - amfore, pentru păstrarea cerealelor,
fainei şi apei necesare întregului proces de producţie. Aceste vase - amfore purtau
pe ele inscripţii care specificau destinaţia lor: grâne, năut etc.
În fiecare brutărie se pot întâlni şiruri de astfel de vase pentru apă, grâne, făină.
De nelipsit este şi cuptorul de copt pâinea.
Cuptoarele de copt pâinea la Pompei erau situate în acelaşi complex cu morile,
depozitele de alimente, vasele pentru prepararea aluatului etc. Cuptorul, vatra şi
hornul pentru evacuarea fumului sunt zidite din cărămidă arsă pentru a rezista la
foc. Uşa la cuptor are forma unei arcade. Cuptorul se află în afara brutăriei, numai
gura lui este într-un perete al acesteia, în faţa gurii cuptorului se găseşte o platformă
„ .
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pentru susţinerea „lopeţii" de introdus pâinea în cuptor şi depozitatul cenuşei cu
j ăratic, la stânga şi la dreapta ei. În cazul când se adunau mari cantităţi de cenuşă,
ea era evacuată jos într-un orificiu sub gura cuptorului.
Acest tip de cuptor se întâlneşte şi astăzi la ţăranii români identic cu cel roman,
fapt ce denotă persistenţa lui pe lângă alte tipuri de cuptoare sau mijloace de copt
pâinea, folosite în decursul veacurilor de diferite populaţii agrare-sedentare.
Continuitatea acestor elemente ale vieţii agrare-sedentare din aceste zone
etnografice, dovedesc pe de o parte convieţuirea îndelungată a acestor popoare,
influenţa reciprocă, având aceleaşi elemente de cultură materială, aceleaşi condiţii
de bază, agricultura în speţă, iar pe de altă parte rapoarte directe cu cultura
mediteraneană greco-romană.
în timpul imperiului în principalele oraşe provinciale cum era Pompeiul,
populaţia, în cea mai mare parte a renunţat la pregătirea pâinii în gospodărie,
cumpărând pâinea de la brutărie. Astfel, erau puţine case particulare care posedau
o piatră de moară sau mai multe, pentru măcinat şi făcut pâine.
Faptele constatate de către noi la Pompei sunt confirmate şi în alte materiale.
Formele pâinii erau după cât se pare în cele mai multe cazuri rotunde, având
unele împletituri servind drept înfrumuseţare sau, posibil, unui ritual. Vânzarea
pâinii se făcea în magazine specializate. Pentru aceasta se folosea o balanţă cu două
talere şi cu greutăţi, tipică de fapt pentru lumea veche. Nu vom insista mai mult
asupra acestor lucruri din lipsă de spaţiu.
Studiul problemelor agriculturii vechi romane, atât în centrul imperiului cât şi la
periferia acestuia, are o deosebită importanţă istorico-socială şi etnografică. Prin
acest studiu ies la lumină unele probleme destul de controversate asupra populaţiei
băştinaşe de pe teritoriul ţării noastre, ca aceea a continuităţii lui, a ocupaţiilor
principale etc.
Este bine ştiut şi nu mai necesită nici un comentariu, faptul că aceste instalaţii
aparţineau unor populaţii sedentare, populaţii care aveau ocupaţia de bază
agricultura şi creşterea vitelor mari de muncă, în funcţie de dezvoltarea agriculturii
s-au dezvoltat şi evoluat aceste instalaţii de prelucrare a grânelor, instalaţii cu
elemente comune de cultură materială şi influenţe reciproce, formându-se astfel o
arie mare de răspândire a acestor fenomene de cultură materială, mediteraneano
carpato-balcanică. Studiul de faţă credem că ar putea servi ca punct de plecare
pentru o analiză mai amănunţită a acestor instalaţii antice de morărit, pentru
arheologie, lămurind astfel o serie întreagă de aspecte istorice legate direct de
economia agrară pe teritoriul ţării noastre din perioada veche până astăzi.
Materiale de suflet pentru bunul, nepreţuitul acad. Gabriel Ştrempel
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O COLABORARE DE EXCEPTIE: ERASM SI FROBEN
,

,

Rodica Maiorescu
Supranumit „ Voltaire al Renaşterii '', Erasm a exercitat o înrâurire intelectuală
de necontestat asupra întregii culturi europene a timpului. Figură unică a Europei,
acest învăţat - cel mai mare poate din câţi a avut Renaşterea -, a cărui existenţă se
împarte în mod egal între două secole ! , a trăit într-o epocă extrem de fecundă
pentru gândirea umană, bogată în descoperiri şi în invenţii, dar care a fost şi plină
de războaie şi de frământări, timp pe care el însuşi l-a caracterizat ca fiind
turbulentissimum.
Erasm datorează avântului pe care l-a cunoscut acel meşteşug numit ars
typographica mare parte din înrâurirea pe care a avut-o asupra Europei culte.
Tiparul, afirmat repede în numeroase centre ale bătrânului continent, devenise
mij locul cel mai rapid, mai ieftin şi mai eficace de răspândire a culturii umaniste şi
a ştiinţelor care încep să se afirme şi să se dezvolte în climatul de efervescenţă
spirituală al secolului al XVI-lea.
Johan Huizinga scria în cartea sa desţ>re marele învăţat: „ Erasm făcea parte din
generaţia care crescuse o dată cu dezvoltarea tânărului meşteşug al tiparului [. . . ].
Întreaga figură şi întreaga operă a lui Erasm n-au devenit posibile decât datorită
artei tiparului. El însuşi este triumful ei glorios şi în acelaşi timp, într-un anumit
sens, victima ei. Ce-ar fi fost Erasm fără tipar ? Difuzarea, purificarea şi
restaurarea izvoarelor vechi fusese pasiunea vieţii lui. Certitudinea că volumul
tipărit înfăţişează unui număr de mii de persoane acelaşi text, absolut identic, era
pentru el o mângâiere de care generaţiile dinainte fuseseră lipsite.
Erasm este unul dintre primii care, după ce şi-au consolidat faima de scriitori,
au lucrat nemijlocit şi necontenit pentru tipar. Tiparul este forţa lui şi slăbiciunea
lui[. . . ]. Mulţumită tiparului, Erasm a putut deveni un centru de cultură, în deplinul
înţeles al cuvântului, o centrală spirituală, o piatră de încercare a gândirii epocii
[. . . ]. Termenul mediu între Erasm şi tipar este limba latină. Fără incomparabila sa
cultură latină, poziţia de scriitor a lui Erasm n-ar fi fost posibilă. Arta tiparului a
promovat, fără îndoială, folosirea limbii latine. În vremea aceea, ediţiile în limba
latină erau acelea care promiteau editorului succes şi desfacere şi îi consolidau
renumele, pentru că se răspândeau în lumea întreagă. Cei mai buni editori erau ei

I . Erasm s-a născut la Rotterdam în anul 1 469 şi a murit la Base! în 1 536.
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înşişi învăţaţi, plini de entuziasm pentru umanism " 2 .
Este o epocă în care în întreaga Europă tipografiile reprezentau adevărate centre
spirituale. Operele tipografilor erau, de cele mai multe ori, de calitate excepţională
şi împodobite cu ilustraţii de înalt nivel artistic. În secolele care au urmat,
colaborarea dintre tipograf şi autor nu a mai fost, decât în cazuri rare, atât de
rodnică şi de vie ca atunci.
Basel, oraş elveţian situat în centrul Europei, a atras mulţi savanţi şi scriitori,
câştigându-şi celebritatea datorită Universităţii înfiinţată în anul 1460 de marele
umanist Aenea Sylvio Piccolomini (viitorul papă Pius al Ii-lea), dar şi datorită
importanţei pe care a dobândit-o tipografia lui Johannes Froben. După stabilirea lui
Erasm în acest oraş, Basel a devenit un centru de necontestat al Europei umaniste.
Johannes Froben ( 1460- 1527) 3 , unul dintre tipografii-editori de frunte ai
secolului al XVl-lea, „princeps typographiae Basiliensis " sau „princeps
chalcographorum ", cum îl numea Erasm, originar din Hammelbourg (Franconia),
a studiat la Universitatea din Basel, unde, după terminarea studiilor, s-a şi stabilit.
La început, a fost corector în atelierul tipografului şi editorului umanist elveţian
Johannes Amerbach, pentru ca, din anul 149 1 , să-şi înfiinţeze propria tipografie
unde va începe să tipărească pe cont propriu (uneori împreună cu Amerbach sau cu
Johann Petri). Decorarea cărţilor sale a beneficiat de colaborarea unor artişti
renumiţi ai vremii, printre care îi amintim pe Urs Graf şi Hans Holbein cel Tânăr
ale căror desene demonstrează multă originalitate, îmbogăţind cu iniţiale istoriate,
chenare şi foi-frontispiciu bogat ornamentate primele ediţii scoase de Froben.
Johannes Froben, specialist în arta tiparului, tipograf cunoscut în lumea cultă
europeană, a fost onorat de a-l avea pe Erasm ca oaspete în casa lui. Cei doi se
cunoscuseră încă din anul 1 5 1 3. Erasm, care călătorise prin multe oraşe europene, fără
a zăbovi însă prea mult în nici unul dintre ele, revine în mai multe rânduri, pentru şederi
prelungite, la Basel4 , unde, de altfel, îşi va găsi şi sfârşitul, înconjurat de colabora
torii săi cei mai apropiaţi. A fost primit cu multă căldură de Froben şi, ca semn de
mare preţuire, socrul acestuia, editorul Wolfgang Lachner, l-a găzduit în propria-i casă.

2. Johan Huizinga,

Erasm. Traducere de H. R. Radian. Prefaţă şi tabel cronologic de Cornelia Comorovski.
Bucureşti: Minerva, 1974, p. 1 0 1
3. Îşi alege ca emblemă tipografică u n caduceu pe tija căruia se încolăcesc u n şarpe ş i u n porumbel, având ca
deviză Prudens simplicitas amorque recti (deviză tradusă şi în limbile greacă şi ebraică), devenită la fel de
celebră ca ancora lui Aldus sau măslinul lui Estienne.
4. „Base! devine locul în care şi-a găsit adevărata linişte în viată. Veşnicul pribeag a trăit aici mai multă vreme
decât oriunde, opt ani împliniţi, şi, cu timpul, aceste două nume sunt asociate spre gloria amândurora; de
atunci, nu te poti gândi la Erasm fără să-ţi vină în minte oraşul Base!, şi nici la Base! fără să te gândeşti la
Erasm" - Ştefan Zweig, op. cit., p. 134 .
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Anul 1 5 14 reprezintă pentru Erasm debutul relaţiilor profesionale şi prieteneşti
cu Froben. Erasm vine la Basel cu scopul de a pregăti pentru tipar numeroasele sale
lucrări, vechi şi noi, printre care o ediţie critică a Noului Testament şi operele
Sfântului Hieronym. Aici se simte, în fine, în elementul său, tot aşa cum se simţise
în urmă cu 6 ani, la Veneţia, în tipografia lui Aldus Manutius5 . în tipografia lui
Johannes Froben, Erasm începe să tipărească traduceri din limba greacă ale unor
scurte scrieri mai puţin cunoscute ale lui Plutarch şi Seneca, precum şi o lucrare
despre sintaxa latină (apărută în 1 5 1 5), pentru ca în primele zile ale anului 1 5 16,
tot în tipografia lui Froben, să apară Novum Instrumentum (care cuprinde textul în
limba greacă, revizuit, al Noului Testament, cu adnotări şi cu o nouă traducere în limba
latină, toate datorate clasicistului de excepţie Erasm), precum şi Moriae
encomium6 .
În calitate de consilier (onorific) al tânărului prinţ Carol, viitorul Carol Quintul,
Erasm scrie Institutio Principis Christiant7 · lucrare pe care o publică în acelaşi an
( 1 5 1 6) în tipografia lui Froben.
Au apărut apoi cele nouă volume cu operele Sfântului Hieronym8 , primele patru
fiind editate de Erasm, celelalte cinci doar corectate şi prefaţate de el. Referitor la
publicarea operelor părintelui bisericii, Erasm scria: Întreaga operă a lui
Hieronym apare în renumitul Base/ în tipografia lui Froben, şi nu este alta mai
îngrijită şi mai potrivită pentru a tipări cărţi, mai ales scrieri sfinte " 9 . Erasm
admira îndemânarea meşteşugarului în ă.rta de a tipări operele Sfântului Hieronym,
dar recunoştea şi câtă cheltuială a fost făcută şi câtă muncă a fost folosită pentru
aceasta; considera că, dintr-un anumit punct de vedere, efortul lor (al lui şi al
editorilor) este cu mult mai mare decât cel depus de Hieronym pentru a-şi scrie
opera 10 .
Erasm îi încredinţează lui Froben şi tipărirea vastei sale corespondenţe (patru
scrisori apăruseră deja la o altă tipografie). Apar astfel, în timpul vieţii autorului,
cinci ediţii succesive de Epistolae ( 1 5 1 8, 1 5 19, 1 5 2 1 , 1 529, 1 536), cuprinzând
peste 2.000 de scrisori adresate de marele umanist numeroşilor săi prieteni şi
colaboratori din Londra, Paris, Basel sau Louvain.
„

5. ... muncea intens într-o tipografie mare, într-un mediu de oameni învătati, care, în rarele clipe libere, pe care
şi le acorda, îl copleşeau cu omagii şi cu arnabilităti. «Am întru totul impresia că mă aflu într-un Museion din
cele mai plăcute: atâtia eruditi, şi atât de distinşi !»" - Huizinga, Johan, op. cit. , p. 1 37 .
6. Biblioteca Natională, cota XVI II 1 25.
7. Biblioteca Natională, cota XVI II 1 24.
8. Biblioteca Natională, cota XVI IV 1 6 1 .
9 . Scrisoarea adresată papei Leon al X-lea în anul 1 5 1 5. În: Era�mus Roterodamus, Desiderius. Epistolarum
opus. Basileae, ex officina Frobeniana, 1 538. p. 67.
1 0. Scrisoare adresată cardinalului Domenico Grymani în anul 1 5 15. În: Erasrrws Roterodamus, Desiderius.
Epistolarum opus. Basileae, ex officina Frobeniana, 1 538. p. 69.
„
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La Basel, Erasm îl întâlneşte şi pe tânărul Hans Holbein 1 1 . Ajuns în acest oraş
în anul 1 5 15, Holbein, încă necunoscut (avea doar 1 8 ani), a găsit imediat
admiratori inteligenţi şi sensibili care i-au apreciat talentul. El îşi va începe
glorioasa carieră desenând ilustraţii marginale (pe un exemplar din Moriae
encomium
ediţie Froben), lucrând în colaborare cu renumitul xilogravor Hans
Ltitzelburger.
În mai 1 5 1 8, îl găsim pe Erasm din nou la Basel, unde venise să supravegheze
tipărirea celei de a doua ediţii revizuite a Noului Testament. Ies acum din teascurile
lui Froben Enchiridion Militis Christiani, Institutio Principis Christiani şi
Encomium matrimonii l 2 în noi ediţii. Scriindu-i în anul 1 5 1 8 lui Nicolaus
Beraldus l 3 , Erasm recunoştea că nimic nu putea fi „ mai strălucitor, mai elegant şi
mai încântător decât lucrările tipărite bineînţeles la Froben " 1 4 .
Chemat de tipograf pentru a supraveghea a treia ediţie a Noului Testament,
marele umanist a venit în anul 1 5 2 1 la Base! şi nu l-a mai părăsit decât după 8 ani.
Acum şi aici, Erasm s-a putut dedica idealului vieţii sale. Au început să apară ediţii
ale operelor părinţilor bisericii, ale scriitorilor clasici, noi ediţii ale Noului
Testament, ale propriilor scrieri, apoi Parafrazele la Noul Testament, comentariile
asupra Psalmilor, precum şi o serie de noi lucrări teologice, morale şi filologice.
Spicuim din vasta corespondenţă a lui Erasm câteva aprecieri asupra
tipografului Froben: „ Froben lucra mai mult pentru glorie decât pentru câştig " 1 5 ,
„ întreaga operă a Sfântului Chrysostom " s-a tipărit „ cum maiestate " la Froben.
Colaborarea dintre savantul Erasm şi meşteşugarul de excepţie Froben s-a
transformat în prietenie, mai mult chiar, aproape în înrudire. Erasm i-a dedicat
ediţia revizuită din Colloquia Familiares, apărută în anul 1 522, finului său
Johannes Erasmius, fiul lui Froben (operă care s-a bucurat de un imens succes, de
vreme ce a apărut în zeci de ediţii, de fiecare dată sporite cu noi dialoguri) .
Toamna anului 1 527 îi va aduce un mare necaz: moartea prietenului său Froben,
„ amicus incomparabilis ". Această pierdere este deplânsă adeseori în scrisorile sale:
„ Ne-a părăsit Johannes Froben, producându-mi o sfâşietoare durere " 16 , „ Joannes
-

1 1 . S-a născut la Augsburg în anul 1497 şi a murit la Londra în anul 1 543 .
1 2. Biblioteca Natională, cota XVI II 88.
1 3. În anul 1 506 în drum spre Lyon, Erasm s-a oprit câteva zile în oraşul Orleans unde a fost oaspetele lui
Nicolaus Beraldus.
14. Scrisoare adresată lui Nicolaus Beraldus în anul 1 5 1 8. În: Erasmus Roterdamus, Desiderius. Epistolarum
opus. Basileae, ex officina Frobeniana, 1 538. p. 386.
1 5. Scrisoare adresată lui Theobaldus Fettichius în anul 1 526. Î n: Erasmus Roterdamus, Desiderius.
Epistolarum opus. Basileae, ex officina Frobeniana, 1 538. p. 607.
1 6. Scrisoare adresată lui Lazar Bayfus în anul 1 528. În: Erasmus Roterdamus, Desiderius. Epistolarum opus.
Basileae, ex officina Frobeniana, 1 538. p. 637.
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Frobenius ne-a părăsit nu fără a-mi produce durere " 17 , „ Paralizia ni l-a răpit
pe Froben, om demn de nemurire " l 8 .
Din cauza furtunilor religioase, Erasm a fost obligat să părăsească oraşul Basel.
În scrisoarea din 15 iulie a anului 1 529 adresată umanistului german Willibald
Pirckheimer, Erasm evocă anii de început ai legăturilor sale cu oraşul Basel, ca şi
prietenia cu Froben şi cu familia acestuia, atât de mult îl afectase moartea
„prietenului între prieteni " ! Erasm, care a fost şi editor la Froben, n-a încetat să
spună despre acesta: „ În răstimp de 30 de ani, nici o operă n-a fost tipărită aşa de
corect, atât de îngrijit şi cu atâta cheltuială".
După moartea tipografului, officina a rămas în grija fiului şi ginerelui acestuia.
Aflându-se la Freiburg in Breisgau, Erasm îi scria, în 1 5 august 1 529, lui Nicolaus
Episcopius, felicitându-l pentru că, prin căsătoria cu nepoata lui Froben, a devenit
co-părtaş la conducerea celebrei tipografii 19 .
Deşi intenţionase să rămână la Freiburg până la sfârşitul zilelor, în iunie 1535 îl
găsim pe Erasm, după o absenţă de 6 ani, din nou la Basel, venind să lucreze, ca pe
vremuri, în tipografia lui Froben. Va rămâne aici până la moarte. Iată ce ne
relatează despre această revenire Johan Huizinga: „ Bătrânul savant bolnav s-a
bucurat de o primire cordială din partea numeroşilor prieteni pe care îi mai avea
la Base/. Hieronymus Froben, fiul lui Johannes, care după moartea tatălui său
preluase conducerea firmei împreună cu două rude, l-a găzduit în casa sa „ Zum
Luft ". În speranţa că Erasm se va înapoia, fasese construită şi amenajată acolo o
cameră anume pentru el, aşa cum îi plăcea lui "20 .
Ca o consecinţă firească a legăturii de prietenie cu Johannes Froben, Erasm
formulase, încă din 1 527, ample îndrumări cu privire la tipărirea operelor sale
complete sub marca acestuia. Dispoziţiile testamentare făcute cu câteva luni înainte
de moarte (la 12 februarie 1536) dovedesc relaţia sa strânsă cu întreaga familie
Froben: Hieronymus Frobenius şi Nicolaus Episcopius, conducătorii firmei, vor fi
executorii săi testamentari.
Personalităţi marcante ale epocii, Erasm şi Froben au reuşit să creeze în comun
opere care au devenit celebre în toată Europa.
Intuind impactul pe care opera lui Erasm îl va avea în cultura europeană,
teologul şi eruditul englez Joannes Colet ( 1 467- 1 5 1 9) avea să spună: „ Nomen
Scrisoare adresată lui Henricus Botteus în anul 1 528. În: Erasmus Roterdamus, Desiderius. Epistolarum
1 538. p. 658.
1 8. Scrisoare adresată secretarului regelui Poloniei, Justus Decius în anul 1528. În: Erasmus Roterdamus,
Desiderius. Epistolarum opus. Basileae, ex officina Frobeniana, 1538. p. 755.
1 9. Scrisoare adresată lui Nicolaus Episcopius în anul 1 529. În: Erasmus Roterdamus, Desiderius. Epistolarum
opus, p. 938.
20. Johan Huizinga, op. cit. p. 273.

17.

opus. Basileae, ex officina Frobeniana,
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Erasmi nunquam peribit " . Este relevant, în acest sens, portretul pe care scriitorul
austriac Stefan Zweig i l-a făcut marelui savant în cartea cu un titlu atât de sugestiv
Triumful şi destinul tragic al lui Erasm din Rotterdam: Devenit erudit de
celebritate internaţională, pe care zeci de universităţi ar fi dorit să-l acapareze
pentru catedrele Lor, el prefera să rămână simplu corector într-o tipografie, la
Aldus Manutius din Veneţia„ . Faptul că s-a Limitat cu încăpăţânare la cercul elitei
intelectuale, La pătura - pe atunci atât de subţire - de oameni cultivaţi, face ca
figura şi opera Lui Erasm să apară ca lipsite de rădăcini; autentic cetăţean al Lumii,
el rămâne pretutindeni un simplu vizitator, un oaspete [. . ] În afară de arta
literelor, orice altă artă este pentru el inexistentă; nu-l interesează pictura, nu-l
pasionează muzica [. . ] Urechea Lui este cu adevărat receptivă numai la o singură
Limbă, Latina, şi arta lui Gutenberg a /ost unica Muză cu care se simte înfrăţit [. ]
Aproape că nu-i este cu putinţă să ia contact cu realitatea decât prin intermediul
cărţilor [ ] Iubeşte cărţile nu numai de dragul cuprinsului 1or, ci, ca unul dintre
primii bibliofili, le adoră, cu o dragoste pur şi simplu senzuală, materialitatea şi
geneza, le apreciază prezentarea uneori splendidă, uşor de mânuit şi, în acelaşi
timp, estetică. Să stea printre lucrători la A/dus în Veneţia sau la Froben în Base/,
în încăperea joasă, în care se găsea de obicei imprimeria, să aibă în mână colile
de tipar încă umede, să aşeze, cot La cot cu meşterii acestei arte, ornamentele şi
iniţialele delicate, să urmărească cu pana ascuţită, ca un vânător ager, greşelile de
tipar, sau să dea La repezeală, chiar pe foile umede, o turnură mai Limpede, mai
clasică, unei fraze latineşti, acestea sunt cele mai fericite momente ale vieţii lui
Erasm; să Lucreze La cărţi şi pentru cărţi era pentru el modalitatea cea mai firească
de existenţă" 2 1 •
„

.

.

. .

. . .

21

.

Stefan Zweig, op. cit., p. 36 şi p.4 1 .
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TREI NOTE DESPRE APOCRIFELE RELIGIOASE
Alexandru Mareş
I.

Un motiv literar de largă circulaţie: localizarea iadului prin aruncarea pietrei

Potrivit unei credinţe populare înregistrate la sfârşitul secolului al XIX-iea în
Blânzi, jud. Galaţi, iadul se află la „nord", într-o „groapă adâncă. O piatră ca să
ajungă la fund are nevoie de 33 de ani" l . Reprezentarea iadului prin imaginea
„gropii adânci" este de sorginte biblică (vezi „groapa cea mai de jos", Ps. 87, v. 6;
„adâncurile gropii", Isaia, XIV, v. 15), dar măsurarea distanţei până la fundul
sălaşului subteran prin aruncarea pietrei provine negreşit din Pseudo-Apocalipsul
lui Ioan: „Mare este întunericul cel deosăbi şi adâncul lui, cum poate un bărbat de
30 de ai să rădice o p<i>atră împotriva lui, vârtute lui, şi o să arunce într-acel adânc.
Şi 3 ai nu poate ajunge adâncul ei" (B.A.R., ms. rom. 53 1 8, copie din cca 1 676, f.
50r). Motivul aruncării pietrei pentru determinarea adâncimii iadului se regăseşte şi
în redacţia amplă a Apocalipsului lui Pavel, numai că în această scriere detaliile
narative sunt diferite, vârsta bărbatului nu este indicată, iar piatra atinge fundul
abisului „după mai multe ceasuri" (post multarum horarum), în versiunea latină2 ,
şi „după mult timp" (no MNo�t), în versiunea slavonă3 . În plus, textul din urmă
conţine un detaliu inexistent în viziunea lui Ioan: „Atunci când sufletele (subl. n.;
Al. Mareş) sunt aruncate aici, abia dacă ajung la fund după cincisprezece ani"4 .
În unele versiuni româneşti ale Pseudo-Apocalipsului lui Ioan, motivul
localizării iadului cunoaşte o mică dezvoltare, constând în măcinarea pietrei pe
durata zborului până ajunge de mărimea unui grăunte de muştar: „cât poate un om
de 30 de a<mi ridica o piatră şi o sloboade jos de tot merge în jos până ce să face
câtu-i un grăunţ de muştar" (copia popii Urs din Cotiglet, 1 679- 1 680)5 . Acest
amănunt, care ne aminteşte de grăuntele de muştar, „cea mai mică dintre toate
seminţele", din cunoscuta pildă evanghelică (Matei, XII, v. 3 1 -32; Marcu, IV,
I . Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-iea: răspunsurile la chestionarele
lui Nicolae Densuşianu, Bucureşti, 1 976, p. 246.
2. Apocalipsa lui Pavel. Ediţie bilingvă. Traducere de Smaranda şi Cristian Bădiliţă. Introducere de Cristian
Bădiliţă, Iaşi, 1 997, p. 84 şi 85.
3. N. Tihonravov, lla.MH//Ulll/.:u ompe•/e/11/0ll pycc1wa ,11wiepamypbl , II, Moc1rna, 1 863, p. 50.
4. Apocalipsa lui Pavel, p. 85. Pasajul respectiv nu apare în versiunile slavone ale redactiei ample a
Apocalipsului lui Pavel; vezi Emile Turdeanu, Ul Vision de Saint Paul" dam· la tradition litteraire des Slave.1·
orthodoxes, în „Die Welt der Slaven", Jahrgang I, Heft 4, 1 956, p. 4 1 3.
5. Florian Dudaş, Manuscrise româneşti din bisericile Bihorului, [Partea II-a), Oradea, 1 986, p. 4 1 .
„
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v. 3 1 -3 2, Luca, XIII, v. 1 8- 1 9), nu apare în versiunile slavone ale scrierii care
ne-au fost accesibile6 . Orientându-ne însă după alte versiuni româneşti care cunosc
detaliul narativ respectiv şi aparţin, totodată, unor traduceri diferite de cea urmată
de copia popii Urs7 , prezenţa lui în alte versiuni slavone poate fi presupusă.
Motivul măsurării adâncimii iadului în varianta proprie Pseudo-Apocalipsului
lui Ioan s-a bucurat negreşit de un oarecare interes în trecut, ceea ce explică
pătrunderea lui în alte apocrife religioase.
Prima scriere asupra căreia ne vom opri este cea cunoscută specialiştilor sub
denumirea Cugetări în ora morţii, o compilaţie cu caracter escatologic a mai
multor surse, parţial cunoscute, copiată în nordul Hunedoarei în intervalul 1 5921602. Iată fragmentul de text care ne interesează: „Că spusă Hristos lui
ievanghelistu Ioan Bogoslov şi spuse îngerul lui Pavel apostol, că-l purtă de-i arătă
muncile, că ară fi un voinicu de tre<i>dzeci de ani de ară prăvăli o piatră şi o ară
slobodzi în gios să zboare în trei ani să cadză acolo, acolo este munca
păcătoşiloru" 8 . Din „spusele" lui Isus, pe de o parte, şi ale îngerului, pe de altă
parte, rezultă că atât în revelaţia lui Ioan, cât şi în revelaţia lui Pavel am avea a face
cu un motiv literar expus în variante identice. B . P. Hasdeu a atras însă atenţia
asupra diferenţelor care se constată între cele două scrieri cu privire la măsurarea
adâncimii iadului, numai în Pseudo-Apocalipsul lui Ioan fiind vorba despre un
„voinic de treizeci de ani" şi despre intervalul de „trei ani"9 . Aşadar, menţionând
existenţa motivului respectiv în cele două apocrife, autorul compilaţiei a preluat
forma acestuia din Pseudo-Apocalipsul lui Ioan. B . P. Hasdeu nu avea însă dreptate
când susţinea că fragmentul din Cugetări în ora morţii se apropie mai mult de
versiunile greceşti ale viziunii lui Ioan, decât de cele slavone t o. Afirmaţia sa era
întemeiată pe consultarea celor două versiuni slavone publicate de N. Tihonravov,
care, într-adevăr, prezintă în locul respectiv o redactare complet diferită I I .Celelalte
6. I. I. Sreznevski, // peunue

c.11<WJ1//CKIW

CanKTllCTCp&ypr, 1 868, p. 4 1 3; V. Jagia; Novi
1 873, p. 77; Ivan Franko, ;l110Kpi<jiu i Ae?e//(]LJ :1
1 906, p. 262; Vladimir /Eorovia:, o apy,�0. 11 ao;1ac1;;y

na.111111u11uw,

pri/ozi za literaturu biblijskih apokrifa, în „Starine", V,
yh:paiitC1'/i:/l.X

Xpuc11ux10At.

pyi.:onuciu,

Tom. IV, Jh.non,

Anoti"pu<jilm anotrnAuncn /oowm lio?ocAoaa y cAooe11ci.:u,i1 npuje1wauM<1. c jea11u,11

în „C110Me1111K", XLIX, 1 9 1 0, p. 54; ms. sl. 494 (B .A.R.), f. 29.
7. Vezi, de exemplu: „cum ar putea un voinic de treizăci de ani să rădice o piatră întru tăriia lui şi să o sloboadă

11ie1.-c.wo.u 11 npemaopo,u,

în trei ani întru adânc şi să n-ajungă de cheotorile iadului până când nu va rămâne cât un grăunti de muştar şi
nu va mai ajunge fundul iadului. Atâta este iadul de adânc" (B.A.R., ms. rom. 3732, sfârşitul secolului al
XVIII-iea, f. 9).
8. Gheorghe Chivu, Codex Sturdzanus. Studiu filologic, studiu lingvistic, editie de text şi indice de cuvinte de
... , [Bucureşti], 1 993, p. 269.
9. Cuvente den bătrâni, II, Bucureşti, 1 879, p. 445.
I O. Ibidem, p.

1 1 . op.

cit.,

446.

II, p. 1 80 şi 1 89.
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versiuni slavone ale scrierii care au văzut lumina tiparului explică însă foarte bine
pasajul din textul românesc 1 2 . Tot B. P. Hasdeu, care considera Cugetările în ora

morţii a fi compilaţia unui român, găsea în fragmentul mai sus citat o dovadă că
redacţia amplă a Apocalipsului lui Pavel ar fi fost „cunoscută românilor din secolul

XVI" l 3 .
Deşi nu s-au înregistrat versiuni slavone ale acestei redacţii în circulaţie la noi
în epoca veche, existenţa unei asemenea versiuni poate fi admisă, întrucât deţinem
o copie românească a Apocalipsului lui Pavel, în varianta redacţiei lărgite, şi anume
cea transcrisă de popa Vasilii din Moldova la începutul secolului al XVII-leal 4 .
Dacă traducerea românească este anterioară acestui secol, atunci fie aceasta, fie
versiunea slavonă ce i-a servit drept model ar fi avut şanse teoretice să ajungă în
posesia compilatorului român al Cugetărilor. Posibilitatea schiţată, nu trebuie
absolutizată, câtă vreme problema naţionalităţii autorului acestei compilaţii (român
sau străin) nu a fost elucidată în mod definitiv 15 .
Din aceeaşi scriere motivul a pătruns şi în Disputa lui Isus cu Satana, scriere
apocrifă, care, pornind de la episodul biblic despre încercările diavolului de a-l
ispiti pe Isus (Matei, IV, v. 1 - 1 1 ; Luca, IV, v. 1 - 1 3), reflectă concepţia dualistă
despre cele două împărăţii antagonice, cerească şi pământească. În unul dintre cele
mai vechi manuscrise slavone ale scrierii, cel aparţinând fostei Biblioteci Imperiale
din Viena (secolul XIV), la întrebarea diavolului referitoare la adâncimea iadului,

el\HKo ioHow". I\ . l\i>T c�AeTe. H Bb3METb K"MHKb npoTHB� cHl\ii
CBOEH H Bpb?KETb, H l\ETHTb Bb rl\bGHH�. I\. l\i>T, H T"KO AOHAET AO AH"· HAE?Ke
GHT TeGe, AHIABOl\e 16 „Cât va fi un viteaz de 30 de ani şi va ridica o piatră pe măsura
Isus răspunde:

forţei sale şi o va arunca şi va zbura în adânc 30 de ani şi aşa va ajunge la fund,
unde vei fi tu, diavole". Î n versiunea grecească a scrierii, după cum ne
încredinţează Iordan Ivanov, locul „viteazului de 30 de ani" este deţinut de un

„copil de 1 7 ani" (ws OEKaE7t't'ci e't'îilV nmoov), iar durata zborului pietrei este de
20 de ani (EiKocrt xpovous) I7 . Majoritatea versiunilor slavone publicate vorbesc

12. Vezi menţionarea lor, supra, nota 6.

1 3 . Op. cit., II, p. 446.
14. Emile Turdeanu, Deux notes sur la

Vision de Saint Paul " chez Ies Roumains et chez Ies Bulgares, în voi.
Filologia e letteratura nei paesi slavi. Saggi in onore di Sante Graciotti, Roma, 1 990, p. 1 13-1 15.
I 5. Vezi Ion Gheţie, Alexandru Mareş, Originile scrisului în limba română, Bucureşti, 1 985, p. 378.

1 6. Iordan Ivanov,

noc'o.Mu..1cK.u

1 7 . Ibidem, p. 253, nota I .

„

KllU.c'U

u .11e1.e11au., Cc)(jlHR,

1925, p. 253.
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însă despre „un voinic de 30 de ani" 1 8 , a cărui piatră aruncată zboară 3 ani 1 9 . în
singura versiune românească cunoscută a Disputei lui Isus cu Satana, o copie
bihoreană de la sfârşitul secolului al XVII-iea, motivul localizării iadului apare
oarecum schimbat: „Atâta easte de-afundu, diavole, şi de-adâncu, cât are putea un
bărbatu de 33 de ai rădica o piatră până la capulu pie<p>tului şi o are slobozi pre
această crepătură în gios şi atât are merge, şi mergându, numai de vântu s-are roade
şi s-are face câtu un grău<n>ţu de macu, şi încă n-are agiunge. Atâta i-i funduJ" 20 .
Sunt câteva elemente care particularizează relatarea episodului din versiunea
românească în comparaţie cu versiunile slavone: vârsta bărbatului „de 33 de ai",
trăsătură care s-ar putea datora şi unei greşeli de copist, absenţa indicării anilor cât
a zburat piatra şi prezenţa detaliului referitor la măcinarea pietrei până a atins
mărimea unui „grău<mţu de macu". Ultimele două trăsături apar şi în versiunea
Pseudo-Apocalipsului lui Ioan, copiată de popa Urs din Cotiglet (cf. în scrierea din
urmă „un grăunţ de muştar"). Probabil că în izvodul slavon al Disputei, din care
descinde traducerea românească, episodul măsurării adâncimii iadului păstra o
formă foarte apropiată de cea din sursa slavonă pe care o urmează traducerea
românească a viziunii lui Ioan din copia popii Urs.
Acelaşi motiv al localizării iadului se întâlneşte şi într-un text apocrif intitulat
Acestea sânt pentru învierea morţilor, când va fi şi cu ce groază va fi, copiat la
începutul secolului al XIX-lea (B.A.R., ms. rom. 4086, f. s v ) . Identificată greşit cu
Apocalipsul Apostolului Pave/2 1 , scrierea are un pronunţat caracter escatologic,
înfăţişând pe scurt evenimentele ce se vor petrece la sfârşitul lumii: învierea
morţilor după ce arhanghelul Mihail va trâmbiţa de trei ori, ridicarea la cer a
podoabelor şi cărţilor bisericeşti, omorârea de către Antihrist a celor „trei sfinţi",
Enoh, Ilie şi Ioan, pârjolirea pământului de îngeri şi spulberarea cenuşii de pe
suprafaţa lui de cele patru vânturi de la răsărit, pogorârea din cer a Domnului cu
sfânta cruce şi cu cetele îngereşti, aruncarea lui Antihrist şi a slugilor lui în „focul
cel nestins" şi, în sfârşit, judecata de apoi. Toate evenimentele descrise se regăsesc
în Pseudo-Apocalipsul lui Ioan, numai că în scrierea de faţă ele sunt prezentate
succint şi într-o ordine puţin schimbată; de pildă, suirea la cer a vaselor şi cărţilor
1 8. Gj. Polivka, Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopis u Pragu, în „Starine", XXII, 1 890, p. 202;
Ivan Franko, op. cit., voi. II, JlhBOB, 1 899, p. 1 98 şi 202; cf. ioNow.i. r. 1diTbNb „viteaz de 3 ani" (Stojan
Novakovi� Apokrif o prepiranju /susa Hrista sa djavolom, în „Starine", XVI, 1 884, p. 88).
1 9. Stojan Novakovi� op. cit., p. 88; Gj. Polivka, op. cit. , p. 202; Ivan Franko, op. cit., II, p. 202; cf. "A. 1d1.T
'
HAET N 4 A N.i, „30 de ani merge la fund" (Ivan Franko, op. cit., II, p. 198).
20. Vezi Liliana Agache, Disputa lui Isus cu Satana. Studiu filologic, studiu lingvistic şi ediţie de text de ... , în
Cele mai vechi cărţi populare în literatura română, voi. V, Bucureşti, 2001 , p. 249.
2 1 . Cf. Gabriel Ştrcmpel, Catalogul manuscriselor româneşti. B.A.R. 3 1 0 1 -44 13, voi. III, Bucureşti, 1 987, p.
326.
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bisericeşti are loc după învierea morţilor. Despre „întunericul cel nesfârşit" aflăm
că „este adâncu cât ar fi un voinic de 30 de ani şi să sloboază o piatră care să se
ducă în jos 3 ani, atât până va rămâne ca un grăunte de muştar lovindu-să de
capetile păcătoşilor. Iar atuncea va da de fundul întunericului aceluia" (ms. rom.
4086, f. 5v). Aici căderea pietrei timp de trei ani este însoţită de observaţia
transformării ei într-un grăunte de muştar, exact ca în varianta semnalată mai sus
din Pseudo-Apocalipsul lui Ioan22.
Localizarea iadului prin aruncarea pietrei se regăseşte şi într-o copie slavonă din
secolul al XVIII-lea a Apocalipsului Maicii Domnului, în care arhanghelul Mihai o

TAKAlll
nponAC'Tt. H rl\'ll 6 HHA, lll K'b w BOC'TOK4 AO :JAnAAA, lll K'b w :JEMl\'k AO NEGA. €CTb
TOH rl\'llG HHH De�He MHl\t. . s'llB WH llt:l\OB'kKoBH A. AiiT'b H me GH B:Jllll\ KAM'kHt.
H KHH'lll\ H:J 'llceH CHl\H CBOEH 8 TOC: neKl\O H nponACTt., TEAH G'llAt:Tt. l\t:T'kTH
AiiT'b TpH, H-'kMt. HA AHO AOl\t:THT'b. TAM ecT'b ™" wKpoM'kwHAlll , l\t:>KAT'b B
He'H wrHt cTpAwHtH23 („O astfel de prăpastie şi adâncime ca de la răsărit la apus,
lămureşte, la un moment dat, pe Fecioara Maria asupra adâncimii infernului :

ca de la pământ la cer. Această adâncime este de 5555 de mile. Fiind un om de 30
de ani şi unde ar lua o piatră şi ar arunca-o cu toată puterea în acel infern şi
prăpastie, atunci va zbura trei ani <Şi> nu va ajunge la fund. Acolo este întunericul
de afară, zace în el foc groaznic"). Alte versiuni slavone ale apocrifului nu conţin
această relatare, ceea ce dovedeşte că în versiunea precitată prezenţa ei trebuie
considerată o interpolare, avându-şi sursa în Pseudo-Apocalipsul lui Ioan.
O copie moldovenească a Legendei duminicii din 1767 conţine, de asemenea,
motivul localizării iadului. În partea scrierii care cuprinde îndemnuri pentru
miluirea săracilor şi pentru pocăinţă, Isus le cere creştinilor să ia aminte „şi frica
iadului, că iadul atâta este de adâncu, cât ar lua un voinic de treidzăci de ani o
piatră, cât ar pute să o rădice împotriva lui, şi să o sloboază din mâini şi să să ducă
3 ani până în fundu" (B.A.R., ms. rom. 1447, f. 1 30r). Versiunile slavone publicate
ale scrierii care ne-au fost accesibile nu conţin o asemenea relatare24 . S-ar putea,
prin urmare, ca în versiunea românească să avem a face cu o interpolare avându-şi
originea tot în Pseudo-Apocalipsul lui Ioan.
22. Vezi supra, nota 7.
23. Ivan Franko, op. cit. , voi. IV, p. 140.
24. N. Tihonravov, op. cit., voi. II, p. 3 14-322; I van Franko, op. cit., voi. IV, p. 49-52, 53-56, 56-6 1 , 6 1 -62, 6364, 64-67, 67-69, 69-7 1 , 7 1 -74 şi 75-79; S. G. Vilinski, Kup1tA.w, lit..10:Jepc1d11 c1111co1cb E1111cnwAill o
HeiJt..1t,

în

Jl tm01111cb 1tu1wp11Ko <jillAOA0?1tl/eci.:<Uo o61l{ec11wa 11p11 ll.1111e
1 pamopcKo.1wb
XTII, 021.ecra, 1 905, p. 1 7-21 şi 2 1 -22; A. Sedelnikov, lf:J 1u:mop1t1t

Hoaopocci1ie1w.«u Yuuoeprnmemp,

în „Slavia", XI, 1 932 nr. 2, p. 279-285, 285-294; Mirela Teodorescu, Ion Gheţie,
studiu filologic, studiu de limbă şi indice de Bucureşti, 1 977, p. 2 1 1 238 (facsimilele versiunii bilingve, slavo-române).
E111u:mo.11111w o ueiJe.!/e,

Manuscrisul de la feud. Text stabilit,

„.,
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în sfârşit, acest motiv literar a circulat şi independent, aşa cum îl aflăm notat pe

marginea unei file dintr-o Psaltire slavonă aparţinând Bibliotecii Szechenyi din
Budapesta25 . Reproducem acest text, scris de un sârb din B anat sau nord-vestul
Hunedoarei în secolul al XVII-lea26, după transcrierea pe care o datorăm lui Gh.
Chivu: „[„.] şi se mar[ga Pa]vel [în ?] fundul iadulu[i] [ „ . ] iestă [„.] chet [ „ . ] are
u[n] barb [at] de tre[i]zece d[e] an [ „ . ] se abiia rodice o piatr[a] pana la piept ş[i] se
u arunce pre g[u]ra iadul[ui] şi [„.] trei [ „ . ] an ş[i] [ „ . ] zuva ş[i] noapt[e] şi se [ „ . ]
chet [ „ . ] sun [ „ . ]" 27 . Detaliile „barb[at] de tre[i]zece d[e] an", ridicarea pietrei
„pana la piept" şi căderea pietrei „trei [„.] an" sunt caracteristice numai Pseudo
Apocalipsului lui Ioan. După Gh. Chivu, textul din manuscrisul budapestan conţine
„o versiune asemănătoare" cu cea din Cugetări în ora morţii, ambele descinzând
însă din traduceri diferite28 . Referirea la apostolul Pavel, întemeiată pe o lecţiune
reconstituită („se mar[ga Pa]vel"), deci nu întru totul sigură, reprezintă singurul
indiciu care poate fi invocat în favoarea acestei filiaţii. Amănuntul cu ridicare
pietrei „pana la piept" nu se regăseşte, în schimb în versiunea din Codex
Sturdzanus. Alte două detalii sunt inovaţii produse pe traseul circulaţiei textului:
„Zuva ş [i] noapt[e]" reprezintă un adaos superfluu, întrucât căderea pietrei nu poate
fi imaginată decât ca o mişcare neîntreruptă, iar localizarea „pre g[u]ra iadul[ui]"
în loc de „în jos" (copiile preoţilor Vasilii din Moldova şi Urs din Cotiglet)29 , „într
acel adânc" (ms. rom. 5 3 1 8, f. sor) , „întru adânc" (ms. rom. 3722, f. 9v ) , „în
prăpastie" ((Bi. BE3AHIK; copie slavonă din secolul XIII)30 , „la fund" (HA AHo; copie
slavonă din secolul XVIII) 3 l , reprezintă tot intervenţia unui copist, interesat, cum
vom vedea, să fumizeze o informaţie suplimentară pentru cuvântul iad dintr-un
pasaj al Legendei duminicii. Menţionăm că în manuscrisul budapestan textul
acestei scrieri figurează în partea inferioară a filelor 32v , 33-39 (numai recto), 40r50v , 5 1 v , 52r_55 r, 56v-69v32 . Pe fila 52r, marginal dreapta, este scris scurtul text
despre localizarea iadului. Or, pe aceeaşi filă în partea inferioară continuă textul
Legendei duminicii cu relatarea privind necredincioşii care vor fi munciţi în iad „va

25. Gh. Chivu, Un manuscris cu o slovă necunoscută în scrierea chirilică românească: li, în „Studii şi cercetări
lingvistice", XXIX, 1 978, nr. 4, p. 403.
26. Vezi lucrarea noastră Cărţi româneşti de prevestire, în Cele mai vechi cărţi populare în literatura română,
voi. VIII, Bucureşti, 2003, p. 1 19-1 20 şi 1 2 1 - 1 24.
27. Gh. Chivu, Un manuscris cu o slovă necunoscută în scrierea chirilică românească: li, p. 403 .
28. Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 1 05.
29. Florian Dudaş, op. cit., II, p. 37 şi 4 1 .
30. V. Jagia; op. cit. , p. 77.
3 1 . Ivan Franko, op. cit, voi. IV, p. 262.
32. Gh. Chivu, Un manuscris cu o slovă necunoscută în scrierea chirilică românească: li, p. 403.
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veki veei"33 . Este deasupra oricărei îndoieli că în acest manuscris adnotarea
referitoare la localizarea iadului, pe care cum am arătat mai sus o găsim integrată
şi în textul unei versiuni târzii a Legendei duminicii, nu este rodul unei întâmplări.
Ea a fost scrisă cu scopul vădit de a valorifica pentru cititorii Legendei duminicii
din acest manuscris, informaţia despre adâncimea iadului preluată din Pseudo
Apocalipsul lui Ioan. Persoana căreia îi datorăm această adnotare (copistul nostru
sau un copist anterior) a înlocuit probabil sintagma „în jos" sau „întru adânc" etc.,
cum va fi fost scris în modelul său, prin „gura iadului", sub influenţa directă a
pasajului „voiu zice iadului se deşchide gurele" din textul legendei 34 . În pofida
faptului că textul adnotării este defectuos, conţinând multe omisiuni, el deţine
totuşi o anume importanţă: atestă circulaţia independentă a motivului localizării
iadului, în cazul de faţă, împlinind funcţia unei glose.
Faptele înfăţişate atestă recurgerea frecventă în epoca veche la acest topos din
Pseudo-Apocalipsul lui Ioan, fie asimilat de la bun început în structura unor
apocrife religioase (Disputa lui Isus cu Satana, Cugetări în ora morţii, Acestea sânt
pentru învierea morţilor. .. ), fie interpolat în versiuni târzii ale altor apocrife
(Apocalipsul Maicii Domnului, Legenda duminicii), fie circulând independent cu
funcţia de notă explicativă (Legenda duminicii din Psaltirea slavonă de la
B udapesta). Asupra cititorilor din trecut ai acestor producţii literare motivul
localizării iadului trebuie să fi avut un oarecare impa,ct, fără de care înregistrarea
lui în folclor nu s-ar putea explica.

2. O funcţi.e puţi.n cunoscută a apocrifelor religioase
Literatura apocrifă religioasă cunoscută românilor în Evul Mediu s-a transmis,
în primul rând, prin mijlocirea preoţilor, îndeosebi a celor săteşti. Până la 1700, de
exemplu, versiunile româneşti aparţinând acestor scrieri35 , ai căror copişti ne sunt
cunoscuţi, au fost scrise în marea lor majoritate de reprezentanţi ai clerului :
popa Grigorie din Măhaci, jud. Alba (Legenda duminicii, 1 60 1 36 ; <Molitva contra
33. Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 239. lată textul Legendei duminicii existent pe fila 52' care, la solicitarea
noastră, ne-a fost comunicat de colegul Gheorghe Chivu: „mu<n>cit fi, ome, va veki veei dir<e>pt faptele
voastre cele rele. Dirept ce vet da sama în zuva giudeţului celui fricoşat [ ... ]". Filele anterioare (50V-5 I v)
cuprind relatarea despre Isus care va zice „iadului se deşchide gurele se vi ghiti vii în propaste fara fundu, unge
nu vet vede lumina ..." .
34. Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 239.
35. Nu am retinut aici scrierile hagiografice apocrife, cum ar fi, de pildă, cea referitoare la sfântul Gheorghe
„de Dadian-Împărat muncit" şi nici scrierile apartinând literaturii de prevestire; vezi Rujdelniţa (c. 1 62 1 ),
copiată de popa Ioan Românul în Sânpetru, jud. Hunedoara, Gromovnicul şi / 2 vise în tâlcuirea lui Mamer
( 1 636), copiate de popa Stanciu( în Sărata Oltului, jud. Sibiu.
36. Reprodusă de B. P. Hasdeu, op. cit., p. 43-55 şi de Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 237-242.
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frigurilor>, 1 60 1 - 1 6 1 8 37), popa Vasilii din Moldova (Apocalipsul Lui Pavel,
Apocalipsul Maicii Domnului, Pseudo-Apocalipsul Lui Ioan, Legenda duminicii38 ,
<Prorocirea Lui Metodie al Patarei> 39 , începutul secolului), popa Ionaşc(a) din
B ălan, jud. Sălaj (fntrebări şi răspunsuri, <fntrebările Lui Panaiot filozafal cu
Azimit papistaşul>, Apocalipsul Maicii Domnului, Învăţătura despre vremea de
apoi a prorocului Isaia, Legenda duminicii, <Apocrif despre izgonirea din cer a Lui
Satanail>, cca 1 630- 1 650)40, popa Mihai din jud. Hunedoara (Pseudo-Apocalipsul
lui Ioan, 1 647)41 , popa Giurgiu din Luncasprie, jud. B ihor (Cântecu lu Adam42,
fnvăţătura despre vremea de apoi a prorocului Isaia, 1673- 1 705 43 ), popa Ioan din
Luncasprie, jud. Bihor ( fnvăţătură despre vremea de apoi a prorocului Isaia,
1 674) 44 popa Florea din Dobricioneşti, jud. B ihor (Legenda duminicii45 ,
Apocalipsul lui Pavel46 , sfârşitul secolului), popa Urs din Cotiglet, jud. Bihor
(Apocalipsul Maicii Domnului, Pseudo-Apocalipsul lui Ioan, Legenda duminicii,
Cântecul lui Adam, Disputa lui Isus cu Satana, Cele 12 Vineri Mari etc., 1 6791 68047 ; Cântecul lui Adam, Legenda duminicii, Cele 12 Vineri Mari, fnvăţătură
despre Sodoma şi Gomora, 1 680- 1 69248 ), popa Dănilă din Brad, jud. Hunedoara
(Cele 12 Vineri Mari, 1 688)49 şi popa Pătru din Tinăud, jud. Bihor (Cântecul lui
Adam, Legenda duminicii, sfârşitul secolului) 50 .
,

Deşi traducătorii acestor scrieri nu ne sunt cunoscuţi, avem toate motivele să
credem că ei au aparţinut clerului şi nu întotdeauna celui de rând. Însuşi Dosoftei,
un bun cunoscător al apocrifelor religioase5 1 , a tradus Legenda lui Afrodiţian
37. Reprodusă de B. P. Hasdeu, op. cit„ p. 177 şi de Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 276-277.
38. Vezi Florian Dudaş, op. cit„ [Partea I], Oradea, 1985, p. 72.
39. Vezi articolul nostru Un apocrif religios puţin cunoscut din secolul al XVII-iea, în „Limba română" LIII,
2004, nr. l-3 (în curs de apariţie).
40. Vezi lucrarea noastră Cărţi populare de prevestire, p. 145.
41 . Reprodus de Florian Dudaş, op. cit„ II, p. 38-40.
42. Vezi B.A.R„ ms. rom. 4642; cf. Gabriel Ştrempel, op. cit„ IV, p. 76.
43. Reprodusă de noi în Cărţi populare de prevestire, p. 214-219.
44. Reprodusă de Florian Duda5, op. cit„ II, p. 46-47.
45. Vezi Cristian Moroianu, O versiune semirotacizantă a Legendei duminicii din a doua jumătate a secolului
al XVII iea, în „Limba română", XLIV, 1995, nr. 1-2, p. 48-58.
46. Reprodus de Gh. Chivu, Date noi despre Apocriful Iorga, în „Limba română", XXVII, 1 979, nr. 5, p. 5 1 952 1 ; p.entru paternitatea popii Florea asupra acestei copii, vezi articolul nostru Texte din nord-vestul
Transilvaniei atribuite greşit secolului al XVI-iea, în „Limba română", XLVII, 1998, nr. 5-6, p. 346-349.
47. Vezi Florian Dudaş, op. cit„ I, p. 97-98; cf. şi II, p. 32-33 şi 48-5 1.
48. Ibidem, I, p . 98.
49. Ibidem, II, p. 1 35.
50. Ibidem, p. 1 3 1 .
5 1 . Vezi comentariile lui Dosoftei din ms. rom. 3456 referitoare la blajini şi, respectiv, la legenda despre Iosif
şi Asineta; Alexandru Mareş, Dosoftei şi cărţile populare, în „Limba română", XLVIII, 1 999, nr. 1-2, p. 89-9 1 .
-
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Persul52 şi Viaţa Sfântului Vasilie cel Nou53 . Să nu uităm apoi că într-o tiparniţă
mănăstirească, probabil la Govora, au văzut lumina tiparului în cca 1 639 două
scrieri de prevestire, Gromovnicul şi Trepetnicul54, ale căror traduceri se datorează
probabil tot unor reprezentanţi ai clerului ortodox.
Pentru preoţii de mir, din rândul cărora s-au recrutat o bună parte a copiştilor
acestor texte, apocrifele religioase nu se deosebeau de scrierile religioase canonice.
Datorită unei pregătiri teologice precare55 , preoţii şi diaconii nu aveau de unde să
ştie că scrierile pe care le copiau cu atâta silinţă erau necanonice. De altfel, raritatea
indicelor de cărţi oprite care au circulat în ţările române dovedeşte că în secolele al
XVI-lea şi al XVII-lea nu se poate vorbi despre o politică de cenzurare a
apocrifelor religioase întreprinsă de biserica ortodoxă română56 .
Proliferarea acestui gen de literatură s-a datorat câteodată şi îndemnurilor
conţinute în unele scrieri apocrife pentru copierea şi răspândirea lor. În mod
deosebit, în cazul Legendei duminicii, cititorul era avertizat că respectarea acestor
îndemnuri se recompensa prin iertarea greşelilor, în timp ce nerespectarea lor
atrăgea sancţiunea blestemului divin. Iată, de pildă, cum sunt formulate aceste
alternative într-o copie maramureşeană a scrierii din cca 162 1- 163 3 : „B lăstemat
acela popă ce nu va primi această tremeatere cu osârdie ! B lăstemat acela preut ce
nu va vre să o procitească înai<n>tea săborului sau va cuperi vre<un> cuvânt de
ruşinea sa ! B lagoslovit să fie acela preut ce o va scrie această scriptură şi o va
trimite într-alt locu şi o va da derept păcatele sale ! De şeaptedzeci de ori da-i-voiu
lui mai mult ! Să ară avea păcate pre deasupra părului capului său, lăsate-i vor fi lui
şi iertate vor fi lui !"57 . în altă versiune a aceleiaşi scrieri, preoţilor li se cerea în
mod expres să copieze textul scrierii, iar enoriaşilor să îl cumpere: „Preoţii să o
scrie, iar creştinii să o cumpere această epistolie" 58 . Recompensa divină pentru
acţiuni.le legate de propagarea scrierii în rândul credincioşilor nu caracterizează
numai · Legenda duminicii. Şi într-o versiune românească a Pseudo-Apocalipsului
lui Ioan, transcrisă de popa Vasilii din Moldova, binecuvântarea dumnezeiască
52. Dragoş Moldovanu, Miscellanea philologica, în „Limba română", XXXIII, 1984, nr. 5, p. 417-420.
53. N. A. Ursu, Alte traduceri necunoscute din tinereţea lui Dosoftei, în „Limba română", XXVII, 1 978, nr. 5,
p. 495-507; pentru o altă traducere a scrierii, datorată, de asemenea, lui Dosoftei, vezi articolul nostru
Traduceri necunoscute ale lui Dosoftei din perioada celui de-a/ doilea exil polon (lll), în „Limba română",
XXXVII, 1 988, nr. 1 , p. 55-63.
54. Vezi N. Drăganu, Cea mai veche carte rakoczyană, în „Anuarul Institutului de Istorie Natională", I, 19211 922, p. 253-258 şi 260-263.
55. Vezi în acest sens Gheorghe I. Moisescu, Ştefan Lupşa şi Alexandru Filipaşcu, Istoria bisericii române. Voi.
I (-1 632), Bucureşti, 1 957, p. 421 -422.
56. Vezi articolul nostru Consideraţii pe marginea indicelor de cărţi oprite din secolul al XVll-lea, în „Studii
şi materiale de istorie medie", XXV, 2005 p. 257-280.
57. Mirela Teodorescu, Ion Ghetie, op. cit. , p. 1 57-1 58.
58. Florian Dudaş, op. cit. , II, p. 50.
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coboară asupra celui care deţine o copie a scrierii: „Fericită casa ceia ce va zăcea
cartea acesta" 59 , formulare identificabilă şi în unele copii ale Legendei Sfintei
Vineri, cum ar fi, bunăoară, cea a popii Grigorie din Măhaci: „blagoslovit[ă] iaste
casa aceea unde-i cete[niia] Sfintei Veneri ; să va ceti şi să [va] spune oamenilor"60 .
Deţinem câteva indicii care ne îndreptăţesc să afirmăm că unele dintre scrierile
religioase necanonice s-au citit în biserică în loc de predică.
În versiunile Legendei duminicii preoţilor li se cerea să citească textul epistoliei
„înaintea oamenilor"6 I , „între oamenri"62 sau „înai <n>tea săborului"63 , cu alte
cuvinte în biserică, ceea ce, de altfel, se şi afirmă textual în câteva copii româneşti
ale scrierii: „Şi blagosloveniia lui Dumnez<ă>u să fie pre acela preut ce va avea
această scriptură şi pre aceaea besearecă ce să va citi ceteniia sfintei dumineci"64
sau „Vai de cela preot sau călugăr ce nu va ceti această sfântă carte dumnezăiască
la besearecă înaintea creştinilor să o auză"65 . În unele medii slave, foarte probabil
ecleziastice, se fixase şi ziua în care urma să aibă loc evenimentul. Edificatoare este
în acest sens o versiune slavonă a scrierii din secolul al XVI-lea, al cărei titlu este
precedat de următoarea indicaţie: M'"t'Ll"

ABrynA.

HepyKoTBopeHH4ro ; ; [sic] cnu Hwer Ic

x;.

�" ·

AHb. Gt.oBo o osp434

st.'"t'BH wiî66 <„Luna august, 1 6 zile.

Cuvântul despre chipul nefăcut de mână <omenească> al Dumnezeului,
mântuitorului nostru Isus Hristos. Părinte, binecuvântează"). Cum s-a ajuns la
fixarea acestei date calendaristice pentru textul Legendei duminicii nu este greu de
stabilit. Biserica noastră sărbătoreşte pe data de 16 august Sfânta Maramă a
Domnului, adică aducerea icoanei Mântuitorului de la Edesa. Ca şi icoana nefăcută
de mâini omeneşti
cXXEtponoi11toc; din cunoscuta legendă a lui Avgar, epistola
căzută din cer „nu era scrisă
de om, nici făcută de minte omenească"67 . Pentru
ambele vestigii se indica o obârşie divină, ceea ce, în mintea celui care a stabilit
apropierea dintre cele două legende, constituia un temei suficient pentru a le putea
sărbători împreună, la aceeaşi dată.
-

-

„.

59. Ibidem, p. 38.
60. B. P. Hasdeu, op. cit„ II, p. 1 56; Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 289; cf. ms. rom. 4 182 (B.A.R.), f. 535v,
6 1 . N. Tihonravov, op. cit„ II, p. 320: npeA 0110AMH.
62. B. P. Hasdeu, op. dt„ II, p. 53; Gh. Chivu, Codex Sturdzanus, p. 242.
63. Mirela Teodorescu, Ion Gheţie, op. cit„ p. 1 57; cf. A. Sedelnikov, op. cit„ p. 284: npeA :1Gopo"'.
64. Vezi B .A.R„ ms. rom. 4 1 82 ( 1680- 1 692), f. 53 ov.
65. Vezi B.A.R„ ms. rom. 70 1 ( 1 732), f. 1 3v.
66. A. Sedelnikov, op. cit„ p. 276.
67. Ht' NAnHUNA
W �.iKi., NH cTsopeNA cMi.1wl\EN°iEM1> �.ist1tecKi.i"' (N. Tihonravov, op. cit„ II, p. 3 19; cf.
Ivan Franko, op. cit„ IV, p. 5 1 ).
„.
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O altă scriere apocrifă despre care deţinem indicii că a fost citită în biserică este
Pseudo-Apocalipsul lui Ioan. Într-o copie bihoreană de la sfârşitul secolului al
XVII-iea, titlul scrierii (Apocalipsiul cel mic a lui Ioan) este urmat de următoarea
indicaţie redactată în slavonă: "" si.cN"ie -rA 64. " '" "' Nwero veA xc�6s , „La Înălţarea
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos". Remarcăm, de
asemenea, că aceeaşi dată calendaristică este indicată şi în colontitlurile textului:
,,În zua (-dzua) de Ispas", respectiv „învăţătură de zua de Ispasu"69 . Punerea în
relaţie a Pseudo-Apocalipsului lui Ioan cu sărbătoarea Înălţării Domnului s-a
întemeiat pe o greşeală strecurată într-o copie slavonă a scrierii : prepoziţia no, care
precedă primele cuvinte prin care debuta textul no si.3Ne't'NH -rA NAwe„o " cnA't' fcd
x_t."70 („După Înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos"), a fost
înlocuită prin prepoziţia "" „la". Traducătorul român a considerat că acest context
nu face parte din textul apocrifului, el reprezentând o indicaţie tipiconală (pentru
lectura textului în biserică), şi ca atare l-a reprodus în slavonă.
În acelaşi manuscris academic figurează Pustuşagul Ierusalimului (f. g7 r - 9 1 r) ,
o scriere cu caracter istoric despre cucerirea şi distrugerea Ierusalimului de către
romani în anul 70 e.n., al cărui conţinut rezumă pe cel al capitolului VI din
Războiul iudaic al lui Josephus Flavius. Scrierea este, aşadar, necanonică; prin
includerea ei în rândul celorlalte „învăţături" religioase din manuscris s-a urmărit
un scop moralizator, cititorilor oferindu-li-se pilda cetăţii biblice care a pierit
datorită necredinţei locuitorilor ei. Precum dovedesc colontitlurile, textul urma să
fie citit în biserică „în luna lui maiu, întâie zi" sau „M'�" maiu, întâie zi"7 1 .
Atribuirea datei de 1 mai acestei scrieri s-a datorat faptului că la aceeaşi dată,
potrivit Mineielor şi Vieţilor de sfinţi, în biserica noastră are loc pomenirea
prorocului Ieremia72, care, printre altele, a prevestit şi pieirea Ierusalimului.
Referitor la manuscrisul din urmă, ar mai fi de semnalat prezenţa în rândul
învăţăturilor ce urmau să fie rostite de sărbătorile fixe (f. 54r_ 122v), alături de cele
două scrieri necanonice semnalate, a încă două scrieri hagiografice din categoria
celor apocrife: sub data de 17 martie, Poveastea lui Alecsie, •iisKA c;i<l°A „omul lui
Dumnezeu" (f. 63r-68r) şi, sub data de 23 aprilie, Legenda Sfântului Gheorghe
68. Vezi B.A.R., ms. rom. 1 30, f. 98•.
69. Ibidem, f. 98•-1 02v.
70. Vladimir Jfurovi� op. cit., p. 52.
7 1 . Ms. rom. 1 30, f. g7v_9 1 •.
72. Vezi CRV 73, f. 428V-429• (numerotaţie de mână) şi CRV 1 1 1 (luna mai), f. 2r-v. De menţionat că şi textul
referitor la Ieremia din cele două cărţi bisericeşti este tot apocrif; vezi M. Gaster, Literatura populară română,
Bucureşti, 1 883, p. 34 1 -346.
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„cându au izbăvitu cea fată de cel şearpe şi bălaur straşnicu" (f. 79r_8 l v) . Nu ar fi
exclus ca alte trei scrieri religioase apocrife din această porţiune a manuscrisului,
lipsite însă de indicarea vreunei date calendaristice, să fi fost copiate tot în scopul
lecturii în biserică. Avansăm această posibilitate, ţinând seama de locul pe care îl
deţine fiecare dintre aceste trei scrieri în raport cu celelalte învăţături manuscrise.
Faptul că sărbătoarea Maicii Domnului are loc pe 15 august şi pe 8 septembrie ne
face să credem că transcrierea Apocalipsului Maicii Domnului (f. l l 2r- 1 1 6v ) după
Învăţătura a 7 Macavei (f. 1 1ov- 1 1 2r), care, potrivit colontitlurilor, se rostea pe 1
august73 , nu este întâmplătoare. De asemenea, Învăţătura când au mers Hristos la
iad să ia sufletele din iadu (f. 68 r_72r) s-ar fi putut citi în Sâmbăta Mare74 , căci în
manuscris ea este copiată în imediata vecinătate a Învăţăturii de pre cinstita taină,
ce să gice trupul şi sângele lui Hristos (f. 72r_75 v ), care se rostea în Joia Mare75 . În
sfârşit, Învăţătura când s-au pricit Satana cu Dumnez<ă>u (f. 93 v_97 v ) conţine un
detaliu narativ (suirea lui Isus „pre măgura Elionului")76, care ar fi putut determina
transcrierea ei înaintea Apocalipsiului cel Mic al lui Ioan (f. 98 r- 1 02r), copiat, cum
am văzut, pentru a fi citit în ziua Înălţării Domnului, căci ambele texte au în comun
localizarea acţiunii pe munte. Nu putem, în schimb, să stabilim dacă Disputa lui
Isus cu Satana urma să fie citită tot de Înălţarea Domnului sau într-o altă zi,
premergătoare acestei sărbători.
Fără îndoială că cercetări viitoare vor evidenţia şi alte exemple care să ateste în
epoca veche lectura în biserică a apocrifelor religioase. Această funcţie pe care au
dobândit-o unele scrieri necanonice, de a servi drept material de predică, concordă
perfect cu ceea ce s-a petrecut în iconografia religioasă, unde nu puţine sunt scenele
extrase din apocrife religioase, precum 'Zapisul lui Adam, Apocalipsul Maicii

· Domnului, Legenda Sfântului Gheorghe, Legenda lui Avgar, Coborârea lui Isus în
iad etc.
3. Identificarea a trei scrieri escatologice
Scrierile asupra cărora ne vom opri în continuare ne-au reţinut atenţia în urma
consultării descrierii pe care P. P. Panaitescu a făcut-o manuscrisului slavon 309 din
fondul Bibliotecii Academiei Române77 .
73. Vezi ms . rom. 1 30, f. J !Ov- 1 1 1 v.
74. Zi în care urma să fie citită învăţătura la îngroparea trupului lui Isus Hristos, cu relatarea pe scurt a coborârii
Mântuitorului în iad, din Cazania lui Varlaam, ediţie J. Byck, Bucureşti, 1 943, p. 88-90.
75. Vezi ms. rom. 1 30, colontitlurile de pe filele 72v 7y_
76. Vezi Liliana Agache, op. cit„ p. 243.
77. Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Romflne. Ediţie îngrijită de Dalila
Lucia Aramă şi revizuită de G. Mihăilă. Cu o prefaţă de Gabriel Ştrempel, voi. II, Bucureşti, 2003, p. 53-55.
_

406
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
Prima dintre scrieri, copiată pe filele 1 - 1 6 ale manuscrisului, ar cuprinde,
potrivit catalogului amintit, „un cronograf despre împărăţiile din antichitate: Egipt,
Etiopia, Macedonia, Roma; profeţii despre turci (saraceni), care au cucerit ţările
creştinilor pentru păcatele acestora. Se termină cu profeţii despre soarta lumii şi a
păgânilor"78 . La o lectură atentă, textul respectiv, lipsit de început79 , se dovedeşte
a aparţine Prorocirii lui Pseudo-Metodie, arhiepiscopul de Patara, scriere cu
caracter escatologic, tradusă din greacă în slavonă încă din secolele X-XISO .
Versiunea pe care o conservă fragmentul nostru se apropie de versiunea publicată
de N. Tihonravov după un manuscris din secolul al XVI-lea8 1 .
A doua scriere care ne-a reţinut interesul este cea existentă pe filele 94r_9g r1 1 5 ,
despre care se afirmă c ă este „un fragment dintr-o predică neidentificată"82 . Deşi
acefal83 ' sfârşitul textului

(ntKolK HCK434HO Gbf w Ol.ţ4 K03Mbl. H ro mOl\H 'ls'Go H
W64 MOH4CmHpt B'h EAHHO C'hB'hK'ls'nHw;c H w oli4 K03Mbl H4Cm4Bl\"k€MH ctxtK. H
'ls'<teH"ieM ero MHOSH cnEcHH GblWIK, „precum a fost spus de părintele Cozma. Aşadar,

de atunci ambele mănăstiri într-una s-au adunat şi de părintele Cozma au fost
îndrumate. Şi cu învăţătura lui mulţi s-ar fi mântuit") ne lămureşte asupra
conţinutului . Este vorba de Viziunea lui Cozma monahul, scriere alcătuită în
Constantinopol la mijlocul secolului al X-lea şi tradusă curând în slavonă.
Versiunea din ms. sl. 309 se identifică în bună măsură cu versiunea bilingvă din
textul Patericului publicată de A. I. Iaţimirski 84 .
În sfârşit, a treia scriere neidentificată este intitulat

O

4pCmBHX nocl\-kAH"iHX

Bp-kMEN . Lij)i. 4. Iwii „Despre împărăţiile din vremile cele din urmă. Împăratul 1
78.

Ibidem,

p. 53.

79. Incipit: nompt.cHmH 4p'm10 clÎoBi. X4MOBHX noNElKE H npi.1t.e 4p,TBOB4 N4 3EMAH ro To11t. [�co]

(„A pierit împărăţia fiilor lui Ham, pentru că a împărătit prima pe pământ şi, prin urmare, de atunci
se chiamă"); desinit: noCAANH 611\ANim NA llH!.4H B1'CE.t. 3EMA"' [HA] -iÂKl.I lKE H CKomi.1, H NA B1'C.t. :tBt.pe.
EljJE111 < ... > („au fost trimişi pe faţa întregului pământ, asupra oamenilor şi a v itelor şi a tuturor fiarelor. Iar
încă... ).
80. C111.apu60J1?apcKa ,11wiep<tmypaK1 E111{11x11oneiJ1tl/e1t /X!l/tllllî . C1.cra1111TeJ1 Donka Petkanova,
Bcn11Ko T1.p11000, 2003, p. 337.
8 1 . Op. cit„ voi. II, p. 226-248; texrul din ms. sl. 309 se regăseşte în ediţia rusă pe paginile 229, r. 12 -238, r. 8.
82. P. P. Panaitescu, op. cit., p. 55.
83. Incipit: O'IH p4:tBp41jJENl.I Apll'sH [1Ke] mKo [s&t.p"ie) B1'3Hp4N>ljJE ct.x"'· OBN lKE ll'cmA pAcKpHBAEN4 HM.t.ljJE
H AEGe1111' �cmNll' („ochii corupţi, iar alţii erau cu fiarele care privesc. Iar aceştia având gura deschisă şi buza
groasă").
84. K-,, 1u:mopi1t a1101<p1tljj0fl11 u .1e1e11a-,, flb KJ"Jwo - c.1won1tch·o11 111tcb.tte11oc11m, în H:mcr.rnH
oueJICllHH pycn:oro lf.JMKa 11 CJ1onccmx:rn, XIV, 1909, p. 1 48- 1 56; textul din ms. sl. 309 se regăseşte pe p.
1 49 (coloana din dreapta, r. 5) - 1 56 (coloana din dreapta, r. 24).
N4BMKow.i.

"
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(=întâi) Ioan" 85 . Textul, din care nu s-a păstrat decât prima filă (86r_v) 86 , cuprinde
evenimentele din vremea împăratului grec Ioan, sub a cărui ocârmuire războaiele
vor înceta, oamenii se vor îmbogăţi, trăind în pace şi fără griji, dări şi biruri nu se
vor strânge, ridicându-se, în schimb, hramurile sfinte şi înnoindu-se altarele
distruse. Porţiunea de text descrisă aparţine scrierii Întrebările Sfântului Epifanie 87 ,
conţinând dialogurile dintre Andrei cel Nebun pentru Hristos şi ucenicul acestuia,
Epifanie, referitoare la o mare diversitate de probleme, între care figurează şi cea a
sfârşitului lumii, cu indicarea împăraţilor ce vor domni în acele vremuri. Î n
cuprinsul manuscrisului, această scriere începe pe fila 83 r şi continuă, după o
lacună existentă după fila 86 88 , pe actualele file 87-92.
Câteva aprecieri se pot face cu privire la realizarea şi datarea manuscrisului.
Scrierea textelor s-a realizat de doi copişti distincţi: A, care transcrie filele 1 -20, 8 1 92 şi 94-99, şi B , care transcrie filele 2 1 -80 şi fila 93. Textele primului copist sunt
scrise pe hârtie braşoveană (tipurile de filigran vulpe şi coroană cu rădăcini;
variantele din fig. 1 , 2 şi 3, cu atestări din anii 1 546 şi 1547 89 ) şi sileziană (tipul de
filigran mistreţ; varianta din fig. 4, cu o atestare din 1 5529°). Perioadele de
circulaţie ale acestor variante, 1 546- 1 556, 1 547- 1 557 (pentru hârtia braşoveană) şi
1 542- 1 562 (pentru hârtia sileziană)9 1 , se suprapun numai între 1547 şi 1 556,
interval în care poate fi încadrată copierea textelor atribuite acestui scrib.
Textele copistului B sunt copiate pe hârtie de fabricaţie sileziană (tipul de
filigran mistreţ; varianta din fig. 5, cu o atestare din 1 563 92) şi polonă (tipul de

85. În catalogul lui P. P. -Panaitescu, titlul este reprodus cu o omisiune (lipseşte slova-cifră "A, care precedă
numele 1U:ii), iar traducerea care i se dă este greşită: Despre vremile cele din urmă ale împăraţilor. lmpăratul
. . . Ion (op. cit., p. 55).
86. Cf. P. P. Panaitescu, op. cit. , p. 55, unde se indică în mod greşit continuarea textului pe filele 87-90; vezi
infra, nota 88.
87. Pentru această indetificare, vezi Cătălina Velculescu, Nebunul înţelept. Ediţie şi monografie (I), în volumul
Texte uitate, texte regăsite, II, Bucureşti, 2003, p. 253 (De înpărăţiile înpăraţilor credincioş. lntâiul înpărat
Ioan) - p. 254, r. 1 9 (Şi în i•remea aceia să vor ariita toate comorâle sele cu aur).
88. Începutul textului pe fila 87' a manuscrisului (Mi.1 itrnB.iH, mKom pe11 BEAHKbl .mocTOA'b n4BEA'b) corespunde
în textul editat de Cătălina Velculescu celui existent pe p. 265, r. 8: cei vii, precum au zis marele Apostol Pavel.
89. Vezi lucrarea noastră Filigranele hârtiei Îlltrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVI-iea, Bucureşti,
1 987, nr. 4, 5 şi 8.
90. Ibidem, nr. 347.
9 1 . Pentru modul de stabilire a intervalelor de circulaţie a hârtiei însemnate cu o anumită variantă de filigran,
vezi articolul nostru Câteva obsen1aţii în legătură cu probabilitatea de datare prin filigrane, în „Limba
română", XXII, 1 973, nr. 4, p. 305-308; cf. şi Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al
XVI-iea, p. XLIX-LIII.
92. Vezi Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVI-iea, nr. 353.
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filigran barcă; varianta din fig. 6, cu atestări din anii 155 1 - 1 563 93 , şi varianta din
fig. 7, cu o atestare din 1 55794). Perioadele de circulaţie ale celor trei variante,
1 553- 1 573, 1 547- 1567, 155 1 - 1563, coincid numai în intervalul 1553- 1 563, în care
urmează să fie plasată şi scrierea textelor efectuată de copistul A.
Prin mărturia pe care o constituie prezenţa hârtiei sileziene, scrierea textelor
datorate celor doi copişti poate fi atribuită Moldovei, localizare propusă, de altfel,
manuscrisului de P. P. Panaitescu95 .
Scrise în perioade de timp apropiate ( 1 547- 1 556 şi 1553- 1 563) şi care în
realitate ar fi putut să coincidă, textele celor doi copişti au fost probabil reunite
curând după încheierea transcrierii lor. Cuplarea copiilor a putut fi facilitată de
similitudinile pe care le prezintă unele dintre textele transcrise de cei doi anonimi.
La ambii copişti înregistrăm scrieri hagiografice (copistul A: Viaţa Sfintei Teodora
copistul B : Viaţa Sfintei Paraschiva) şi scrieri care, sub forma chestionarelor,
dezbat o multitudine de probleme teologice (copistul A: Întrebările Sfântului
Epifanie copistul B : Întrebări din Evanghelie, Întrebările Sfântului Anastasie
Sinaitul). În plus, o scriere cum este Fiziologul96 , în care elementele reale se
împletesc cu elementele fantastice (copistul B ), denotă acelaşi interes pentru
suprareal ca şi cele trei scrieri escatologice (copistul A) a căror indentitate am
clarificat-o mai devreme.
Versiunile ultimei categorii de scrieri au o importanţă aparte: întâi, prin
vechime, scrierea lor situându-se la o dată cuprinsă în intervalul 1547- 1 556, iar în
al doilea rând, prin faptul că sporesc numărul extrem de scăzut al versiunilor
slavone pe care scrierile respective le-au cunoscut în Ţările Române.
Versiunea din ms. sl. 309 a Prorocirii lui Pseudo-Metodie, arhiepiscop de Patara
se alătură altor două versiuni slavone similare copiate, de asemenea, în Moldova:
cea din Codicele de la Tulcea 97 , datând probabil din prima j umătate a secolului

-

-

93. Vezi Mieczys3aw Gebarowicz, Z dziejâw papiernictwa XVI-XVIII w„ în „Roczniki biblioteczne", X, 1 966,
zeszyt 1 -2, nr. 3a; vezi şi p. 32 şi O. I. Matiuk, llanup llut ifji. 1i?pa11i 11a y1î.'pai11cM;;ux :1e.u. 111x (XVI
110 1/Cll/Wh- XX cm.), KHin, 1974, nr. 2 1 3.
94. Vezi Mieczys3aw Gebarowicz, op. cit„ nr. II a (cf. şi p. 3 1 ) şi O. I. Ma\iuk, op. cit„ nr. 2 1 9.
95. Op. cit„ p. 55.
96. Versiunea din ms. sl. 309 reprezintă cea mai veche copie cunoscută a scrierii respective care a circulat în
epoca veche în spaţiul românesc. A doua copie slavonă a Fiziologului, de pe meleagurile noastre, datează din
secolul al XVII-iea; vezi ms. slavon 25 al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj (Elena Linţa, Catalogul
manuscriselor slavo-române din Cluj-Napoca, Bucureşti, 1 980, p. 1 8 1 - 1 82). Pentru identificarea scrierii, vezi
recenzia noastră la catalogul Elenei Lin\a, în „Revista de istorie şi teorie literară", 30, 1 98 1 , nr. 2, p. 298.
97. Vezi Ioan Bogdan, Scrieri alese. Cu o prefaţă de Emil Petrovici. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note
de G. Mihăilă, Bucureşti, 1 968, p. 380.
-
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al XVI-lea98 , şi cea din ms. nr. 74 1 de la Arhivele Statului Bucureşti, versiune
nesemnalată până în prezent99 , existentă pe filele 33 v110 - 60V/8 şi care a fost
copiată la o dată situată între 1 544 şi 1 56 ! 1 00 . Menţionăm că o versiune a scrierii
din secolul al XV-iea (BAR, ms. sl. 1 35), localizată la Mănăstirea Neamţ de Liviu
PilatJ O l , a fost în realitate copiată la Mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele
Athos J 02 .
Viziunea lui Cozma monahul din acest manuscris este, până la proba contrară,
cea mai veche versiune slavonă a scrierii copiată în Moldova. O altă versiune
moldovenească a viziunii, păstrată în ms. sl. 1 20 (f. 30V) şi datând din a doua
jumătate a secolului al XVI-iea, a fost semnalată de Ecaterina Şt. Piscupescul 03 .
Aceeaşi cercetătoare a indicat existenţa scrierii în două manuscrise slavone din
Ţara Românească: unul din secolul al XV-iea (ms. sl. 256, f. 196r-2oor), altul din
secolul al XVI-iea (ms. sl. 287, f. 38v_39v) J 04 .
În sfârşit, Întrebările Sfântului Epifanie din ms. sl. 309 reprezintă, în ordine
cronologică, a doua copie slavonă a scrierii povenind din Moldova, prima fiind cea
din Codicele de la Tulcea J 05 . Mai deţinem o copie slavonă a aceleiaşi scrieri datând
din prima jumătate a secolului al XVI-iea (ms. sl. 298, f. 1 1 8- 1 3 2), care provine
însă din Ţara Românească I 06 .

98. Pentru vechimea manuscrisului, vezi G. Mihăilă, Letopiseţului de când s-a început Ţara Moldovei Letopiseţul lui Ştefan cel Mare. Ediţie îngrijită, traducere, studiu introductiv şi note de G. Mihăilă, Bucureşti,
2005, p. 14.
99. Vezi Elena Linţa, Lucia Djamo-Diaconiţă şi Olga Stoicovici, Catalogul manuscrise/or slavo-române din
Bucureşti, Bucureşti, 1 98 1 , p. 253-259.
1 00. Datare întemeiată pe argumente filigranologice: o variantă a tipului de filigran trei coroane (provenienţă
polonă; vezi fig. 8) se regăseşte în documente din anii 1 55 1 - 1 554; vezi Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Filigrany
papierni potozonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od poczatku XVI do potowy XV/IT wieku,
Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1969„ nr. 428 (vezi fig. J O); cf. o altă variantă a tipului de filigran trei coroane

(vezi fig. 9) care se aseamănă, fără a se indentifica, cu o variantă atestată în cataloagele de filigrane polone între
anii 1552 şi 1 562;vezi Karol Badecki, Znaki wodne w ksiegach A rchivum Miasta Lwowa 1382-1600 R„ Lwow,
1 928, nr. 57; Jadwiga Siniarska Czaplicka, op. cit„ nr. 440 şi Papiernie w Po/sc:e XVI wieka. Prace Franciszka
Piekosinkiego, Jana Ptd.imika, Kazimierza Piekarskiego. Powt6rnie wyda' i uzupe'ni' W'odzimierz Budka,
Wroc1aw-Warszawa-Krak6w-Gdaiisk, 197 1 , nr. 163 (vezi fig. 1 1).
J O I . Mesianism şi escatologie în imaginarul epocii lui Ştefan cel Mare, în „Studii şi materiale de istorie
medie", XXIV, 2004, p. 106.
J 02. Vezi intervenţia noastră din Addenda et corrigenda, în „Studii şi materiale de istorie medie", XXV, 2005,
p. 330.
J 03. Literatura slavă din Principatele Române în veacul al XV-iea, Bucureşti, 1939, p. J 07.
I 04. Ibidem. Indicarea filelor ne aparţine. Datările manuscriselor au fost preluate din volumul I al catalogului
lui P. P. Panaitescu, p. 354 şi 3 85.
1 05. Ioan Bogdan, op. cit„ p. 380.
1 06. P. P. Panaitescu, op. cit„ voi. I, p. 399.
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GABRIEL STREMPEL SI CABINETUL DE MANUSCRISE
AL BIBUOTECII ACADEMIEI
,

'

Amintirile unui „paleograf cu studii superioare"
Florin Marinescu
Care om serios poate prevedea viitorul ? Cred că nimeni. Care om serios, intrat
prin concurs la Biblioteca Academiei, poate şti ce îl aşteaptă în situaţia în care se
stabileşte în altă ţară, indiferent dacă e de origine sau nu. Poate foarte puţini.
Cel ce scrie aceste rânduri se socoate - aşa cum nu rareori s-a prezentat în
interviurile care i s-au luat - un norocos. Norocos în măsura în care reuşitele lui
profesionale sau editoriale au ca back-ground anii - fie ei doar opt ( 1 970- 1 978)
trăiţi şi „lucraţi" la Biblioteca Academiei, la Cabinetul de Manuscrise-Carte rară.
Nu pot să-l uit pe colegul de la Clasificare, Costică Bărbulescu, care, în chiar prima
mea zi de serviciu, cam fără nici o introducere, mi-a spus: „Aici ai posibilitatea să
asimilezi". Cuvintele lui mi-au rămas întipărite în minte până astăzi. Pentru că
reprezintă un adevăr. Tot - sau aproape tot - ce am învăţat (sau am asimilat) la
Manuscrise, în cei opt ani petrecuţi acolo, am valorificat cred cu brio la Atena sau
la Sfântul Munte, care a devenit pentru mine o a doua casă.
Dar unde e numele sărbătoritului ? Acuma vine !
L-am cunoscut pe Gabriel Ştrempel chiar în prima zi de lucru, în vara lui 1 970.
Îi aveam colegi de birou pe viitoarea mea mentoră, doamna Dalila Aramă, pe
elenistul Mihai Carataşu şi pe doamna Filofteia Mihai. Cum m-a văzut, Domnul
Ş trempel, tot cam fără introducere, mi-a spus : „Vezi cartea aia cu coperţi negre din
spatele tău ?" „Da". „la-o şi citeşte-o". Era Liturgica lui Mitrofanovici, capitală
pentru cei neiniţiaţi, cum era şi cazul meu. Şi . . . m-am apucat să o citesc.
Pe parcurs am luat des contact cu cunoştinţele dumnealui vaste, dar şi cu
capacităţile sale organizatorice. De altfel, nici nu e de mirare, căci şi acum rămâne
„un stâlp" al B ibliotecii, chiar şi al clădirii noi, la realizarea căreia, sigur are un
mare merit.
Desigur i-am citit lucrările, mai ales cea despre Copişti, unică în felul ei, cea
închinată lui Antim Ivireanul, „sfântul"domniei sale, cum ni se destăinuia, Nicolae
Costin , dar, mai ales, Catalogul manuscriselor româneşti (apărut între 1 978-1 992),
lucrare fundamentală, indispensabilă tuturor celor ce au preocupări în domeniu.
Desigur că am urmărit ce lucrări a publicat şi mi le-am procurat aproape pe toate.
Am în biblioteca mea „uzuală" şi cele patru volume din Bibliografia Românească
Modernă, coordonată tot de domnul Gabriel Ştrempel şi primul număr din Revista
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română de istorie a cărţii, cu prefaţa aceluiaşi autor.
Indiferent de raporturile umane cu fiecare dintre noi sau de severitatea
administrativă pe care o manifesta (mi-l amintesc şi acum stând la fereastră şi
cerându-ne să lucrăm mai cu spor pentru că „vine organigrama"), trebuie să spun
că mi-a împărtăşit din bogatelele-i cunoştinţe mai ales în domeniul cărţii româneşti
vechi. Era o satisfacţie aproape fizică pentru mine să merg cu dânsul în depozit, să
„ne luăm la întrecere" cine identifică mai repede fragmente de carte românească
veche, în vederea catalogării lor. Le comparam cu altele, complete, după
frontispicii, după numărul de rânduri, după forma literelor. Ajunsesem, graţie
îndrumării dumnealui, să recunosc tiparul muntean, să-l deosebesc de cel
moldovean sau transilvănean şi, fireşte, să recunosc epoca istorică în care fusese
scrisă cartea. Indiferent de cine câştiga (şi desigur mult mai des câştiga „şeful"),
acţiunea în sine mi-a rămas mult timp în minte. La fel de bine îmi amintesc de
organizarea în comun a unei expoziţii de carte românească veche la Muzeul de
istorie a municipiului Bucureşti. Era prin anul 1 975, dacă nu şi mai devreme. La
inaugurare, am fost desemnat să fac oficiile de ghid al expoziţiei - în limba engleză
- pentru un grup de arabi, ale căror profesii nu le-am aflat. Dar cred că la un
moment dat prezentarea a fost prea doctă pentru ei şi atunci, . . . cu mult tact, şi-au
îndreptat privirile către o agreabilă prezenţă de sex feminin ce lucra pe atunci la
Cabinetul de hărţi . Nu ştiu cine a câştigat în cunoştinţe, dar eu mi-am făcut datoria
şi în engleză.
Pasiunea pentru cartea românească m-a făcut însă ca aici, la Atena, să adun
continuu bibliografie nouă legată de acest subiect. Încerc între timp - cu toate că
munca mea principală (cel puţin din 1 985) a fost şi a rămas depistarea şi publicarea,
mai ales în limba greacă, de documente româneşti - să pregătesc - cu ajutorul
colaboratorilor, dr. Vladimir Mischevca şi Radu Voica - pentru tipar un catalog (în
limbile greacă şi română) de 1 1 35 cărţi româneşti de la mănăstirea Sfântul Pavel,
în timp ce am demarat o lucrare similară la mănăstirile Marea Lavră şi Kutlumus.
Catalogul va fi foarte util, pentru că va prezenta cititorilor un microcosm românesc
în Athos, altfel necunoscut în amploarea lui.
A mai încercat domnul Ştrempel să ne insufle, mie şi altor tineri (pe atunci),
imboldul de a ne lansa în lumea manuscriselor, mult mai nebuloasă, ce e drept.
După ce am cântărit situaţia, eu m-am retras şi cred că a fost un gest chibzuit.
Îl revăd din când în când fie în vizitele mele ştiinţifice la Bucureşti, fie la Atena,
unde a organizat două expoziţii: una de carte românească, prin 1 980 şi ceva şi alta
legată de prezenţa lui Rigas Velestinlis în România. Dacă prima expoziţie a fost
rodul muncii sale exclusive, cea de a doua, care era concepută din capul locului de
mai mare anvergură, a fost organizată în colaborare cu Universitatea din Atena în
1 998, cu prilejul comemorării a 200 de ani de la moartea lui Rigas şi la realizarea
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ei şi-au adus contribuţia şi fosta mea colegă de la manuscrise, Maria Rafailă şi alte
foruri româneşti şi greceşti.
Am şi acum în minte şi nu vreau să renunţ la el, planul unei expoziţii greco
române de carte, aici la Atena, pe care am putea să o întitulăm „Interferenţe
culturale greco-române". Cum e bine ştiut, multe cărţi greceşti au fost traduse de
a lungul secolelor în limba română, temă ce mi-e foarte cunoscută şi la fel de dragă.
Pe de o parte am prezenta originalul grec şi, pe de altă parte, traducerea în limba
română, totul însoţit de afişe şi fotografii. Dar ştiu că nu e uşor de realizat, iar
birocraţia e mare. Cine ştie . . . înainte de a ieşi la pensie . . ! ! !
Dar dat fiind că Gabriel Ştrempel este atât de legat de Cabinetul de manuscrise
şi în general de Biblioteca Academiei, fie-mi permis să scriu câte ceva şi despre ele.
La Manuscrise, cel puţin jumătate din timpul petrecut îl consacram regestării de
documente româneşti (cam vreo 12 pe zi), dintre sutele de mii de documente ce se
păstrau „la noi" în depozit, înainte de a lua drumul către Arhivele Statului. (O parte
din acest bogat material am clasificat-o şi eu, împreună cu ceilalţi colegi. Eu mă
deosebeam de ei însă prin faptul că purtam o mască de tifon contra prafului. Revăd
şi acum cu plăcere fotografiile făcute atunci pentru a imortaliza momentul. E vorba
de organizarea arhivei Constantin Hagi Pop). Şi efortul mi-a prins excelent.
Am învăţat multe lucruri în domeniul paleografiei de la regretata doamnă Dalila
Aramă, pe care o socot mentora mea. De altfel, cine nu-i cerea un sfat ştiinţific ?
Prelucrând după 1 985 documente româneşti din arhive athonite, am avut marea
şansă să o am în unele situaţii colaboratoare. Era un „monument" de exactitate şi
de precizie în a regesta un document. Şi vreau să sper că am moştenit şi eu calităţile
acestea, chiar dacă doar într-o anumită măsură. Alţii îi apreciau alte calităţi - aceea
de a stăpâni la perfecţie limba „literară" română , în asemenea măsură încât până
şi reputatul intelectual, despre care voi scrie şi mai jos, Şerban Cioculescu, îi
prezenta spre lecturare, în fiecare zi, textele ce urmau să-i fie publicate. Acum,
după atâţia ani, continui să cred că, faţă de câte cunoştinţe avea, doamna Dalila
Aramă a publicat mult prea puţin. Dar . . . cine mă ţine aminte şi pe mine, nu poate
scrie acelaşi lucru şi despre mine ? Poate da. Pur şi simplu am scuza că eram mult
mai lipsit de experienţă.
În acei ani am publicat vreo opt articole şi am participat la câteva congrese sau
simpozioane - la Goleşti, la Târgovişte, la Giurgiu, la Constanţa şi la Slobozia. Şi,
dacă articolele le am, în schimb nu deţin nici unul din volumele în care am avut
contribuţii în perioada 1 970- 1 978, în sensul publicării comunicărilor mele. Şi
lucrul acesta mă întristează.
Tot relativ la regestarea documentelor mă mai sfătuiam şi cu alte două colege cu Lucia Şapcaliu şi cu Filofteia Mihai, bune paleografe amândouă.
În anii în care am lucrat la Cabinetul de Manuscrise am avut şi o altă mare şansă
.
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de a veni în contact direct cu intelectuali de mare valoare, în primul rând cu
dr. Gavril Ştrempel. Era prezent, zi de zi la birou, la „Manuscrise", unde îşi avea şi
un foarte mic birou, în depozit, mai izolat, mai liniştit în care se retrăgea adeseori;
aici ne chema uneori şi ne citea, nouă „tinerilor", pasaje interesante din manuscrise
româneşti. Sunt sigur că acest birou reprezenta refugiul său, refugiu necesar
oricărui intelectual; întâlnirile din biroul său ne ofereau nouă ocazia să descoperim
şi latura sa umană, cu amănunte mai vesele sau mai triste despre familia sa, cu
amintiri din vremea studenţiei. Cele mai agreabile momente, relaxante desigur,
le-am trăit alături de dânsul şi de restul colegilor când ne întâlneam „sus" cu ocazia
sărbătoririi „pe tăcute" a unuia sau a mai multora dintre noi.
Am mai avut fericita ocazie să admir verva deosebită şi marile calităţi ale
profesorului Şerban Cioculescu. Povestitor inegalabil, era în primul rând un izvor
inepuizabil în ceea ce priveşte ceea ce aş numi „belle epoque" a României .
Graţie acelei relaţii ştiinţifice speciale pe care profesorul Cioculescu o avea cu
Doamna Aramă, beneficiam zi de zi de prezenţa şi povestirile lui pline de farmec,
ba chiar şi de replicile lui în diverse situaţii, replici pe care le spun uneori şi
colegilor mei atenieni. Vreau chiar să vă reproduc una : la organizarea unei
expoziţii franceze, un responsabil întreba pe fiecare persoană care intra ce calitate
are , ca să o poată anunţa ca atare - profesor, director etc. Venindu-i rândul şi
dânsului, abia ieşit din închisoare, i-a răspuns responsabilului : „eu am numai
defecte". La care interlocutorul, receptiv la umorul fin, l-a invitat imediat înăuntru.
Mi s-a părut remarcabil modul de a se eschiva de la un răspuns umilitor. Fie că
vorbea de Tudor Vianu, fie că vorbea de Mihai Ralea, fie că vorbea de George
Călinescu, de Ion B arbu sau de Vladimir Străinu, fie că vorbea de Turnu Severin,
oraşul său natal, sau de stânca de la Cazane, numită Papagaia, era o desfătare să-l
asculţi. Câteodată ne simţeam şi jenaţi că . . . mai trebuia să şi lucrăm.
Nu pot uita însă o sărbătorire a profesorului la Casa Universitarilor, cu ocazia
împlinirii unei vârste rotunde. A fost un „regal", una dintre serile în care m-am
simţit realmente mândru că lucrez la acest focar de cultură. Toţi, şi domnul
Ştrempel printre ei, au vorbit superb, iar o doamnă i-a dedicat chiar o poezie. În
intervenţia lui, în care printre altele ne-a destăinuit marea sa pasiune de a citi (putea
fi şi altfel ?), cu umorul ce-l caracteriza, şi-a exprimat mirarea că a devenit . . . un
muzoi, inspirând-o pe distinsa doamnă.
La fel de plăcută atmosferă am savurat şi la o aniversare a lui Mihai Eminescu,
însoţită de o expoziţie cu manuscrise originale. Îmi amintesc că am fost chiar . . .
„gardian", păzitor al unui manuscris. Nu m-am mişcat de lângă el toată seara.
Graţie vizitelor lor ştiinţifice la Manuscrise i-am cunoscut mai îndeaproape pe
George Patra, Virgil Cândea, C. C. Giurescu, Dan Simonescu, Edgar Papu, Victor
Slăvescu, dar şi pe Marin B ucur.
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Concluzia acestor amintiri ? Cu toate că am trăit ani grei, umilitori, cu frig la
birou şi cu frig mai mare în depozit, unde lucram deseori, au fost totuşi ani plini de
bogăţie pentru ochii şi sufletul meu. Şi nu pot decât să fiu recunoscător soartei, dar
şi doamnei Marta Anineanu care m-a înştiinţat de concursul ce urma să aibă loc la
Biblioteca Academiei şi domnului Ştrempel care mi-a împărtăşit multe din tainele
unei meserii comune şi la fel de dragi amândurora. Şi fie-mi iertat faptul că, fiind
copleşit de amintirile plăcute de la Cabinetul de Manuscrise, poate am scris despre
mine mai mult decât despre sărbătorit.
Domnului Ştrempel îi urez să fie bineînţeles sănătos şi . . . „să mai producă".
Sunt sigur că are prea multe în minte, ca să nu mai producă. Poate, cine ştie, o
Istorie „adevărată" a cărţii româneşti. M-aş înscrie cu plăcere pe lista de
prenumeranţi.
Atena, 2005

Expoziţia de carte românească veche organizată în 1972 cu prilejul Anului
Internaţional al Cărţii
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UN POSIBIL „SEMN DE GRUP „
AL VECHll POEZll ROMÂNESTI
,

Dan Horia Mazilu
Membru corespondent al Academiei Române
Cititorul (cel atent, cu siguranţă) va observa uşor că producţiile antologate mai
jos (şi care încearcă să refacă, oprindu-se doar asupra momentelor mai importante
şi exemplificându-le cu multă parcimonie, aventura de foc, nu ispititoare, a stilului
românesc de la începuturi şi până prin preajma anului 1 830) nu pot fi convocate sub
un singur „semn". Sau, dacă vrem totuşi să descoperim acel „semn'', el nu va fi,
prin forţa lucrurilor, decât unul foarte general, „generic". Va observa apoi cititorul
că datele particularizante ale acestor compuneri se organizează în „seturi" destul de
bine precizate şi individualizate prin apartenenţa la nişte „coduri" ce pot fi definite
şi care dirijează alcătuirea textului în ipostaza lui de discurs organizat în versuri.
Despre aceste coduri guvernante în alcătuirea vechiului vers românesc aş vrea să
spun câteva lucruri, pentru că solicitarea sugestiilor sistematizate în ele, în succe
siune ori concomitent, şi lucrul potrivit prescripţiilor lor înseamnă, în fapt, istoria
eforturilor depuse spre construirea genului.
Voi încerca, prin urmare, să descriu pe scurt şi să definesc preocupările pentru
poezie şi „semnul/ semnele de grup" sub care aceste preocupări au tins să se con
centreze. Datele care au susţinut constituirea primei tradiţii poetice în spaţiul româ
nesc provin din depozitul, întru totul stimabil, al imnografiei bizantine. Cu o carieră
lungă în literatura noastră veche (şi nu doar în cea de limbă slavonă, cum se crede,
de vreme ce tonurile în care Dosoftei şi-a tipărit proloagele includ şi zeci de mici
bijuterii poetice), imnul (vers religios, cu o avere impresionantă în B izanţ,
ascultând de nişte reguli descoperite cu dificultate de cercetătorii moderni) procură
un început de-a dreptul spectaculos liricii româneşti în veşmânt slavon, căci

Pripea/ele la toate praznicele Domnului şi ale Născătoarei de Dumnezeu şi ale
tuturor cuvioşilor părinţi, pe care monahul Filothei le compunea către sfârşitul
veacului al XIV-lea (erau destinate a însoţi „psalmii aleşi" ai bizantinului
Vlemmidis), vor fi repede acceptate în Răsăritul ortodox, răspândite prin tipar şi
oficializate prin introducerea lor în slujbă.
Lucrarea poeticii imnice (este adevărat, nu în stare pură, ci acceptând sugestii
apusene şi „idei" din tradiţia psalmică) va dăinui o bună bucată de vreme. Ea va
supraveghea, de pildă, primele încercări de aşezare a unor structuri ritmice în
româneşte (explicaţia apariţiei acestora putând fi aflată în presiunea exercitată de
textele la îndemână în slavonă şi greacă, abundent încărcate cu „organizări" ce
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ascultau de un ritm controlat savant), aşezări pe care cercetătorii le-au descoperit în
pagini purtând semnăturile lui Coresi, Moxa ori Varlaam al Moldovei. Treptat însă,
această poetică va fi expediată într-un depozit al deprinderilor desuet.
Într-un spaţiu care a început şi comunicat destul de liber cu Apusul (mă gândesc
mai cu seamă la Ardeal, deşi „sclipiri" aflăm şi în celelalte Ţări Româneşti),
beneficiind şi de luminile unei instrucţii dense, modelele poetice occidentale,
elaborate sau doar sistematizate de Renaştere, îşi găsesc concretizări cu totul ono
rabile în secolul al XVI-lea şi al XVII-lea. Şi ca să nu dezgrop un vechi subiect de
dispută, pomenindu-l pe Nicolaus Olahus (cel ce-şi scrie poemele departe de ţară)
sau pe alogenii Johannes Sommer sau Valentin Frank von Frankenstein, îl voi evoca
totuşi pe necunoscutul autor de la 1 580, care deplânge (cutezând şi un izbutit „joc
etimologic" - vezi în această antologie) într-un epitaf latinesc, moartea Zamfirei,
fiică a lui Moise Vodă şi dăruitoare a Mănăstirii Silvaşului, şi nu-l voi trece cu
vederea pe Mihail Halici-fiul, autor al câtorva zeci de „carmina" în latineşte, dar şi
al unei „ode" în româneşte, consacrată lui Francisc Papai .
Către mijlocul veacului al XVII-lea, ba chiar mai înainte, cam de prin anii '30,
în peisajul literar românesc, destul de puţin interesat, totuşi, de discursul poetic (nu
avem de ce să „înfrumuseţăm" o realitate; examinarea ei cu luciditate mi se pare a
fi singura modalitate ce ajunge la măsura adevărată a lucrurilor), se întâmplă ceva.
Se înfiripă şi prinde contur un vădit apetit pentru vers, bănuind eu că gustului pen
tru stihuire pe care îl manifestă „scriitorii" trebuie să-i fi corespuns şi un oareşicare
interes din partea „consumatorilor de literatură" (câţi vor fi fost ei). Versurile în
slavonă (din ce în ce mai puţine pe măsură ce trecerea timpului agrava agonia
slavonismului la noi), în română şi în greceşte care populează tipăriturile şi manu
scrisele în veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea ascultă vădit de nişte modele poetice
filtrate dinspre Apusul Europei, la început pe o filieră polono-ucraineană, apoi prin
mijlociri greceşti, prin contacte nemediate în cele din urmă, în cadrul unui
„comerţ" pe care literatura şi cultura română, tot mai deschise spre relaţii profi
tabile, îl instituie acum. Şcolile şi academiile domneşti ridică - cu ajutorul unor
dascăli străini şi autohtoni - retorica şi poetica (amândouă de o limpede substanţă
barocă) pe postamente de autoritate, impun versificarea (mai ales prin foarte cerce
tatul exerciţiu retoric al „translării" discursului), educă treptat o nouă sensibilitate,
formează gustul pentru poezie. B iblioteca românească de poezie achiziţionează
acum „specii" care inaugurează concomitent şi procesul de modernizare a scrisului
românesc (Barocul aduce la noi sistemul de genuri pe care Renaşterea îl fixase
definitiv în Apusul Europei) : stihurile heraldice, epigramele, panegiricele, cronicile
ritmate, multele încercări de ritmare şi rimare a unor texte iniţial în proză (care, sub
pana lui Dosoftei, vor da şi Poemul cronologic ori întinsele secvenţe metrificate din
Paraclisul Precistei, dar şi remarcabila Psaltire în versuri), versurile curioase
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(variate şi surprinzătoare jocuri de condei, ajungând la mici momente de virtuozi
tate într-ale versificării).
Încântaţi de putinţele pe care le descoperă, versificatorii noştri dezleagă etimolo
gia unor nume (în chipul lui Isidor din Sevilla), ca Udrişte Năsturel, în Triodul
Penticostar din 1 649. Moda şi modelele poeziilor baroce vor stărui, în absenţa unui
clasicism exigent şi restrictiv, destulă vreme în literatura noastră. Ardelenii (Ion
Budai-Deleanu, Vasile Aaron şi alţii) scriu în chipurile recomandate de poeticile
baroce, „stihurile curioase" se află între cele propuse în cartea despre Metrică a lui
Zenovie Constantin Pop (Viena, 1 803), ca şi în capitolul Pentru poezie al cărţii
Băgări de seamă asupra canoanelor gramaticeşti a lui Iordache Golescu, carte ter
minată cu siguranţă înainte de 1 828. Toate tentativele cu ţintă teoretică de care am
vorbit mai sus (şi altele) merită mai multă atenţie din partea celor care se intere
sează de istoria versului românesc, pentru că ele (începând, cred, cu acele
„îndrumări" de factură hermeneutică pe care Dosoftei le furniza în 1 673 cititorilor
săi) au contribuit la redactarea documentelor de înscriere în modernitate a literaturii
române.
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Ultimele decenii ale veacului al XVII-lea şi începutul secolului al XVID-lea vor
aduce un spor evident în ambiţiile teoreticienilor şi o vădită diversificare în planul
experienţelor puse la cale de versificatori (cu năzuinţe tot mai insistente spre achi
ziţionarea unui statut mai înalt). Prin foarte cercetatele filiere greceşti pătrund acum
seturi de sugestii occidentale. Sigur că maniera în care se produce col\cretizarea
acestor sugestii ar putea reprezenta o temă de discuţie. Discuţia aceasta ar fi, însă,
mult mai largă. Din această dezbatere necesară ar putea face parte, de pildă, aven
tura literară (asemănătoare, în multe privinţe, cu ce se întâmplă şi poeţilor din gene
raţiile următoare) semnificativă a lui Ienăchiţă Văcărescu, făcătorul de versuri
adânc şcolit în stihul grecesc, îndrăgostit şi plin de „evlavie" pentru poezia neocla
sică şi pentru tradiţiile canonizate de poeticile celor vechi (A cărţii a doao, partea
a patra, păntru poetică din Observaţii sau bagări de seamă asupra regulelor şi
orânduelelor gramaticii româneşti din 1 787 este pe deplin edificatoare în acest
sens), nevoit însă, atunci când scrie versuri, să ignore propriile-i recomandări şi, în
absenţa unor experienţe concludente neexistente, să se îndrepte (la fel ca Dosoftei,
înainte cu un veac) şi spre modelele populare.

lanache Văcărescu, Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orânduelelor
gramaticii rumâneşti. Râmnic, 1 787 (BAR, CRV 516)
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Într-o carte a sa (Despre poezie, 1 987), Nicolae Manolescu spunea - trimiţând la
Al. Piru, Poeţii Văcăreşti, Bucureşti, 1 96 1 că versificatorii de după 1 770 nu mai
au conştiinţa vreunei tradiţii autohtone şi că de o istorie a poeziei româneşti se
poate vorbi doar începând cu Ienăchiţă şi Alecu Văcărescu, care fac tentative de a
scrie poezie de dragoste, şi cu Matei Milu, autor al unor stihuri satirice. Nu cred că
este chiar aşa, de vreme ce Ion Budai-Deleanu, solidar - măcar cronologic - cu
aceşti poeţi, vorbind într-unul dintre textele preparatorii la Ţiganiada de trebuinţa
„unui gust nou pentru poezie", ne lasă a înţelege că achiziţiile existente în versul
românesc îi erau cât de cât cunoscute. Lui şi cred că şi altora. Î ndemnul lui Budai
Deleanu (şi ardeleanul nu a fost singurul care a meditat asupra rosturilor poeziei ;
să nu uităm că, în Moldova, Conachi prelucrează după Levizac un tratat de versifi
caţie - Meşteşugul stihurilor româneşti) viza, cu siguranţă, diversificarea şi varie
tatea sub raport „genologic", într-un efort de racordare, şi nu ruperea de înţelegerea
tradiţională a conceptului de poezie.
-

Costache Conachi,

Meşteşugul stihurilor (BAR, Ms.

rom.

945)
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De altfel, „semnul" sub care evoluează „poeticul" în literatura română (şi nu
numai) de după 1 770- 1780 nu se schimbă, poezia fiind înţeleasă în continuare ca
meşteşug, „poeticul" identificându-se cu versificaţia. Depozitele oferite de retorică
sunt scormonite pe mai departe, „podoabele" fiind căutate spre a da formă con
cepţiei de care vorbeam. Ceva totuşi se modifică în „starea" poeziei româneşti spre
sfârşitul veacului al XVIII-lea şi începutul secolului următor, în raport cu codurile
practicate înainte de autorii versurilor inaugurale sau ai cronicilor rimate.
Schimbarea cred că poate fi identificată nu pe un palier de profunzime (unde se
plasează interpretarea actului literar), ci în inventarul de forme şi în setul de criterii
ce divizau selecţia tematică. Şi aceasta pentru că poeţii care scriu între 1 770 şi 1 830
(inşi cultivaţi, ce aderă la ideile Luminilor) se nutresc în bună măsură din poezia
europeană neoclasică (apărută şi după ce regulile drastice ale clasicismului, deloc
iubitoare faţă de lirică, se tociseră), cercetată direct ori prin intermediari greci
(preferat fiind Athanasios Chirstopoulos). Ei cântă iubirea, o fac pe tonuri înalte, cu
plânsete, oftaturi şi vaiete (tonalitate care va împinge destule dintre aceste texte în
categoria „cântecelor de lume", transportate de lăutari), dar nu sunt deloc insensi
bili la prilejurile de evaluare morală ori chiar de apreciere socială ce li se oferă şi
în care nu ezită să se implice. Scriind stihuri ce mustesc de „localisme", împodobite
cu icoane balcanice, aceşti poeţi (lenăchiţă Văcărescu, îndeosebi, dar şi Conachi şi
alţii) trag cu ochiul (cum ziceam şi mai sus) spre inventarele folclorice, de unde iau
cu împrumut modele prozodice.
Aceste prefaceri aparent mărunte, petrecute - repet - sub un „semn de grup" încă
rezistent, vor pregăti calea acceptării sugestiilor romantice, indiciu sigur al defini
tivării actelor de modernizare a discursului poetic românesc.
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BIBLIOTECONOMIE
DIN ÎNSEMNĂRI PE CĂRTI SI MANUSCRISE VECHI
'

'

Constantin Mălinaş
I. ANALIZA STRUCTURALĂ A ÎNSEMNĂRILOR
Într-o lucrare anterioară, sub titlul Orizontul biblioteconomic al însemnărilor de
pe cartea veche românească din Bihor, pregătită pentru sesiunea din octombrie
1 984 de la B .A.R., am efectuat analiza structurală a însemnărilor de proprietate şi
circulaţie de pe cărţi vechi, prin comparaţie cu formulele diplomatice uzuale în
actele private, aşa cum au fost acestea practicate în Evul Mediu târziu din Ţările
Române (secolele 16- 1 8). 1 Ţinta acelei analize a fost de a culege din însemnări
informaţiile de conţinut biblioteconomic şi de a vedea astfel cum s-a format
biblioteca mobilă a românilor, care a funcţionat în toate cele zece provincii
româneşti, fiecare carte fiind o antenă, despre care se face mărturie în însemnările
de pe ea. Desigur că analiza noastră a fost mai mult un eşantion. 2
I . Fenomenul însemnărilor pe cărţi vechi, tipărite sau manuscrise a fost extins şi general de-a lungul a circa
patru secole în tot spaţiul românesc, fiind perceput ca firesc şi practic. Foarte rar s-a produs reacţia negativă la
acesta, precum un zapciu face la Mănăstirea Cozia în anul 1 768, iar opinia şi-o comunică tocmai printr-o
însemnare pe cartea Minunile Maicii Precesta, zicând: „Cine scrie aci rău face. Că nu iaste cu cale ca să scrie
om pe această carte. Şi am scris eu Gheorghe zapciu de la Cozia, Ghenarie 20. 1 768. Şi aceasta vă poruncesc
dumneavoastră creştini. Gheorghe ot Cozia". Cf. Ştrempel III, p. 1 38. ms. nr. 3472, de la jumătatea veacului al
XVIII-iea; C. Mălinaş, Catalog de carte românească veche 1643-1 830, Oradea, Ed. Mihai Eminescu, 1 993,
1 52 p. cu ii. A se vedea studiul introductiv, p. 17 -22; Idem. Fonnule diplomatice caracteristice Ex librisului
vechi românesc. Î n „Philobiblon". Cluj-Napoca: B .C.U. „Lucian Blaga". An 1 , nr. I , 1 995, p. 1 70- 1 74.
2. În bibliografia bogată a circulaţiei cărţilor vechi la români se distinge prin soliditate şi amploare disertaţia
Vechi cărţi româneşti călătoare, de cercetătorul Florian Dudaş, Bucureşti; Editura Sport-Turism, 1 987, de 239
pagini, cu ii. Autorul prefigurează ideea bibliotecii mobile a tuturor românilor şi foloseşte masiv însemnările
de pe cărţi tipărite şi manuscrise ca sursă primară de informare şi documentare pentru a cunoaşte circulaţia,
constatând: „Mulţimea ştirilor arată caracterul popular al difuzării cărţii româneşti vechi" (p.2 1 ). Respectiv
încearcă să stabilească nivelul maxim al fenomenului, vorbind despre totaluri semnificative: circa 2 1 00 de
titluri de carte românească veche, cu un tiraj estimat la două milioane de exemplare, care au circulat între anii
1 508- 1 830. La care alătură, ca fenomen derivat, circa zece mii de manuscrise (p. 1 8-2 1 ). Datele sunt
preliminarii. Forma de a fi a fenomenului e văzută ca fiind aceea a colportajului de carte, ulterior a sistemului
de prenumerare şi abonare, în veacul iluminismului (p.29).
O primă analiză de tiraj, prin comparaţie cu factorii de risc şi rezultatele date de cercetarea colecţiilor, în
baza legii nr. 63 din 1 974, ne-au dat cercetătoarele Monica Breazu şi Rodica B ănăţeanu, în Consideraţii
preliminare privind fondul naţional de carte veche româneascâ din secolul al XVII-iea, în volumul Valori
bibliojile din patrimoniul cultural naţional, voi. 1 , Râmnicu Vâlcea, 1 980, p. 405-408. Din acest studiu
temeinic, ce ar merita să fie continuat, aflăm că analiza centralizată a informaţiilor din baza de date formată,
conduce la un indice de păstrare de 7 ţ a cărţilor din veacul al XVII-iea, adică 1 892 de exemplare dintr-un total
estimat de 29.900 de exemplare, raportate la 97 de titluri de carte, despre care s-a făcut înregistrarea.
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Opinia noastră a fost atunci că tipul de analiză se motivează, îşi află obiect de
lucru, deoarece ex librisul vechi românesc trasat pe carte, ca însemn manuscris de
proprietate, dovedeşte şi confirmă că a urmat modelul unui formular, ce se folosea
în actele vechi de tip contractual, încheiate prin sate şi oraşe, precum au fost
zapisele. Formularul de zapis a fost preluat şi acomodat la însemnările pe cărţi, prin
care pastila trecerea lor de la un proprietar (deţinător) la altul.
Motivaţia transferului de formular a fost multiplă, materială şi mentală, posibilă
în cadrul social-cultural dat, ale cărui exigenţe le putea astfel îndeplini, făcându-se
economie de hârtie, care era puţină şi foarte scumpă.
Începutul şi toate formulele zapisului au fost găsite ca fiind bune şi pentru târgul
de carte, precum vedem şi aici asemănarea exprimării:
a) „Să să ştie de când sau scris dajdea . . . ", la anul 1667. 3
b) „Să să ştie de când sau cumpărat această sfântă şi dumnezeiască carte . . . " la
1795.4
Trecerea a fost posibilă şi s-a făcut uşor şi fluent, întrucât adesea s-au scris
zapise pentru tranzacţii diverse, pe filele de carte, care devenea ca o arhivă de
familie, de sat, sau de biserică:

„Dat-am acest adevărat zapis al meu la mână dumnealui Vlad ot Prestai,
precum să să ştie că am luat bani pă vin . 1 769 ". 5
. .

În virtutea funcţiei de condică, pe spaţiile goale din carte apare o largă tipologie
a însemnărilor personale, de familie şi de comunitate, având ca numitor comun
formula memorială de arengă:
„Să să ştie când au nins" [la 1 682] .
„Să să ştie când au fost foamete" [ la 1 7 1 8] . 6
Acum evoluţia mijloacelor de cercetare permite reluarea acestui fel de analiză şi
formarea unui baze de date pe suport electronic a corpusului însemnărilor de pe
cărţi vechi, cu desfacerea lor structurală şi posibilitatea de a obţine rapoarte tematice.
Ca preambul, propunem extinderea acestui fel de analiză interdisciplinară, cu mijloa
cele bibliologiei şi ale diplomaticii, de la însemnările pe cărţi tipărite la însemnările
de aceeaşi natură de pe cărţile manuscrise, produse în veacurile 17 19, care au fost
de cea mai intensă circulaţie a bibliotecii mobile a românilor din toate provinciile.
-

Cartea tipărită şi cartea manuscrisă au fost deopotrivă factori constitutivi ai
acestei biblioteci populare. Formula de intitulaţie şi naraţia din însemnări arată

3 . Ilie Corfus, lnsemnări de demult. Iaşi, Junimea, 1975, p. 102, nr. I , ms. de la BAR.
4. Ibidem, p. 209, însemnare nr. I O I, pe cartea Pravoslavnica învăţătură, Bucureşti, 1794.
5. Ibidem, p. 104, însemnarea nr. 1 1 .
6. Ibidem, p. 1 15, însemnările nr. I şi 4, amândouă fiind pe manuscrise vechi de la B .A.R.
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suficient că cele două feluri de document, tipărit şi manuscris, erau percepute,
definite, calificate şi tranzacţionate în mod fundamental identic. Cu deosebirea că
manuscrisul avea de regulă o referinţă în plus, de convergenţă cu izvodul său, pe
care îl reda întocmai, dar deocamdată trecem peste acest reper informaţional, care
ţine mai mult de editologie şi îl vom descrie acolo. 7
Câmpul de analiză l-am stabilit acum nu într-o colecţie periferică, dar în cea mai
reprezentativă colecţie de manuscrise româneşti vechi, aceea de la Biblioteca
Academiei Române, deoarece prezintă două caracteristici, care încurajează şi atrag
cercetarea:
1 . Colecţia este reprezentativă, atât din punct de vedere a diversităţii tipologice
şi cantitative, cât şi sub aspectul geografiei culturale de provenienţă din toate
provinciile româneşti.
2. Colecţia este accesibilă, deoarece a fost rezolvată din punct de vedere a
descrierii ei ştiinţifice prin cataloagele de profil, coordonate şi redactate de dr.
Gabriel Ştrempel, cu o mare generozitate şi academică profesionalitate, de-a lungul
mai multor decenii. Am avut astfel în vedere, ca material de construcţie
codicologică, următoarele:
a) Copişti de manuscrise româneşti până La 1800, volumul întâi, 1 959, 350 p.,
cu facsimile. Descrie aproape 700 de ms., orânduite pe copişti, dintre care cel mai
vechi este popa Grigore din Măhaci ( 1583- 16 1 9). Dă în extenso însemnările de
producere şi circulaţie de pe manuscrise, ceea ce facilitează accesul pentru cercetare.
b) Catalogul manuscriselor româneşti, volumul 4, din anul 1967, care descrie analitic
şi dă în completitudine însemnările de pe manuscrisele nr. 1062- 1380 de la B.A.R., 700 p.
c) Catalogul manuscriselor româneşti [de la B .A.R.], în patru volume,
Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, astfel:
Vol. l : Ms. l - 1600, 1 978, 43 1 p.
Vol. 2: Ms. 160 1 - 3 100, 1983, 505 p.
Vol. 3: Ms. 3 10 1 - 44 13, 1987, 495 p. 8
Vol. 4: Ms. 44 14 - 5920, 1992, 54 1 p.
Ipoteza noastră de lucru a fost că este firesc ca însemnările de proprietate şi
circulaţie de pe manuscrisele vechi româneşti să fie tipologic similare cu cele de pe
cărţile tipărite, deoarece toate îndeplineau împreună o misiune culturală comună,
erau complementare şi se încadrau axiologic în aceeaşi mişcare, generând suport
fenomenologic pentru o realitate unică şi unitară. De aceea era de aşteptat ca
însemnările de pe manuscrise să exprime şi ele şi să confirme formularul de act
7. Analiza însemnărilor ca sursă de informaţie pentru editologie la români face obiectul unei alte cercetări
paralele cu aceasta.
8. Vom cita în continuare astfel : Ştrempel 1 800, pentru prima lucrare, Ştrempel IV pentru a doua lucrare,
Ştrempel I-III pentru cea de a treia lucrare.
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privat cu conţinut de transfer contractual, utilizând cele 1 7 tipuri de formule
diplomatice, pe care le-am găsit în însemnările de pe cărţile vechi tipărite.
Ipoteza de lucru a mai fost întărită de constatarea că în majoritatea însemnărilor
de proprietate de pe manuscrise, acestea erau numite cărţi, adică la fel ca cele
tipărite, fiind percepute şi calificate ca formând o singură realitate obiectuală
comună:
a) Pentru cartea tipărită: ,,Această sfântă carte a Mănăstirii Cozia„ . ", pe Carte
sau Lumină, Snagov, 1 699. 9
b) Pentru manuscris: ,,Această carte ce să chiamă Botezul. . " Cf. Ş trempel,
1 800, p. 1 5 1 , ms. nr. 2 1 63, de la 1 698, copiat de Mihai Diaconul, în Bucureşti.
,,Această cărticică este amu a lui Arian Mărăndici ot Voroteţile uudeţul Orbei]
.

şi cine s-ar ispiti ca să o fare sau să o tăgăduiască să fie blăstămat. . . Şi au scris
în zilele exarh Gavriil Mitropolit Chişinăului şi Hotinului, anul 1820 februarie 4
Alecu Mârdaci, Vasile Mărăndici. "
Cf. Ştrempel III, p. 25, ms. nr. 3 1 37, de rugăciuni şi literatură populară, de la
1 796.
Mai exemplificăm printr-o însemnare, în care se vede cum manuscrisul se
generează din carte în carte, formând o linie de genealogie livrescă, importantă
cultural şi emoţional:
t Aeastă cărţălue am scris-o eu di pe o carte a sfinţii sale a egumenului din
Floreşti pentru ca să să ştie, văleatul 7264 [= 1756) „ . întru care scrie aşe: scris
„

o-am di pe un izvod ce era scris de ieromonahul Neculai arhimandritul, ce scrie că
au scrisu-o de pe o Biblie a lui Şerban Vodă din Ţara Munteniască [ 1688]". Cf.
Ştrempel IV, p. 89, ms. nr. 34 de la B .A.R., un miscelaneu religios, provenind din
biblioteca lui D. Sturdza - Scheianu.vol. I, p. 1 9 . 1 0
Se cuvine s ă stăruim pentru înrudirea dintre însemnarea p e carte veche ş i zapis,
al cărui formular se vădeşte că era bine fixat în mentalitatea şi practica celor ce
tranzacţionau cartea. Filiaţia de la zapis, la zapis pe carte şi la însemnare pe carte
s-a produs cu foarte multe asemănări de formular, dar şi cu câteva inovaţii.
Mai întâi, se află cazuri în care însăşi noţiunea de zapis este folosită în
compunerea însemnării de cumpărare a cărţii:
a) Tipărite: Pe un Apostol de Bucureşti, 1 683, cumpărat în colectiv cu 8 florinţi
ungureşti şi dat pe sama bisericii din Dumbrăveni: „în veaci„ . până va .fi o hârtie„ .
9. Ilie Corfus, Idem. Vom cita în continuare prin prescurtare, cu trimitere la pagină şi numărul dat însemnării.

J O. Mai rar se folosesc calificative de diferenţiere, dar nu adversative, ci de filiaţie: ,,Acest Canon l-am scris de
pe altul tiparnic din Biserica Sfântului Spiridon din Botoşani la 1 840 martor Gheorghe Mihail Herescu
paharnic", cf. Ştrempel IV, p. 89, ms. 1095 de la B .A.R. de canoane şi rugăciuni.
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Şi aşa sau tocmit acestu zapisu cu legătură nedezlegată'' . 1 1
Pe Cazania lui Varlaam, când au cwnpărat-o abrudenii de la MW1tele Someşului se
continuă aşa: ,,Scris-am eu popa Ursan aceste wpise, când amfost popă în Someşul cald' . 12
Respectiv, într-un caz de împărţire a cărţilor în familie, între fiii moştenitori :
„Dici acestu zapisu sau făcut la parştina lor. . . " în Dorohoi, la anul 1 686. 1 3
b) Pe manuscrise: ,Jară cine sar afla să strice acest zapis să o vânză sau să o fure, să
fie afurisit de 300 şi 18 părinţi svinţi care au fost la Nechie. Văleat 1 714 meseţă oct. 5."
Cf. Ştrempel I, p. 1 99, ms. nr. 942, scris în Bihor la 1 704, în sat la Gepiu, în casa
lui Popa Văsălie, de „diiacul Daniil din Ţara Ardealului."
Dar însemnarea de pe cartea tipărită, ori manuscrisă, deşi pornea de la zapis, nu
putea să rămână numai la fel cu acela, prin care se pastila târg de oale, vite, bucate,
bovine, unelte, lemne, pământ şi orice alte bunuri mai importante în gospodărie şi
comunitate, sau se puneau impozite şi plăţi.
Astfel că formularul zapisului s-a îmbogăţit prin preluarea şi aplicarea la târgul de
carte, s-a împodobit retoric în mod specific, cu ornamente verbale şi simbolice, cu cali.fi.ca
tive emoţionale, cu mărturii existenţiale, de credinţă şi legăminte, de adoraţie, care toate
au decurs din funcţiile şi misiWlea cărţii în comunitate, care era Wla latreutică, în comple
titudine cu a icoanelor şi a celorlalte obiecte de cult pentru sacramente şi sacramentalii. 14

1 1 . Corfus, p. 192, nr. 39.
12. Ibidem, p. 1 93, nr. 42.
13. Ibidem, p. 1 84, nr. 9.
14. Funcpa latreutică a cărţii este un subiect implicit, care a fost pupn tratat în mod explicit, spre deosebire de funcpa
latreutică a icoanelor, care a fost foarte mult dezbătută teologic. Extinderea la carte a discupei se motivează, întrucât
şi cartea este inclusă din vechimea tradipei teologice între obiectele de cult, ce formează suportul Sfintei Liturghii, care
este „forma cea mai înaltă şi desăvârşită a cultului nostru de adorape." Cf. Preot prof. dr. Ene Branişte, liturgica
specială, Bucureşti, 1985, p. 327. Acelaşi autor include cărţile de altar şi cele de strană între „obiectele necesare pentru
săvârşirea Sfintei Liturghii." (p. 240-241 ).
Se cuvine să vedem şi să înţelegem aici preluarea canonului din Vechiul Testament, privind rolul cărţii de suport pentru
scrierea sfântă, cum mai întâi apare în Ieşirea, 17/14: „Atuncia a zis Domnul către Moise: - Scrie acea�ta într-o carte,
spre aducere aminte." De aici începe misiunea socială a scrisului şi a cărţii, care vine până la noi.
Funcpa latreutică înseamnă că prin scris şi prin carte se înîaptuieşte adorarea lui Dumnezeu, a Mântuitorului, a
Sfintei Marii şi a tuturor sfintilor pozitivi. Scopul latreutic constă din exprimarea de jos în su�. de la om către
Dumnezeu, a unui fond de sentimente, cu următorul mesaj: admiraţie (din care decurge preamărirea, lauda şi slăvirea
lui Dumnezeu), contemplarea modelului de bunătate şi dragoste (din care decurg recunoştinta pentru viată şi
multumirea pentru darurile ei), recunoa5terea slăbiciunii, a imperfecpunii şi a păcătoşeniei omului (în contrast cu
perfecpunea, atotputernicia, veşnicia şi sfinţenia lui Dumnezeu). Toate acestea le regăsim în formule latreutice din
componenta însemnărilor pe cartea tipărită, sau manuscrisă.
O primă categorie de formule în însemnări conferă cărţii calificative sacre, în întitulape, definind cartea ca fiind
sf'antă şi dumnezeiască, sau chiar mai mult, insuflată de Dumnezeu, precum citim pe un Pateric copiat pe la 1 809:
Adunare a celor de Dumnezeu vestite graiuri şi fnvăţături. . . din toată scriptura cea de Dumnezeu insuflate, adunate
fiind. . . , Cf. Ştrempel IV, p. 294, ms. nr. 1209. Altă categorie priveşte autodefinirea copistului, sau a cititorului, care se

face în mod frecvent cu recunoa5terea nimicniciei sale în fata mărepei lui Dumnezeu. Încât scrisul îl ridică şi-i dă şansa
perenităpi, deoarece mâna este de ţărână trecătoare, dar produsul ei scris este veşnic, repetând ceea ce prima dată
Moise a făcut. Şi a5a apare în mod uzual pe filele de cărţi tipărite, sau manuscrise, opinia scriptorului atingând scopul
comunicării latreutice. Instrumentul este cartea, iar scopul se atinge atât prin scriere, cât şi prin citire.
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Vom avea de relevat asemănările de formular, dar şi deosebirile, dezvoltările,
specificul de formular al însemnărilor de pe cărţi şi manuscrise, care personalizează
şi probează o ontologie mai evoluată, decât a părţilor din zapise, cu formule ce
vădesc gest estetic, în comparaţie cu formulele diplomatice mai austere din
zapisele comune, lipsite de retorica alimentată de suportul cărţii.
În principal, formularul unui act contractual privat, din care cel mai vechi găsit
până acum datează din timpul lui Mircea cel Bătrân, se structurează în trei părţi,
care sunt: protocolul, contextul şi eschatocolul, după Damian P. Bogdan l 5 , sau
protocolul iniţial, textul şi protocolul final, după Francisc PaU. 1 6 Formulele
diplomatice caracteristice fiecărei părţi a documentului, se succed în felul următor:
I.

PROTOCOLUL (PROTOCOLUL INIŢIAL)

Cuprinde formulele de început ale documentului (şi ale însemnării de pe carte),
prin care se leagă de relatarea de fond, care va urma. Are diviziuni de formule
pregătitoare, astfel:
1 . INVOCAŢIA SIMBOLICĂ : Rezidă în desenul sfintei cruci la începutul

documentului, mai simplu, sau mai ornamentat. În cazul însemnărilor, simbolul
apare trasat simplu şi a fost neglijat de către cititorii de însemnări, însă el există
acolo la locul lui, fie chiar ca o grafemă ambiguă. Şi dacă e real că există, se cere
să fie redat în preluarea însemnărilor. Popular se numea „Cruce ajuta""'.
2. INVOCAŢIA VERBALĂ : Formula diplomatică de invocare prin cuvinte, a
divinităţii care ajută. Apare şi în însemnări, în mai multe redactări, precum:
„Cu mila Tatălui şi cu săvrăşenia Sfântului Duh, aeastă carte„ . " 1 7
,,Acum cu ajutoriu lui Dumnezău o am căpătat eu. . . " 1 8
Respectiv, în însemnările de p e manuscrise:

,,Mărire, cinste, închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, celui în Troiţă
slăvit unuia Dumnezeu, celui ce ne-au îndrumat de am început. . . " Cf. Ştrempel I,
p . 139, nr. 55 1 , pe un Octoih de la 1 798.
„Cu mila lui Dumnezău„ . " scrie o Alecsăndrie la 1 620 popa Ion din Sânpetru,
Hunedoara, cf. Ştrempel III, p. 256, ms. nr. 382 1 .

1 5 . Damian P. Bogdan, Paleografia româno-slavă: Tratat şi album. Bucureşti: Direcţia generală a Arhivelor
Statului, 1978, 3 9 1 p. + 100 f. album; Nicolae Edroiu, Paleografia româno-chirilică, Oradea, Cele Trei Crişuri,
1 995, 1 48 p.
1 6. Francisc Pall, Diplomatica latină cu referire la Transilvania (sec. XI-XV), Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 956, p. 55-89; Paul Magheru, Curs de paleografie, Universitatea Oradea, 1 995, 100 p.
17. C. Mălinaş, Catalog, p. 33 , nr. 5, Psaltire, Bălgrad, 165 1 .
1 8 . Ibidem, nr. 5.
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„Cu blagoslovenia preasfinţiei sale chir Gavril arhiepiscop şi mitropolit
Moldavii.
Cf. Ştrempel III, p. 1 7 1 , ms. nr. 3560.
3. INTITULAŢIA: Formula diplomatică de inserare a părţilor, în principal
„ "

denumirea persoanei care este titularul tranzacţiei de cumpărare a cărţii, despre
care se face vorbire în document.
Trebuie spus că în cea mai mare parte a cazurilor se consemnează cumpărătorul,
cine cumpără. Foarte rar titularul de însemnare este cel care vinde, deci foarte rar
se face vorbire despre vânzarea cărţii. Însemnările de vânzare sunt doar câteva, în
timp ce sunt mii de însemnări de cumpărare a cărţilor tipărite, sau manuscrise:
„Eu Popa Petru lăcuitoriu în Serghişi am cumpăratu„ . " 1 9
Respectiv, formula apare pe manuscrise, unde intitulaţia e mai bogată şi poate
să privească producerea manuscrisului, cu numirea celui care a scris, a celui care a
comandat şi a plătit comanda. Acest fel de intitulaţie face parte din explicitul, în
care se mărturiseşte producerea manuscrisului, care la rândul lui are o structură
destul de uniformizată şi reprezentativă în speţă.
Identificarea copistului în intitulaţie găsim că se face mai amplu, sau mai
rezumativ, dar de regulă prin prenume, nume, descendenţă, loc de origine, precum
citim pe un miscelaneu de teologie de la 1783:
„Şi am scris eu Nigoiţă sin [= fiul lui] Stere Copce ot [ = de la] Petra, ţinutul
Neamţului."( Cf. Ştrempel III, p. 28, ms. nr. 3 145).
La care se pot adăuga calificative de umilire şi penitenţă: „Şi am scris-o eu cel mai
păcătos om din lume, Ioniţă dascăl Muncean." Cf. Ştrempel N, p. 30, ms. nr. 3 1 50.
Sau, prin metafora mâinii, care reprezintă copistul: „ . . . Scrisă de păcătoasa
mână a lui Serafim monah." (Cf. Ştrempel, III, p. 34, ms. nr. 3 163, la 1706).
Ori, mai direct: „Eu Nicolae cel mai mic şi prost [= simplu, fără rang] în sf
Ostrov al Cernicăi la anul 1 792", când a copiat cărticica Grăunte de muştar. (Cf.
Ştrempel III, p. 38, ms. nr. 3 1 7 1 ) .
Descendenţa acestui fe l de explicit este dublă, întrucât provine atât din colofonul
şi foaia de titlu a cărţilor tipărite, cât şi din formularul zapiselor, precum deja am
arătat cu exemplul Mineiului copiat la 1 704 în B ihor, aflat acum la B .A.R., din
donaţia lui Vasile Mangra.
Sau poate intitulaţia să privească pe cel care intervine şi cumpără manuscrisul
aflat în circulaţie:

„Să să ştie cine au cumpărat aceasta carte. Am cumpăratu Stângă Văsâiu
pântru păcatele sale şi cu tătă femee lui."( Cf. Ştrempel III, ms. nr. 3 1 76, pe un
Octoih din prima parte a secolului 1 8 , de la Călineşti, în Ţara Oaşului).
1 9.

Ibidem, nr. 46, pe Minei de Râmnic, 1 746, pentru luna octombrie.
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„Şi am cumpărat-o în taleri 5" scrie pe miscelaneu la 1 794 coconul Dinu, iar
logofătul Dan stă de martor. Cf. Ştrempel III, p. 34, ms. nr. 3 1 63 .
Din însemnările de circulaţie rezultă că manuscrisele se cumpără, se primesc din
felurite pricini, sau se donează.
Mai rar se întâmplă, de se face intitulaţia pe manuscris şi pentru vânzare şi
pentru cumpărare, în două însemnări una după alta, precum am găsit pentru un
Cronograf din anul 1707:
,,Aeastă carte Leatopiseţul grecesc am vândut-o eu dumisale vei logofăt Sturzei
şi pentru credinţă am iscălit ermonah Vasilichi Ursachi".
,,Aeastă carte am cumpărat-o eu de la Vasiliia Ursachi cum arată scrisoarea lui
Vasiliiia mai sus în aciastă foia Leat. 7246 [= 1737] noemvrie 1 7. Sturza vei
logofăt".
Cf. Ştrempel I, p. 36 - 37, ms. nr. 108, un Cronograf de mai multe istorii, tradus
de pe grecie şi redactat la anul 1 707.
4. SALUTAŢIA. Urări de sănătate şi de bună voie din partea titularului de târg

al cărţii, celor de faţă şi altora, venitorii. Însemnările de pe cărţi tipărite provin
frecvent de la oameni de mijloc, preoţi, dieci, călugări, târgoveţi, negustori,
militari, învăţători, păstori, meseriaşi, dregători. De aceea salutaţia din zapise
boiereşti şi domneşti lor nu li se cade şi nu este folosită. Apare în cazul
însemnărilor de pe manuscrise, care sunt cerute şi plătite de boieri, episcopi,
voiovozi. În schimb, urări se află în mod obişnuit la încheierea textului de protocol
final, dar de regulă fac altfel de comunicare, având semnificaţia idolatrică decursă
din funcţia latreutică a cărţii. Foarte rar se află la începutul însemnării, ca pe
manuscrisul popii Ursu din Cotiglet, B ihor, de la 1 692: „Sănătate şi voe bună
dumitale. Ani 1 758 scris-amu eu Tode <fiul> popii de Aştileu„ . " Cf. Ştrempel III,
p. 353-4, ms. nr. 4 1 5 1 .
5 . ARENGA: Formula diplomatică de încheiere a protocolului iniţial, prin care
se motivează de ce se redactează însemnarea. Arenga are raţiune memorialistă
totală, încheie protocolul de pornire a înţelegerii şi pregăteşte dispoziţia din fondul
tranzacţiei, care va urma. Exprimarea cea mai caracteristică este simplă:
a) Pe cărţi tipărite:

„Spre aducere aminte am scrisu . . . "
„Însămnare ca să să ştie . . . "
i aceste sau scrisu de supt iscălitu ca să-şi aducă aminte şi de ostenelile Zoru
cei ce voru mai rămânea pă urma lor. . . "20
„

20.

Ibidem, nr.

6.
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Fondul semantic dat de arengă este productiv pentru formulări, în care ideile de
perenitate şi fatalitate capătă uneori valenţe expresive antologice:

„Şi pentru că noi toţi ca iarba câmpilor ne trecem iară scrisoarea pururea
rămâne, pentru aceia am scris . . . "2 1
„Spre ştiinţă am însămnat ca să să ştie de la cine sau cumpăratu. A m însămnatu
şi pomelnicu spre pomenire." Cf. Corfus, p. 1 37, pe un Penticostariu de B laj, 1 808,
cumpărat la târg, de la prăvălia unui Iordache sin Ion Croitoru.
în tipologia mare a însemnărilor, care priveau tot felul de evenimente şi
întâmplări, arenga introduce şi alt fel de perenitate, meteorologică, de evenimente
în general:

„Însemnare pentru a-şi aduce cineva aminte dă când au picat omăt la sfintele
Paşti la anul 1 852." Cf. Corfus, p. 1 50, nr. 1 55, când „toată Săptămâna acea
luminată au fost tot friguroasă şi ninsoroasă până sâmbătă, iar în cele/ante zile
acu ninge, acu iar soari ca zilele babii, iar vântul n-au mai stătut nicidecum până
sâmbătă, iar sâmbătă au fost cald şi bine. "
Superb text, din punct de vedere al construcţiei retorice la un scriptor popular
anonim.
b) De pe manuscrise:
„Pentru amintire am scris mai jos iscălitul. . . " Cf. Ştrempel I, p. 39, pe un
miscelaneu de cronici moldoveneşti din veacul al XVIII-lea.
în mod frecvent copistul spune că a scris pentru lectură, proprie sau a altora, ca
alţii să citească şi prin cetenie să fie iertaţi şi fericiţi cu Domnul, să se mântuiască.

„Drept aceia fără lenevire m-am apucat în Păresimi. . . şi o am scris în patru
săptămâni. . . întru mângâiarea bunilor cititori, carii vor lua aminte aceste
preaslăvite cuvinte, care sântu scrise mai nainte„ . şi eu talantul ci-l dau să să afle
şi la altul. " Cf. Ştrempel III, p. 67, ms. nr. 327 1 , după Minunile Maicii Domnului,
în veacul al XVIII-lea.

„Şi te rog, iubitule, nu preţui hârtiia sau cerneala, sau cea puţină osteneală a
ticăloşiei mele: că preţuindu-le acestea puţin dar vei afla. Ci priveşte cu ochii
minţii ca într-o oglindă, la fagurii duhovniceştilor desfătări, care să cuprinde întru
această duhovnicească oglindă. Şi vei cunoaşte cu adevărat multă mângâiare
sufletului. . .
Cf. Ştrempel III, p. 170, ms. nr. 3557, un miscelaneu liturgic de la 1 74 1 , ajuns
"

la Mănăstirea Sinaia.
Iată cum copistul popular prelimina de veacuri şi natural, ceea ce scriitorul
modern Jorge Luis Borges a postulat, că lectura poate să aducă fericirea prin

2 1 . Corfus, p. 9 1 , însemnarea 1 29, pe ms. nr. 164 de la B .A.R.
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împlinirea sufletului. Lectura de cale către fericire este aproape un loc comun în
axiologia copiştilor români, exprimată prin însemnări pe cartea tipărită, sau
manuscrisă din sursele aici arătate.
II. TEXTUL (CONTEXTUL)
Formează partea de mijloc a însemnărilor, în care se face relatarea procurării
cărţii, prin cumpărare, moştenire, donaţie, schimb, restituire, recuperare, sau în
orice alt fel, folosind pentru aceasta mai multe formule succesive, regăsibile şi chiar
îmbogăţite, cu un indice nou de încărcare stilistică, în ex librisul românesc vechi.

6. PROMULGAŢIA (NOTIFICAŢIA). Este formula diplomatică de anunţare a
trecerii cărţii, ca o strigare publică, prin care se promulgă faptul şi se recunosc
personajele ce l-au îndeplinit.
a) Pe cartea tipărită. Se anunţă de regulă cumpărarea.
,.Aeasta carte este a lui Popa Gheorghe din Fenişu să să ştie că am cumpărat-o."22
Cumpărarea era regula, iar vânzarea era excepţia în mentalitatea scriptorului
popular, de aceea foarte rar se nota vânzarea:
„Facem ştire pă cum am vândut aeastă ivanghelie românească dreptu 6 lei lui
Simion Diiacul", se nota pe Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643. 23
Şi mai rar, ca o excepţie în practica zapiselor de pe cărţi, se promulga atât
vânzarea, cât şi cumpărarea.
Adesea se promulga împrumutul temporar al cărţii, care se da numai pentru
lectură, ceea ce oferă informaţii preţioase pentru paradigma biblioteconomică a
fenomenului mişcării bibliotecii populare a românilor în veacurile trecute. Aceste
aspecte le vom trata şi sistematiza în partea a doua, de aplicaţie, a acestei cercetări.
Iată un caz de lectură pentru a cunoaşte legea veche: .Aeastă sfântă Pravilă au
dat Alexandru din Câmpani de Sus la mine pentru cântarea şi îndreptarea minţii
pentru lucru deosebi„ . ", adică pentru a citi şi a face împărţirea unor bunuri după
cum scrie în lege. 24
b) Mai rar, dar real, se asista şi se promulga împărţirea cărţilor moştenite în
familie, precum de pildă s-a întâmplat în târg la Dorohoi în anul 1 686, când
.popa Ion primeşte şase cărţi : „Molitvelnicul, Leturghie, Ciasloveţă tipărite şi un
•

22 . C. Mălinaş, Catalog, nr. 6.
23. Corfus, p. 1 86, însemnarea nr. 1 5.
24. C. Mălinaş, Catalog, nr. 6.
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Testament, deci acestă cărţi i-au venit lui popa Ion la împarştină. . . Pentru acee să
să ştie alţi din fraţii Lor şi a Lui să naibă a cere, că n-au nicio treabă. . . Dici acestu
zapis sau făcut la parştină lor dennainte oameni buni„ . A scris Constantin diac din
Ţara Moldovei din târg din Dorohoi„ . anul 1686, luna decembrie 1 1 zile." Cf.
Corfus, p. 1 84, însemnarea nr. 9, de pe un manuscris slavon de la B .A.R. 25
„Să să ştie că această„ . carte iaste a Lui Neculai gramaticul satul Filipeşti. . . ",
scrie pe un Cronograf de la 1 687, cf. Ştrempel III, p. 169, ms. nr. 3556.
„Să să ştie că această sfântă carte este a bisericii Râpile . . . " Cf. Ştrempel I, p.
296, ms. nr. 1327, un Tetraevanghel de la 1686 copiat la Câmpulung de Nicola
gramaticul.
Se promulgă şi lectura: „Să să ştie de când am cetit pi această carte. " Cf.
Ştrempel III, p. 334, ms. 4 104, miscelaneu de literatură populară de la Tighina,
1 777- 1 787.
7 . NARAŢIA (EXPOZIŢIA). Prin o succesiune de propoziţii, sau fraze narative
se expune ce carte s-a luat, preţul, cine a plătit, sau în ce alt fel s-a făcut mutarea
cărţii de la un deţinător la altul. În primul rând formula naraţiei identifică şi
defineşte bine cartea, prin calificative sacre, prin sinonime, sau printr-o însuşire
caracteristică, pentru a nu rămâne confuzie asupra obiectului dobândit.
a) Pe cartea tipărită:
,,Aeastă lndreptare a Legii altminterea Pravilă sfântă din sfinţii părinţi
întemeiată şi sfintele săboare introdusa...., ' , pe lndreptarea Legii, Târgovişte, 1 652.
,,Aeastă sântă carte anume Păucenia . . . "
,,Aeesta Easlovu sau Orologhieru . . . "
„Carte adecă Ocitelnic . . . " 26
,,Acsasztă carte . . . cu szklove beszericseszci."
,,Această sfântă cărticea care să chiamă lnvăţături creştineşti şi Floarea
darurilor [Snagov, 1700] că sunt amândouă legate la un loc am cumpărat din
Ţarigrad de La Petre„ . "27
După identificarea cărţii, se arată preţul în moneda curentă în acel timp şi loc, în
ce fel s-a plătit, dacă a fost un preţ mixt, în bani şi cu schimb de alte produse, sau
numai un schimb, cine a plătit, lista cumpărătorilor în cazul unei cumpărări de
grup, chiar tot satul, urmând alte informaţii socotite bune pentru a descrie adecvat
şi în destul mersul cărţii de la un stăpân la altul. Foarte bine analizează şi

25. Corfus, p , 1 84, nr. 9.
26. Mălinaş, Catalog, nr. 6, I, 1 1 , 3.
27. Corfus, p. 75, nr. 48; p. 3, nr. 8.
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sistematizează informaţiile de preţ al cărţilor vechi Florian Dudaş, în disertaţia
citată deja, unde formează veritabile tabele în speţă. 28 Din toate se vede cursul
ridicat al cărţii tipărite şi manuscrise în comunităţile româneşti medievale şi
premoderne, cu atât mai ridicat, cu cât acestea se găseau mai departe de centrele de
tipar.
b) Fundamental la fel se redactează naraţia în zapisul de pe cărţile manuscrise.
În primul rând se face naraţie în explicitul copistului, cu scopul de a arăta cine şi
ce a copiat, sursa folosită ca prototip al manuscrisului.
,,Această carte mi-au prescris-o Ion ficiorul lui Tuduri blănarul din Botoşani de
pi alta . . . "
„Şi aceasta iaste din cărţile domneşti, Ianachi Buzilă logofăt ce au plătit de au
izvodit de pre izvodul cel vechi moldovenesc acum la viet 7254 [= 1746], iuli 6."
Cf. Ştrempel III, p. 148- 149, ms. nr. 3499.
După explicitul copistului, care face parte din textul constituit al manuscrisului,
pe restavurile goale se acumulează cu timpul însemnările de circulaţie, ale
deţinătorilor succesivi. Acestea sunt întocmai ca şi pe cartea tipărită, cu calificarea
ei în primul rând.
„Psaltirea aceasta stihularnică iaste din cărţile mele", spune cineva despre
Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, 1 673, copiată şi ajunsă la un deţinător din
B otoşani pe la 183 1 . Cf. Ştrempel I, p. 1 1 3 , ms. nr. 446.
întărim că un specific al cărţii manuscrise îl formează însemnarea cu rol de
explicit, care lipseşte la cartea tipărită. Spre deosebire de aceasta, identificarea şi
definirea manuscrisului se face prin izvodul din care provine şi despre care se
afirmă frecvent, ca o garanţie de calitate, că este redat întocmai. ,,Aceste molitve
sau prescris întocmai din cuvânt în cuvânt de mine cel mai jos iscălit. . " Cf.
Ştrempel I, p. 297, ms. nr. 1 335.
Sau se recunoaşte că este redat mai aproximativ, acolo unde copistul nu a putut
face faţă originalului. ,,Drept aceia dară şi eu ştiindu-mi sărăciia bunătăţilor şi
slăbiciunea învăţăturii, tuturor cu umilinţă mă rog orice greşală veţi afla îndreptaţi
şi <mă> ertaţi. " Cf. Ştrempel III, p. 177, ms. nr. 3572, copie după Albina (sau în
greceşte Melissa), de la 1 78 1 . „ . . . că încă nu aflasem toată ortografiia slovelor ca
să o fi aşezat după a lor rânduială, ce atuncea deprindeam la dânsa şi pentru aceia
multe greşale voiu fi făcut ca un om neputincios ce mă aflu. " Cf. Ştrempel III, p.
1 82, ms. nr. 3589, la 1 8 1 5 . Astfel că naraţia pe manuscrise este mai bogată decât
.

28. Florian Dudaş, op. cit„ p. 39-60, cu cărţi plătite în bani, p. 6 1 -63, cu cărţi plătite în bani şi natură, p. 6368 cu cărţi plătite în natură, la schimb cu cereale, animale, îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic. De pildă, un
exemplar din Chiriacodromion, Bălgrad, 1 699, se cumpăra în 1 7 1 1 la Oradea cu doi boi, Cazania lui Varlaam,
Iaşi 1 643, se cumpăra la 1 687 cu 34 mierţe de grâu în satu Mărişelu din Bistriţa-Năsăud, iar un Triod manuscris
se cumpăra în Beiuş la 1 7 1 1 cu o vacă şi alte bunuri. Se vede cursul foarte ridicat al cărţii bune.
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pe cărţile tipărite şi oferă informaţii importante, dacă fenomenul e privit şi analizat
prin paradigma de editologie manuscrisă la români.
Calitatea principală a cărţii manuscrise se exprimă şi se recomandă de scriptor
prin preluarea întocmai a prototipului, după care s-a copiat cuvânt cu cuvânt, slovă
cu slovă, sau prin traducere, care s-a făcut la modul propriu textului original.
În subsidiar, deoarece omul este perfectibil şi supus greşelii, apar şi aici formule
de iertare pentru eventualele neconcordanţe între original şi copie, puse în seama
deja celebrului motiv al mâinii de ţărână, sau a mâinii păcătoase, care va putrezi,
dar manuscrisul, cu iertările de la cititori, va dăinui şi va rezista în timp. Din nou
putem vedea că în mentalitatea populară iertarea, îngăduinţa, bunăvoinţa şi
înţelegerea pentru cealaltă parte sunt valori pozitive, de construcţie, sunt
generatoare de perenitate şi sunt clamate cu insistenţă, pentru a consacra şi menţine
actul contractual descris prin însemnarea pe carte. lată un exemplu :
„ t Sfârşit şi lui Dumnezeu celui în Troiţă preaslăvit laudă. Şi precum dorescu
cei ce sunt pre mări călători ca să vază uscatul, aşa am dorit şi noi până i-am văzut
sfârşitu. Şi mă rog fraţilor celaru ce vă veţi întâmpla aici să cetiţi şi veţi afla vreo
greşeală, sau din cuvinte, sau din slove, să îndreptaţi cu duhul blândeţiloru,
nepuind� -ne în ponos că precum, fraţiloru, nu se poate a fi ceriul făr ' de nori, aşa
nu se poate a fi slovelnicul făr ' de greşale. Al dumneavoastră mai mic şi plecat
Constantin copil din casă ot dum. vei. ban. " Cf. Ştrempel I, p. 1 1 1 , ms. nr. 438.
Uneori cererea de iertare făptuieşte literatură:
„Că precum nu iaste cu puţină a prinde umbra şi a vedea cerul fără nori şi a
face urmă pre apă şi a fi omul fără de păcat, aşa nici scriitorul fără de greşeală.
Şi s-au scris la let 1 798." Cf. Ştrempel I, p. 1 39, ms. nr. 55 1 .
Dincolo de însemnarea cu rol de colofon (explicit) a copistului, din care se
desprinde izvodul şi producerea cărţii manuscrise, celelalte însemnări de circulaţie
mai pot prelua şi invoca sursa, ca garanţie a cumpărării care urmează, având apoi
toate formulele, ca la cartea tipărită.
Uneori se exprimă opinie critică la adresa vreunei cărţi, precum la 1 733 pe
exemplarul manuscris al Codicelui Voroneţean, din veacul al XVI-iea:
,,Aeastă carte a fost scrisă pă românie şi nu-i bună de nemică. " Cf. Ştrempel I,
p. 1 14, ms. nr. 448.
Sau izvodul nu a fost complet, având părţi lipsă:
„Sfârşitul nu s-au făcut, că n-au fost deplin de pă ce carte sau scris. " Cf.
Ştrempel I, p. 296, ms. nr. 1330, după Albina, la 1737.
Alteori cartea e de mesaj îndoielnic: „Că slovele sunt rumăneşti şi cuvintele cam
proaste la poveşti". Cf. Ştrempel I, p. 233, ms. nr. 1 1 30. Iată şi o definiţie, care
personifică plastic cartea: „De iute ce sânt, trei mă ţin, gură n-am, glas am, din
mine curge miere şi otravă, prin mine să învrăjbescu împăraţii şi să împacă iproci. "
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Cf. Ştrempel IV, p . 574, ms. nr. 1 332, de la Râmnic, 1 779.
8 . DISPOZIŢIA : Formule, care comunică voinţa noului proprietar al cărţii, unde
anume o lasă, hotărârea sa cu rol de regulament de patrimoniu, unde să stea şi să
rămână.
a) Pe cartea tipărită:
„Să o ţie pruncii lor."
„Şi o au dat pomană în Sălciua de Sus să fie moşie."
„Să nu poată nime să o înstrăinează dela dânsul după moartea lui să rămâie
feeorului lui şi dela feeoru feeorilor lui." 29
„Şi o am datu sfinţii biserici de la Sebeş ca să fie de slujba bisericii până să va
ţine o foae. " Cf. Corfus, p. 203, nr. 8 1 , pe un Chiriacodromion de Bucureşti, 1732,
însemnare de la 1778.
b) Pe cartea manuscrisă.
Dispoziţiile au o mare varietate, ele pot fi definitive şi prohibitive (de păstrare,
conservare, moştenire a cărţii), sau pot fi relative şi temporare, de folosinţă
(lectură), ori de transmitere a cărţii în anumite condiţii, pe care însemnarea le
spune.
„Şi am dat această carte. . . maicei Avramii să o deie pe la maicile de la
Mănăstirea Ţigăneşti . . . Şi să nu îndrăznească nimini a lua până când să va duce
din viaţă, iar ducându-să din viaţă să rămână opştii, să nu îndrăznească a o lua de
la opştii. " Cf. Ştrempel III, p. 166, ms. nr. 3546.
,,Această carte este a bisericii. . . " apare frecvent, precum la 176 1 pe Triodul
manuscris nr. 3678, cf. Ştrempel III, p. 207.
„Să nu se înstrăineze", cf. Ştrempel III, p. 220, ms. nr. 372 1 , miscelaneu de la
1794.
„Şi o am dat lui Popa Vasilie dă pomană." Cf. Ştrempel III, p. 359, ms. nr. 4 1 64,
Liturghier de la 1704 copiat în Sântandrei, Bihor.
9. CLAUZELE. Sunt formule extrem de atractive, care urmează îndeaproape
dispoziţiile anterioare şi introduc normă şi condiţii de întărire a acestora. Ele au
mesaj reglat cu acela din dispoziţii, fiind de acelaşi ton stilistic. Cel mai adesea,
clauzele sun prohibitive şi leagă foarte tare cartea tipărită:
,,Acolo să fie în veci. "
„Şi iarăşi să lasă să fie precum întâi s-au iştrăluit."

29.

Mălinaş, Catalog, nr. I , 27,

20.
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„Drept aceia am a-l stăpâni nestrămutat, copiii de copiii miei fiind buni
stăpânitori pă această carte. " Cf. Corfus, p. 2 14, nr. 1 23, pentru Octoih de Râmnic,
1 74 1 .
Adeseori clauza este relativă şi pennisivă:
„Să o ţie pruncii lor de vor învăţa carte. " 30
Alături de clauzele de împroprietărire cu cartea, sunt şi clauze de folosinţă
condiţionată:
„Şi cine va sluji pe el să mă pomenească." Cf. Corfus, p. 202, nr. 76.
„Şi cine va vrea să o citească, bine, iar poftesc să nu o furi că va fi blăstămat. . . "
Cf. Corfus, p. 92, nr. 137.
În cazul manuscriselor, însemnările sunt mai dezvoltate, de regulă, în cele două
materii principale, moştenirea şi ritualul lecturii.
10. SANCŢIDNEA. Se constituie din o sumă de formule de blestem, uniforme,
sau aflate în curs de uniformizare, ori plastice şi originale, care întăresc şi apără
dispoziţia, prin introducerea de pedepse, pentru oricine ar încălca regimul stabilit al
cărţii. Aceste sancţiuni sunt nediscriminatorii. Nu am găsit nici măcar un caz de însemnare,
care să facă vreun fel de diferenţe în adresa lor, adică să introducă privilegii.
Cea mai frecventă şi aproape uniformă este sancţionarea prin afurisenie şi
procleţi.re de către sfinţii părinţi din primul Sinod ecumenic de la Niceea, din anul 325 .
,,Iară ce o va fura să fie afurisit de 318 părinţi din Nichea. "
Sancţiunea eclesială are aici greutate canonică, încât nerespectarea dispoziţiei şi
a clauzelor este văzută ca încălcare de canon.
Adesea se utilizează sancţiune întărită, ecclesială şi laică:
„lară cine se va afla din tâlhari să o fure . . . să fie afurisit şi procleţit, blestemat
ca Arie şi ca luda de trii sute şi 18 părinţi sfinţi de săboru dă la Nichie, să nu aibă
cină cu odihnă nici prânz fără de plâns. "
Sau numai sancţiune laică şi materială:
,,Acest easlov este a lui Ioan Koszta şi cine o va fura si n-aibă pită cu sare. " 3 1
Se prelimină chiar sancţiunea cu moartea:
„Să nu să ispitească cineva să o fure că o cunosc. Şi mai întâi că de va muri,
acela nu va muri de moarte bună, ci va muri de moarte ce-i zic ciumă. . . " Cf.
Corfus, p. 227, nr. 176.
Formulele de sancţiuni de pe manuscrise au adesea o dezvoltare mai mare şi ele

30.
31.

5, I .
nr. I , 3 1 , 32.

Ibidem, nr. 48,
Ibidem,
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încep chiar din însemnarea cu rol de explicit a copistului, apoi se întind în
însemnările deţinătorilor succesivi. Precum:
„Şi oricare vreunul neajunsu de minte să va ispiti a o lua întrascunsu, anathema
şi afarisit să fie de 318 sfinţi părinţi de la Nicheia, ferul şi pietrele să se mai
sfărâme, iar trupul aceluia să nu se mai sfărâme în veci nesfârşit. Asemenea să fie
şi cel ce o va găsi-o şi nu o va da-o la stăpân."
Cf. Ştrempel, I, p. 23 1 , ms. nr. 1 1 25.
Sancţiunea se poate extinde şi întemeia pe toate soboarele şi chiar pe Biblie:
,,Aciastă carti este a sfântului schit Săhastru şi cini o va înstrăina să fii
blestemat de sfinţii părinţi di la celi şapti soboară. " Cf. Ştrempel, I, p. 30 1 , ms. nr.
1 349.
„Şi de s-ar întâmpla neştine să o fare să fie afarisit de sfintele Scripturi ce se
află întru această sfântă şi dumnezăiască carte."
Cf. Ştrempel, I, p. 234, ms. nr. 1 1 32.
,,Această carte ce să cheamă Prăznicar mi l-au dat pomană preutul Vasilie ot
Brebuşeşti şi. . . că m-au învăţat carte şi m-au crescut. . . iară cine ar vre să le
înstreineze ori cu ce fel de mijlocire să fie afurisit şi triclet şi de dânsul şi de noi
proştii, în veci. Amin, Viet 7228 " [= 1720] . Cf. Ştrempel III, p. 67, ms. nr. 3270, de
la anul 1 689.
lată şi un blestem mai complet, cu caracter ecclesial, laic şi internaţional:
„Cine va îndrăzni să o ciordească să fie blagoslovit < sic> de cele 7 săboară şi
de papa al Romii şi de Mahomit şi de chinezi şi de Arţigurie şi de Luter şi Calvin
şi de Hos cu toţi dumnezeii lui şi de chiar marele preste toţi dumnezei lui şi de chiar
marele preste toţi dumnezei, creatorul Savaoth cu cele două ipostasuri întărită. . .
de sfânta Precistă cu san Ioan, Petru, Pavel, prooroci, mucinici şi drepţi, Amin."
Cf. Ştrempel I, p. 224, ms. nr. 1096, Psaltichie cu cântări de Anton Pann.
Sau blestem în versuri de umor popular: ,,Această ritorică îmi eşti dragă. Cine
va fura-o cânii să te tragă. Ştefănescu." Cf. Ştrempel III, p. 27, ms. nr. 3 143, curs
de retorică de la jumătatea veacului al XIX.lea, provine din biblioteca lui Mihai
Eminescu, fiind depus de T. Maiorescu la B .A.R., în 28 mai 1904.
Sunt sancţiuni, care se destină pentru nerestituirea cărţii manuscrise, care a fost
împrumutată temporar pentru lectură:
,,Acest Hronograf luându-l cineva să citească pe dânsul, de nu l-ar da înapoi
să fie blăstămat de domnul Dumnezău şi de preacurata a sa Maică, cutremurul lui
Cain să-l cuprindă şi înger nemilostiv să aibă în zilele vieţii lui de driapta lui şi
locul lui să fii cu luda. Şi de mine încă să fii neiertat în veci."
Cf. Ştrempel I, p. 23, ms. nr. 48 de la 1785.
1 1 . COROBORAŢIA. Face parte dintre formulele diplomatice ale actelor
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contractuale, care întăresc dispoziţia, alături de sancţiune, prin subscriere, martori,
monogramă, sigil. Formula coroboraţiei are caracter verificator şi notarial. Ea apare
frecvent în ex librisul vechi românesc. Una dintre explicaţii decurge din realitatea
că adesea cumpărătorul de carte ştia citi, dar nu ştia scrie, prin urmare apela la un
grămătic, la un dascăl, care să-i întărească târgul cărţii :
,,Aeastă carte este a lui Popovie Ioan din Cherpenet scris-am eu Popovici Vasile." 32
Când preotul Tămaş Grăucea cel Bătrân din Sebeş cumpără o Păucenie
(Chiriacodromion de Bucureşti, 1 732) şi o dă bisericii cu clauză definitivă, alt preot
scrie şi confirmă astfel donaţia:
„Pentru care eu după datoria diregătoriei mele am semnat ca să se ştie întărind
cu a mea protopopească iscălitură. Protopop Constantin Ioanovici, m. Făg.
paroh." Cf. Corfus, p . 203, nr. 8 1 , la anul 1778.
Coroboraţia apare întocmai şi în însemnările de circulaţie de pe manuscrise:
,,Acest Octoih cu Catavasier este al preotului Andrei care pe aceea vreme era în
satul Budac popă. A scris ieromonahul Vartholomei din Maramureş în anul
Domnului 1 708, luna mai, zile 26, în satul Budacul românesc". Cf. Ştrempel I, p.
145, nr. 577.
,,Acest Strasnic l-au dat pă sama sfintii biserici ce să chiamă în Hodiş în veci
pomană, să nu o poată nimene înstreina dela biserică. Pintru aceia eu ţiganul
Vasilie din Duşeşti o las cu limbă de moarte ca să m(i pomenească şi pă mine întru
împărăţie ceriului. Anul 1 781, meşiţa 22 în martie. S-au scris de mine Popovici
Ioan notariuşul din Lupoaia [în Bihor]."
Cf. Ştrempel I, p. 1 64, ms. nr. 708, copiat de Vasile Sturdze Moldoveanul.
II.

ESCHATOCOLUL (PROTOCOLUL FINAL)

Formează partea de încheiere a însemnării care face datarea şi autentificarea
înscrisului, ca să fie întărit şi certificat pentru a fi valabil.
12. DATA. În formă completă cuprinde enunţarea locului şi a timpului, când
s-a produs achiziţia cărţii, prin urmare data se formează din componente
topografice şi cronologice. Apare în formulă completă, sau incompletă şi într-o
mare varietate de redactare. De obicei se exprimă cu elemente cronologice
principale (an, lună, zi), după era de la facerea lumii, sau după era creştină. Mai rar
am găsit elemente cronologice secundare în componenţa datei (numele zilei,

32 . Ibidem, nr. 9.
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numele sărbătorii). Expunerea grafică a datei este similară practicii din documente,
făcându-se cu litere chirilice, cu litere latine, arabe, sau în scriere mixtă.
în mod frecvent, atât pe cărţile tipărite, precum şi pe cele manuscrise apare
întărirea datei prin referinţe la epocă, la anturaj, evenimente, sau conducători, pe
timpul cărora s-a cumpărat, sau s-a scris cartea (ierarhi, domnitori):
,,În zilele lui Constantin Băsărabă Vodă Brâncoveanu!. " Cf. Corfus p. 1 87, nr.
1 9, pe un Octoih de B uzău, 1700.
Mai rar se face datarea prin un timp personal, complementar timpului voievodal:
„Şi am scris când aveam domn pă Nicolae Alecsandru Suciu!. . . Şi atunci eram
băiat de optsprezece ani împlineam anii la Paşti„ . " Cf. Corfus, p. 107- 1 08, nr. 22.
Identic se procedează la datarea producerii manuscriselor, prin colofonul
copistului, sau a circulaţiei lor, în însemnarea de proprietate.
„Siiu knigu glagolemuiu Târnosanie cupi az rab Bojii /oasaf iermonah igumen
ot Argeş August 1 O dni leat 7196" (= Această carte numită Târnosanie am
cumpărat-o eu egumenul de la Argeş. August 10 zile 1 688). Cf. Ştrempel III, p.
361, ms. nr. 4 168.
,,Atunci amu scris când s-au bătutu nemţii cu Franţie în Ţara Nemţască. Şi au
bătutu frâncii pe nemţii şi au luatu multe cetăţi în Ţara Nemţască anii 1 734 meseţa
în maiu în 14; diacu Simion ot Aştileu" [ în Bihor] . Cf. Ştrempel III, p. 353, ms. nr.
4 1 5 1 , un miscelaneu copiat la 1 692.
„Scris în sat în Sânt Andraş [Bihor] Roj [detstvo] Bojii 1 710 meseţa martie 3 1
dni." Cf. Ştrempel III, p. 359, ms. nr. 4 1 64, scris în Bihor.
·

1 3 . URAREA FINALĂ . Apare şi aceasta, în redactare de urare simbolică, sau
personalizată, precum:
a) Pe cărţi tipărite:
„Şi Dumnezeu iarte pre toţi, amin. "
„Să le fie pomană."
„Să fiţi pomeniţi în veci nitrecuţi." Cf. Corfus p. 200, nr. 7 1 .
„Şi cine va citi mă va pomeni." Cf. Corfus p.2 14, nr. 1 25 .
„Şi cine a citi să zică Dumnezău să-l ierte. " Cf. Corfus p. 1 50, nr. 1 58.
Specifică este urarea de perenitate, complementară mentalităţii de fatalitate, prin
care alătură mâna care scrie însemnarea, cu cartea şi lectura, care sunt văzute ca
fiind perene:
„Şi am scris cu mâna de ţărână şi mâna va putrezi iar slovele să vor pomeni. Iar
cine din fraţi sau din preoţi va citi, să zică Dumnezău să mă ierte. " Cf. Corfus p .
1 34, nr. 8 1 .
„Carele mâna mea va putrezi după lumescul nostru obiceiu, iar slova şi
iscălitura va fi cât va fi şi cartea, cât va fi să pomenească de aciaste. " Cf. Corfus
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p. 1 97, nr. 58, pe Molitvelnic de Bucureşti, 1729)
b) Pe cărţile manuscrise formula apare similară:
,,Milostivul Dumnezău să vă erte şi pre voi toţi. Amin." Cf. Ştrempel I, p. 28, pe
ms. la /thica ieropolitica, tradus de Vartolomeu Măzăreanul, la Mănăstirea Putna,
1 764.
„Şi am scris eu popa Anghel pentrucă mâna va putrezi iar slova să va pomeni.
Amin. Să beţi şi pentru mine un păhar de vin. " Cf. Ştrempel III, ms. nr. 3 144,
Miscelaneu de la 1790 scris la Craiova.
Uneori urările au amploare, ca în ms. Alexăndriei, destinat domnitorului Al. Ion
Calimah:
„Păzască-1. . . în mulţi ani cu mare biruinţă I ca să nu i se uite numele cel cu
bunăvoinţă I Ca patria sa cu pace s-o păzască I Şi pre vrăjmaşii săi de tot să-i
biruiască I Şi dumnezăiască împărăţie lăcaş cu fericire I Să-i dea cerescul împărat
parte de moştenire. " Cf. Ştrempel I, p. 2 1 3 , ms. nr. 1 063, Alecsăndria, 1 796.
14. CEREREA (APELUL). Ca un specific, în însemnări de pe manuscrise apare
formula cererii pioase, sau un flux de cereri, care dau prilejul la exprimarea
sensibilităţii scriptorului pentru a dobândi iertarea de păcate şi perenitatea. Este
evident iarăşi că scrisul este înţeles ca o faptă bună şi plăcută lui Dumnezeu, de
unde cel ce scrie, cu tiparul sau cu mâna de ţărână, este vrednic de a trece vămile
timpului. În această formulă, se preia şi se include ca experienţă cererea de iertare
pentru greşelile de editare, uzuală în finalul cărţilor tipărite. Deci, cererile de acest
fel din finalul însemnărilor pe manuscrise nu vin din formularul actelor private, ci
vin din formula de încheiere a cărţilor tipărite şi trec cu legeritate la cele
manuscrise:
„Tuturor cui s-a întâmpla să citiască pe aciastă carte cu toată smireniia şi cu
toată umilinţa mea mă rog, aflând greşeală în cuvinte sau în orice ce, cu duhul
blândeţe lor să îndreptaţi. . . Îndreptaţi fraţilor şi mă iertaţi." Cf. Ştrempel I, p. 28,
ms. nr. 1 067, Esopia.
,,Rugăm dară pre tot preavoslavnicul cetitoriu I Săfie greşalelor noastre lesne
ertătoriu. " Cf. Ştrempel IV, p. 1 2, ms. nr. 1063 .
„Cini va ceti şi va găsi vro slovă greşită, să erţi." Cf. Ştrempel IV., p. 233, ms.
nr. 1066, Legenda duminicii, sec. 19.
„Fiindcă precum nu să poate cerul a fi făr ' de nori aşa şi condeiul făr' de
greşeală, mai vârtos că şi eu sunt un păcătos. " Cf. Ştrempel IV, p. 5 17. ms. nr.
1 3 1 2, la 1 806.
,,Această Esopiia o am scris-o eu însumi cu slova şi condeiul mieu, după cum
esti arătat mai sus, pentru care poftim pe dumneavoastră cetitori, cari viţi întâmpla
a ceti pre aceast scrisoare, de viţi afla vreo greşeală în slove sau în cuvinte cu
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dragoste frăţească şi cu duh blându să îndreptaţi, nepuindu-ne în ponos, cacz
precum esti cu neputinţi carabii a nu se bate de valuri, fiind în Luciul mării, aşa şi
scriitoriului a nu face greşală. Şi am scris La veletul acesta, 1779 martu 26. Ioan
Chira logofăt. " Cf. Ştrempel, I, p. 2 16, ms. nr. 1067, Esopia, 1779.
Ideea şi apelul pentru perfecţionarea cărţii manuscrise apare destul de frecvent
în exprimări mai armonioase, cum am văzut, sau mai directe:
,,Mă rog ori care din iubitorii de cetit va ceti această istorie, să o cetească cu
luare aminte. Şi iarăşi mă rog că dacă întâmplându-să să găsască vreo greşeală,
sau a rândului, sau din slavi, să să erte şi să să tocmască. " Cf. Ştrempel III, p. 149,
ms. nr. 3502, tragedia păstorească Galatia, de Florian, tradusă din greceşte „pe
limba moldovinească" de Constantin Stamate.
1 5 . MARTORII. Apar în mod distinct, precum se văd în documentele private,
dar în cazul însemnărilor pe cărţi se confundă adesea cu cei, care fac coroboraţia.
a) Pe cărţile tipărite:
,,Aeastă sfântă şi blagoslovită carte [Cazaniile lui Ilie Miniat, Bucureşti, 1742]
am cumpărat-o . . . dă la . . . fiind faţă şi dumnealui postelnic Andrei Dobroneanu şi
Enciu croitorul. " Cf. Corfus p. 2 1 3 , nr. 1 2 1 .
„Fiind mulţi [de] faţă preoţi. " Ş i urmează lista martorilor la târgul cărţii, adică
vânzarea unui Ceaslov de Bucureşti, 1777, la 1 83 1 Cf. Corfus, 222 ms. 156.
„Şi am scrisu eu Popa Şerban şi sunt şi martor." Cf. Corfus, p. 204, nr. 83, pe
un Triod de Râmnic, 178 1 , cumpărat la 1 820.
b) De pe manuscrise:
„Şi aeastă carte s-au vândut sfinţii sale părintelui Enache ot Vizantiia, de
dascălul Ion Braşovan; şi la aceasta m-am întâmplat şi eu, Apostol Luca ot
Ţifeşti. " Cf. Ştrempel I, p. 30 1 , ms. nr. 1 349, pe Minunile Fecioarei Maria, de
Agapie Landos.
16. SUBSCRIEREA. Această formulă apare cu rol notarial, pentru adeverirea
înscrisului, care se certifică prin semnătura sub însemnarea de cumpărare a cărţii.
a) Pe cartea tipărită:
„Care mai jos iscălit Todor Pop năguţător în Băiţa în anul 803 . Pe Îndreptarea
legii, Târgovişte, 1652.
„Ioan Coroi m.p. [= manu propria] în Bărăşti.". Pe aceeaşi carte, cu circulaţie
lungă în Bihor. 33
"

33. Ibidem, nr. S, 2 1 .
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„Pentru care eu după datoriia diregătorii am semnat că să să ştie întărind cu
arătata a mea protopopească iscălitură," pe Chiriacodromionul de Bucureşti,
1 732. Cf. Corfus, p. 203, nr. 2 1 .
„Care mai josu mă voi iscăli", promite cineva, pe Molitvelnic de Râmnic, 1783.
Cf. Corfus, p. 2 1 2, nr. 1 1 5 .
„Şi pentru mai adevărată credinţă m-am iscălit mai jos c u mâna mea . . . că să se
crează. Mai 3, 1 774", pe Evanghelia de Bucureşti, 1723. Cf. Corfus, p. 202, nr. 79.
„Pisah az popa Stanciu! cu mâna mea [= Am scris eu „ . ]" , pe un Molitvelnic de
la Câmpulung, 1 635. Cf Corfus, p. 1 89, nr. 29, la 1 7 14.
Uneori subscrierea nu se făcea tocmai uşor, ci cu oboseală: „Şi eu am ostinit di
am iscălit. Şi tari m-am trudit iscălind. Şi am iscălit la anu 1 822 martie trii zile,
adică eu dascălu Nicolae am scris cu zisa lui Ion dascălu ot Sârbeşti," pe un Octoih
de Iaşi, 1 8 1 8. Cf. Corfus, p. 2 1 9, nr. 140.
b) Pe cartea manuscrisă se întâmplă la fel:
,,Acest Acathist este al meu cel maijos iscălit." Cf. Ştrempel I, p. 254, ms. nr. 1 203.
Am găsit şi cazul când subscrierea era înlocuită cu criptogramă, precum semna
un „Petre mult păcătosul", pe un manuscris de la 1 7 1 7 cu pildele lui Esop, copiat
la Mănăstirea Aninoasa. Cf. Ştrempel II, p. 85, ms. nr. 1 867.
1 7 . PECETEA. Apare mai rar, decât pe actele private, sub formă de amprentă de
ceară a unui sigiliu. Într-un singur caz am găsit în colecţia de la Oradea un rest de
ceară roşie sub textul unui ex libris de cumpărare a cărţii, fiind vorba de un sigiliu mic.
Dar apar forme alternative, de monograme, desenate, sau sigilii impresate cu
fum, care nu aveau amprentă groasă, ca să se strice între filele de carte, adică erau
similare urmei de tipar sau scriere de mână.
a) Pe cartea tipărită:
La poziţia nr. 77 din catalogul nostru de la Oradea, pe un Acatist de Buda, 1 807,
jupânul Petru Demetriu desemnează frumos monograma sa, formată din literele
iniţiale P şi D, înscrise într-o ancoră, cu rol de pecete.
În schimb, însemnarea lungă de donare la 1 75 1 a Evangheliei de Bucureşti,
1750, pentru biserica din Stroieşti, se încheie astfel :
„La care şi eu pentru aducerea aminte am pus pecetea [inelară, octogonală] la
toate filele acestea„ . " Cf. Corfus, p. 8-9, nr. 20. Pe cel mai vechi manuscris din
Bihor, un Liturghier slavon de la 1 560, apare sigiliul de ceară al bisericii din
B orcea, lângă Oradea, unde a ajuns prin circulaţie pe la 1 700, după cercetarea
făcută cândva de Titus L. Roşu. 34
34. Titus L. Roşu, Însemnări şi inscripţii bihorene, Oradea, Editura Universităţii, 1 999. Voi . 1 -2, p. 202.
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b) Pe cartea manuscrisă:
- Monograma „Serban Iereys" apare pe ms. despre Cârja arhierească, de la
Mănăstirea Neamţul, din a doua jumătate a veacului al XVIII-iea. Cf. Ştrempel I,
p. 273 , ms. 1 27 1 . .
- Două sigilii inelare, impresate în fum, după însemnarea pusă la 1 788 pe ms.
după un catehism de Întrebări şi răspunsuri theologhiceşti, în Mănăstirea Bistriţa.
Cf. Ştrempel I, p. 229, ms. 1 1 17 .
Pecete inelară în fum pune egumenul Dionisie p e manuscrisul nr. 450 al
Lexiconului slavo-român, redactat la 1 649 de Madarie şi care intră în 1 76 1 la
Mănăstirea Cozia. Cf. Ştrempel I, p. 1 1 5 , ms. nr. 450.
Dar iată o însemnare mai completă, de la anul 1 689, scrisă de traducător şi
copist pe un Hronograf de la începutul lumii, unde este vizibilă succesiunea de
formule caracteristice:
„Cu vreare Părintelui şi cu agiutoriul Fiului şi cu săvârşitul Duhului Sfântu am
scris această carte ce să chiamă Leatopisăţ cel împărătescu, de la împărăţiia lui
Theodosie cel Mic, cu cheltuiala dumisali giupânului Ion Eordachie
Cantacuzino . . . şi o am săvârşit după răpăosarea dumisale visternicului, fiind
cursul anilor de la Adam 7197 mesiţa iun 22, întru zile li lui Constantin voevod. . .
Şi am scris eu neharnicul şi mult păcătos Gavril Diiac ot Bălţăteşti de la împărăţia
lui Theodosie înainte am scris de o am săvârşit cu tot istovul.
Ce mă rog svinţilor părinţi şi dumiilor voastre gramatici cetind şi îndreptaţi. . . "
Cf. Ştrempel I, p. 32
Sau o însemnare din anul 1 646, pe manuscrisul slavo-român după Faptele
Apostolilor:
„Eu nedestoinicul şi mult păcătosul Constantin Diiacul din satul Vindăoani am
scris până aici din Faptele Apostolilor până la [filaj 221; şi cine va citi în ele, dacă
voi fi greşit undeva să îndreptaţi şi să nu blestemaţi, fiindcă eram tânăr la minte şi
neîntărit cu judecată, ca corabia care pluteşte pe întinderea mărilor. În zilele
binecredinciosului Ioan Vasilie voievod în anul 7154 [ = 1 646] ." Cf. Ştrempel I, p.
3 1 , ms. nr. 85.
Realitatea însemnărilor de proprietate de pe cărţile tipărite şi manuscrise arată
că ele reflectă în subsidiar un formular diplomatic, dar nu il respectă în întregime,
ci îl preiau uneori mai în extenso, sau prin contragerea formulelor, de aceea cel mai
adesea nu vom găsi însemnări perfecte, de completitudine deplină cu modelul de
formular, aşa cum l-am prezentat aici, ci vom găsi însemnări parţiale. Din
însumarea lor, poate rezulta cu certitudine confirmarea ipotezei noastre, că îşi au
pornirea într-un formular subsidiar, care funcţiona cu rol de model în mentalitatea
scriptorului popular.
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Faptul se confirmă şi pe manuscrise, începând de la explicitul copistului şi
împreună cu însemnările de circulaţie, toate formând o unitate de prelucrare
biblioteconomică a acelei entităţi bibliografice, pentru a-i asigura consemnarea, în
caz de strămutare fără voie de la locul şi proprietarul de drept.
Prezentăm în final un posibil model de fişe, pentru desfăşurarea analitică a
însemnărilor de proprietate de · pe cărţi tipărite şi manuscrise, astfel ca prin
prelucrarea lor automatizată să se poată forma o bază centrală de date, cu
posibilitatea de a genera rapoarte despre frecvenţa celor 17 tipuri de formule
diplomatice uzuale în domeniu. Urmează ca în partea a doua a lucrării să facem
analiza lor din punct de vedere a informaţiilor biblioteconomice conţinute şi
sistematizate astfel, după cele cinci funcţii fundamentale ale unei biblioteci.
*

La încheierea acestor rânduri, doresc să subliniez că ele au fost posibile datorită
existenţei cataloagelor de colecţie elaborate de Domnul director general dr. Gabriel
Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române, căruia îi aduc calde mulţumiri
pentru facilitatea de acces la B .A.R., astfel creată. Totodată îl rog să primească
admiraţia şi felicitările cuvenite pentru opera sa bibliologică amplă, şi mai evidentă
acum, în pragul împlinirii vârstei de 80 de ani.
Mulţi înainte şi multe înainte !
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EUTE ROMÂNEŞTI ÎN CAPITAIA PRINCIPATULUI
TRANSILVANIEI - SECOLUL AL XVII-LEA
Eva Mâna
Cartea românească veche a oferit în ultimele trei decenii un material documentar
extrem de bogat şi valoros pentru studiul istoric. Prin însăşi editarea si tipărirea ei
şi până la fenomenul folosirii pentru lectură şi agendă (diarium), cronica de familie
sau comunitate, cartea românească veche a permis istoricilor contemporani să
pătrundă în viaţa cotidiană a românilor din cele mai diferite pături sociale şi cu cele
mai variate posibilităţi intelectuale. Datorită însemnărilor de pe paginile cărţilor a
putut fi selectat materialul pentru istoria mentalităţilor; de asemenea cercetarea
elitelor româneşti îşi poate identifica subiecţii ori poate completa informaţii
privitoare la calităţile lor. Cercetarea cărţii româneşti contribuie şi la recuperarea
istoriei sociale, intrate în centrul atenţiei prin Nicolae Iorga, David Prodan,
Ladislau Gyemant, mai nou datorită investigaţiilor lui Ioan Drăgan, Ioan-Aurel
Pop, Remus Câmpeanu şi alţii.
Firul evoluţiei elitei româneşti secolului al XVII-lea în Transilvania poate fi
urmărit prin fireasca dezvoltare istorică, teren mai puţin abordat, deocamdată,
cercetările fiind axate ori pe perioada anterioară ori pe cea care a urmat cronologic.
Ne gândim aici, în primul rând, la culegerea Nobilimea românească din
Transilvania 1 şi anume la studiul introductiv al lui Ioan Drăgan Nobilimea
românească din Transilvania - o problemă controversată în istoriografia română2
şi la studiul lui Ioan-Aurel Pop Elita românească din Transilvania în secolele Xll
XIV (origine, statut, evoluţie)l. În al doilea rând, trebuie să amintim lucrarea lui
Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania veacului al XVIII-lea4 ;
problematica incitantă al acestui volum consistent ne-a inspirat pentru alegerea
temei pentru contribuţia de faţă.
Încadrarea elitei albaiuliene, în tabloul propus de autorii citaţi mai sus, ne-a
obligat la revenire asupra noţiunii de elită, care a fost abordată de aceştia: . . orice
grup de persoane remarcabile prin dotare şi prin realizări, din orice domeniu de
„

.

I . Volum bilingv: Az erdelyi român nemesseg, Coordonator: Marius Diaconescu, Editura Muzeului Sătmărean,
1 997.
2. Ibidem, p. 6-35. De acelaşi autor, Nobilimea românească din Transilvania 1440-1 5 14, B ucureşti, Editura
Enciclopedică, 2000.
3. Nobilimea românească din Transilvania, p. 36-63.
4. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2000.
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act1v1tate: politică, economică, culturală, ştiinţifică etc."5 , „Numim nobilime
românească elita medievală a poporului român din Transilvania istorică şi părţile
răsăritene ale regatului Ungariei, care a reuşit să obţină recunoaşterea oficială a
statutului nobiliar sau a fost ridicată la acest statut de către suveranii succesivi ai
acestor teritorii [ . . ]"6 , „Nobilimea română medievală este, la un moment dat,
segmentul cel mai important al elitei româneşti [ . . ]"7 . Cele trei opinii converg, în
principiu, cercetarea noastră încercând să se axeze pe situaţia particulară în care se
afla Alba Iulia în secolul al XVII-lea.
Cercetările anterioare referitoare la istoria cărţii vechi, tiparului românesc şi a
bibliotecilor româneşti, cele ancorate în istoria Alba Iuliei au adus la lumina zilei
numele personalităţilor, care astăzi pot fi încadrate în nobilimea românească, unele
dintre ele neajungând să fie înnobilate. Chiar dacă noi suntem de părere că îşi
găsesc, prin activitatea lor culturală şi rezultatele dobândite în această direcţie,
dreptul de a fi atribuite elitei româneşti.
Alba Iulia devine la jumătatea secolului al XVl-lea capitala Principatului
Transilvaniei ( 1 542) 8 . Trecând de interese politice a căror scenă a devenit oraşul
prin calitatea sa, acestea sunt urmate şi de diferite încercări de materializare a mai
multor interese religioase, de la romano-catolici, reformaţi-unitarieni, înapoi la
catolicism prin sosirea iezuiţilor la Alba Iulia şi Cluj . În sfârşit, probabil la 1 571 se
înfiinţează aici, la Alba Iulia, episcopia ortodoxă9 . Funcţionarea acestei instituţii
româneşti timp de aproape un secol şi jumătate a generat formarea unui cerc destul
de larg de preoţi cu predispoziţii intelectuale care se vor manifesta în primul rând
pe parcursul secolului al XVII-lea. Această situaţie a fost posibilă şi datorită
legăturilor pe care biserica ortodoxă din Transilvania le-a avut cu cea din Ţara
Românească încă de la sfârşitul secolului al XVl-lea, prin tratatul de la 1 595, şi de
faptul că religia ortodoxă a fost agreată de principele catolic Ştefan Bathory. În
acest context, nu pe ultimul loc se afla Reforma calvină, care sa va stabiliza în
Transilvania pe parcursul secolului. Excluzând polemica dogmatică ce a rezultat şi
încercarea de a forţa populaţia românească la schimbarea religiei prin prozelitism
calvin, controversa între ortodoxie şi calvinism a contribuit la îmbunătăţirea
pregătirii preoţimii. Principii calvini au înfiinţat şcoli unde au învăţat mulţi români,
care în final vor face parte din nobilimea albaiuliană sau general românească. Este
.

.

5. R. Câmpeanu, op. cit., p. 2 1 ; definirea elitei româneşti de autor este rezultatul unei cercetări minuţioase a
bibliografiei de specialitate europene.
6. I. Drăgan, art. cit., p. 5-6.
7. 1.-A. Pop, art. cit., p. 36.
8. O posibilă istorie a Alba Iuliei : A lba Iulia 2000, Alba Iulia, 1 975.
9. Î n secolul al XVII-iea vlădicii români de la Alba Iulia îşi spuneau în documente, prefete ale cărtilor ori pe
foile de titlu ale acestora „[ . . . ] arhiepiscop şi mitropolit Scaunului Bălgradului şi a Vadului şi Maramurăşului
şi toată tara Ardealului".
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foarte bine cunoscută preocuparea superintendenţilor calvini de Alba Iulia în a
traduce şi a tipări cărţi în limba română. Alba Iulia devine cel mai puternic centru
tipografic românesc al secolului care, cu toate cele precizate, nu a produs prea
multe cărţi influenţate de reformă. Excepţia la care ne gândim aici sunt în primul
rând, Catehismele de la 1 642, 1 648, 1656. Toate străduinţele funcţionarilor calvini
nu au reuşit să schimbe caracterul religiei majorităţii românilor. Dimpotrivă,
educaţia prin şcoală, cartea în limba poporului au oferit românilor înzestraţi
posibilitatea de a pătrunde între elitele Principatului. Numărul lor a crescut şi
datorită politicii principilor, mai ales spre sfârşitul secolului al XVII-iea, mulţi
dintre ei formând primul val de învăţaţi ai secolului următor.
Cărturarii albaiulieni se vor încadra într-o schemă determinată de natura
preocupărilor, fiind episcopi şi mitropoliţi, protopopi şi preoţi ori funcţionari laici
ai Mitropoliei ori ai capitalei. Dacă ţinem seama de clasificările propuse în
istoriografia europeană şi de autorii mai sus citaţi, elita albaiuliană va face parte în
primul rând din clerul românesc. Chiar dacă „izvoarele mărturisesc slabe
cunoştinţe de citit şi scris ale preoţilor" 1 0 , activitatea intelectuală desfăşurată în
jurul Mitropoliei Bălgradului, începând cu deceniul patru al secolului al XVII-iea
va căpăta valenţe ce o vor apropia celor de elită.
În nenumărate cazuri, în lucrările de specialitate, s-au subliniat calităţile
clericilor din preajma Mitropoliei Ardealului de la Alba Iulia; în timp, autorii s-au
preocupat de mitropoliţii sau preoţii înnobilaţi, în general despre fiecare în parte.
Cercetarea activităţii tipografiei româneşti de lângă Mitropolia Bălgradului 1 1 ne-a
permis o privire de ansamblu asupra preocupărilor intelectuale ale celora ce au
format cercul restrâns, care a contribuit la traducerea cărţilor în limba română din
diferite limbi, al celor care au tipărit aceste cărţi şi al celor care le-au diortosit.
Această activitate care în Europa occidentală avea deja forma de industrie, în Ţările
Române ale secolului XVII nu poate fi clasificată încă altfel, decât arta tiparului.
Extrem de puţine dovezi despre efortul intelectual al acestor traducători, editori,
tipografi sunt oferite doar de produsele rezultate: cărţile. Comparând întregul
demers de editare al unei cărţi din zilele noastre cu toate etapele pe care trebuie să
le parcurgă un text manuscris până la desfacerea publicaţiilor, cu efortul de acum
350 de ani, nu putem decât să-i considerăm pe cărturarii vremii o elită românească
veritabilă, care au dobândit această calitate prin prestaţia lor culturală şi socială„
Unii dintre ei au fost înnobilaţi printr-un concurs favorizat de împrejurări politice,
IO. htoria României, Bucure�ti, Editura Enciclopedică, 1 998, p. 254.
1 1 . Concluzii considerate deocamdată finale la Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la
A /ha Iulia 1577- 1 702, Sibiu, Editura Imago, 1 998.
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fenomen numit şi „nobleţea conferită de cultură şi de prestaţia socială în serviciul
cetăţii" l 2 , alţii nu au primit diplome, pe alţii, credem că destul de numeroşi, nu-i
cunoaştem pe nume. Toţi cei la care ne gândim în acest context mai au o calitate,
aceea de a propulsa o limbă românească literară şi corectă care a putut fi receptată
şi dincolo de arcul carpatic, atunci când însuşi Antim Ivireanul, încă la sfârşitul
secolului al XVII-iea, elogiază limba slavă.
Contribuţia de faţă şi-a propus alinierea elitei albaiuliene al secolului al XVII
lea, a celei înnobilate şi celei fără diploma de nobil, într-o ordine cronologică, fără
pretenţia de a considera lista lor definitivă. Dorim să ridicăm această problemă ca
o recunoaştere a importanţei pe care credem că Alba Iulia a avut-o în secolul
cercetat şi ca o altă provocare pentru istorici medievişti spre a revizui sau a scrie
istoria acestui oraş.
Mitropolitul Ghenadie II, avându-i ca predecesori în scaunul vlădicesc pe
episcopii de Bălgrad din secolul al XVI-iea pe Ghenadie I şi Ioan de Prislop şi pe
Teoctist şi Dosoftei în primii ani ai secolului al XVII-iea, care nu fac obiectul
cercetării noastre 1 3 , a fost o personalitate a lumii eclesiastice, deopotrivă a celei
culturale româneşti. Fiu de nobil din Transilvania, prezent la Alba Iulia în anul
1622, ca mitropolit acceptat de Gabriel Bethlen, el va fi hirotonit la Târgovişte în
1 7 octombrie 1 627 1 4 . În concepţia istoriografică românească mai sus expusă,
mitropolitul Ghenadie II face parte „de jure" din elita românească, calitatea ce nu
se restrânge la moştenirea de familie. Activitatea sa îndelungată este punctată de
divergenţe cu superintendentul Ştefan Geleji, navigând între obligaţiile impuse de
acesta şi între religia ortodoxă. Raporturile ierarhice se manifestă în cazul lui
Ghenadie printr-un act de cultură, legat de vizita mitropolitului Teofil al Ţării
Româneşti la Alba Iulia în primăvara anului 1 640. Ca o consecinţă, la Alba Iulia va
fi trimis de Matei Basarab şi mitropolitul Teofil, munteanul Popa sau Dascălul
Dobre, tipograful primei cărţi româneşti de la Alba Iulia, Evanghelia cu
învăţăturăI 5 , 164 1 , carte patronată de mitropolit cu o prefaţă care îi aparţine parţial,
el finanţează şi o parte din procesul tipăririi. În acelaşi context, Ghenadie II, în
colaborare cu mitropolitul Teofil realizează Prefaţa pentru un tiraj al Pravilei
tipărite la Govora în anul 1640 1 6 de Meletie Macedoneanul, destinat desfacerii în
Transilvania.
1 2. Istoria României . . , p. 277.
1 3. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, li, Bucureşti, 1 994, p. 6 1 -63; Gheorghe Anghel, De
.

la vechea Mitropolie ortodoxă a Transilvaniei la Episcopia de Alba fulia, Alba Iulia, Editura Episcopiei

ortodoxe de Alba Iulia, 1 993, p. 22-6 1 .
1 4. M.Păcurariu, op. cit., p. 63-65; Gh.Anghel, op. cit., p. 63-66.
1 5. Ion B ianu, Nerva Hodoş, Biblioxra:fia Românească Veche 1508-1830, l, Bucureşti, 1 903, nr. 40 (prescurtat
B .R.V.)
16. B.R.V., I , nr. 39.
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Pentru timpul vlădiciei lui Ghenadie II am reţinut numele a încă doi cărturari
români, de origine munteană care prin activitatea lor cărturărească pot completa,
deocamdată, lista intelectualilor români: Popa Dobre, numit şi Dascăl, ca tipograf
şi probabil şi editor, corector şi Meletie Macedoneanul colaboratori de la Govora.
Numele lui Popa Dobre este strâns legat de tipărirea Evangheliei bălgrădene şi a
Catehismului calvinesc de la 1 642 1 7 , iar aspiraţii înalte l-au adus în anul 1640 la
Alba Iulia pe Meletie Macedoneanul, în postura de candidat la scaunul vlădicesc
eliberat prin moartea lui Ghenadie. Este posibil să fi luat legătura cu Alba Iulia,
însoţindu-l pe mitropolitul Teofil în vizita aici. Meletie Macedoneanul, egumenul
Mănăstirii Govora, este preocupat de arta tiparului în tipografia de acolo; în
tipografia de la Mănăstirea Dealu îşi spune „ispravnicul izvodului Scripturii . " 1 8 .
Incontestabil membru al elitei româneşti de la Alba Iulia şi din Transilvania, fără
recunoaştere prin diploma de înnobilare a calităţilor intelectuale, este Simion
Ştefan, mitropolit ce i-a urmat lui Ilie Iorest, ales în martie 1643 . La aceea dată
toate eforturile sale şi a cercului său de colaboratori erau concentrate la traducerea
şi editarea Noului Testament, 1 648 1 9 şi la scurt timp a Psaltirii, 165 1 20 . Cei ce au
tradus pentru prima dată textul integral al Noului Testament în limba română, fiind
probabil aceiaşi cu editorii textului Psaltirii, nu pot fi decât nişte intelectuali de
clasă „ [ „ . ] popii miei preuţi cărtulari şi oameni înţelepţi, carii să ştie izvodi
Testamentul cel Nou a Domnului nostru, a lui Iisus Hristos, din limba grecească şi
slovenească şi lătinească [ . . . ]"2 1 şcoliţi ori la Colegiul din Alba Iulia al lui Gabriel
Bethlen ori „ [ „ . ] Măria ta, cu mult chelşug, în toţi anii, trimiţi cărtulari în ţeri
streine, să înveţe cu de-adinsul cuvântul lui Dumnezău [ „ . ]" 22 . Nu ne-am propus
să intrăm în multe amănunte privind controverse şi polemici publicate deja despre
procesul de editare a cărţilor bălgrădene, de aceea pe lângă arhiepiscopul şi
mitropolitul Simion Ştefan, care „din oficiu" face parte dintre cărturarii albaiulieni
a perioadei propuse, implicit din elită, îl numim pe ieromonahul Silvestru, primul
traducător cunoscut, menţionat chiar în Predoslovia cătră cetitori a Noului
Testament, pe Gheorghe Rusu din Sibiel, tipograf23 şi pe Ştefan tipograful (care
„

17. Ibidem, nr. 38.
1 8. Ibidem, nr. 46, în Evanghelia învăţătoare, 1 644. Meletie Macedoneanul a fost şi tipograful Gromovnicului,
1 639, care nu de mult era considerat tipăritură bălgrădeană, dar care apartine tipografiei de la Govora. Un
episod din timpul tratativelor între Meletie Macedoneanul şi superintendentul Geleji la Alba Iulia: Gh.Anghel,
op. cit., p. 66-67.
1 9. B.R. V., I, nr. 54.
20. B.R. V., I, nr. 60.
2 1 . Predoslovia către principe din Noul Testament, Bălgrad, 1648, semnată de Simion Ştefan (am folosit pentru
citare exemplarul editat de episcopul Emilian al Alba Iuliei, Alba Iulia, 1 988, p. 1 1 3.)

22. Ibidem.

23. Florian Dudaş, Carte veche românească din Bihor sec. XVI-XVI/, Oradea,
vechilor cărţi româneşti: Însemnări de demult, Oradea, 1 990, p. 4 1 -42.
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se mai semna Ştefan din Ohrida, Ştefan Brzohodec, ieromonah tipograf sârb) 24 .
Silvestru a venit la Alba Iulia de la Govora, unde a tipărit şi poate chiar tradus
dinlimba rusă Evanghelia învăţătoare, 1 642; moare la Alba Iulia înainte să încheie
traducerea Noului Testament25 . Ştefan tipograf, ieromonahul de la Govora a
colaborat la tipărirea Pravilei din 1 640, a tipărit la Câmpulung un Antologhion slav
în anul 1643 . Gheorghie Rusu din Sibiel, astăzi în judeţul Sibiu, nu a rămas anonim
datorită propriei sale iniţiative semnându-se pe paginile unui exemplar al Noului
Testament: „[ . ] fiind tipograf cu ceilalţi fraţi anume Simion Ştefan [ . . . ]" 26 .
Colectivul traducătorilor şi tipografilor mai sus menţionaţi trebuie lărgit cu încă un
nume de moldovean de această dată, Gheorghe de la Mănăstirea Secu, traducător
al Catehismului calvinesc, Bălgrad, 1 64227 (din limbile latină şi slavonă, conform
foii de titlu citate de mitropolitul Varlaam28 ). Gheorghe ar putea să fie cel care
împreuna cu Mihail Molodeţ (viitorul episcop de Maramureş din anul 165 1 ) îl
însoţeau pe mitropolit în vizitele sale canonice29 şi aflându-se în preajma lui
Simion Ştefan, poate fi - şi de ce nu ? - şi unul din traducătorii Noului Testament.
Mai mult decât atât, corectorul Gheorghe Moldoveanul se semnează la sfârşitul
Scutului Catehismuşului, Bălgrad, 1 6563 °. Să fie coincidenţă de nume şi de
provenienţă sau este vorba despre unul şi acelaşi Gheorghe Moldoveanul care va fi
prezent între „popii" mitropoliei timp de 14 ani.
Simion Ştefan s-a stins din viaţă la jumătatea anului 1 656, lăsând în urma sa
rezultate multiple teologice, culturale şi politice. Este posibil că diploma sa de
înnobilare sau confirmarea nobilităţii nu au fost găsite încă, cu toate că el a păstorit
sub cei doi Gheorghe Rakoczi, primul având la activ 75 de înnobilări dintre care au
fost identificaţi 1 1 preoţi, iar cel de al Ii-lea, 1 41 de înnobilări, dintre care doar 7
preoţi 3 1 . De asemenea, nici unul dintre colaboratorii identificaţi ai mitropolitului
nu se află menţionaţi între familiile înnobilate. Acest fenomen se datorează,
.

.

24. Pavel B inder, Din istoria legăturilor tipografice dintre Ţara Românească şi Transilvania - Ştefan,
tipograful Noului Testament din Alba Iulia (1644-1648), în „Limba Română", 23, 1 974, nr. 3, p. 245-248;
Florian Dudaş, Vechi cărţi româneşti călătoare, Bucureşti, 1 987, p. 205; E. Mârza, op. cit„ p. 4 1 .
25. Traducerea lui Silvestru n u a fost considerată bună, putea s ă fi e ş i ea utilizată de noul colectiv de traducători
albaiulieni. Informaţia se află tot în Predoslovia cătră cititori.
26. FI.Dudaş, Carte veche românească p. 72-73 .
27. B.R. V„ I, nr. 38.
28. B.R. V„ I, nr. 45.
29. M. Păcurariu, op. cit„ p. 68.
30. B.R. V„ IV, 64.
3 1 . Ana Dumitran, Botond Gudor, lnnobilarea românilor în epoca principatului autonom al Transilvaniei şi
semnificaţiile sale religioase, în „Medievalia transilvanica", III, 1 999, nr. 1-2, p. 28-32. Studiul şi analiza sunt
elaborate pe baza lucrării Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, I, II,
Sibiu, 1 892 şi 1 895.
„„
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probabil, faptului că Stările i-au exclus pe români din Dieta iar toleranţa religioasă
instituită în secolul precedent va slăbi treptat şi mai cu seamă în urma apariţiei
Approbatelor ( 1 653) şi Compilatelor ( 1 669) 32 . Prezenţa cărturarilor - tipografi din
Ţara Românească şi Moldova în elita albaiuliană se datorează protecţiei
materializate pe tot parcursul secolului al XVII-iea din partea acestor două
principate, ai domnilor şi ierarhilor faţă de biserica românească din Transilvania,
situaţia acceptată de principii Transilvaniei. Alianţa dintre Transilvania şi Ţara
Românească poate fi urmărită din vremea lui Mihai Viteazul, dar şi cu Moldova şi
va fi înnoită în repetate rânduri pe parcursul secolului al XVII-lea. Prin ultima mare
invazie turco-tătară în Transilvania ( 1 658), activitatea elitei se va diminua simţitor,
însăşi Alba Iulia fiind greu marcată de trecerea armatelor străine peste oraş.
La marginea preocupărilor noastre se află două personalităţi contemporane cu
colectivul lui Simion Ştefan, români şi ei, traducători şi tipografi, Ştefan Fogarasi
şi Martin Maior Coronensis sau din Braşov, numele lor fiind legat de editarea unei
tipărituri curioase la Alba Iulia, Catehismul calvinesc, 1648 33 . Tradusă din limbile
latină şi maghiară în limba română, această carte a fost tipărită cu ortografie
maghiară, însă în tipografia princiară. Efortul acestor doi cărturari nu este singular,
ei aflându-se pe scena culturală transilvană constant în vremea lor. Ştefan Fogarasi
a fost predicator calvin în Lugoj , a tradus în limba română cântările calvine, la 1 8
decembrie 1647, terminând traducerea Catehismului şi în anul 1648 era preocupat
de traducerea Psaltirii în limba română. Martin Maior a făcut parte dintre tipografii
renumiţi ai perioadei din tipografia princiară, numele lui se află în „căsuţa
tipografică" a Catehismului calvinesc, tot el ar fi putut colabora chiar la tipărirea
Noului Testament34 .
Înnobilat „post mortem", vlădică de Alba Iulia, cu o activitate apreciată la un
moment dat de casa princiară de Alba Iulia, mult discutat de istorici, a fost
mitropolitul Sava Brancovici. Vlădicia lui se desfăşoară în condiţii istorice noi,
hirotonit la 14 septembrie 1 656 de mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti şi
confirmat la 28 decembrie 1 656, recomandat fiind principelui Gheorghe Râkoczi II
de superintendentul Csulai. Biografia şi activitatea acestui mitropolit a stârnit un
interes deosebit în rândul istoricilor, de la Gheorghe Şincai şi Petru Maior, Timotei
Cipariu, Augustin Bunea, Ioan Lupaş, până la Vasile Mangra şi Marina I. Lupaş;
totodată numele lui poate fi găsit în tratate de istorie şi istoria literaturii 35 .
32. Istoria României . . . , p. 249-250.
33. B.R. V„ I, nr. 53; Tamas Lajos, Fogardsi Istvan Kateja fejezet a bdnsagi es hunyddmegyei rumenseg
muvelădesWrtenetbiH, Kolozsvar, 1 942; Juhasz Istvan, A Reformâcio az Erdelyi românok kiizott, Kolozsvâr,
1 940, p. 1 90-1 92.
34. E. Mârza, op. cit„ p. 44-46.
35. O bibliografie referitoare la Sava Brancovici ca mitropolit al Bălgradului: E. Mârza, op. cit„ p. 56-63.
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În contextul prezenţei sale ca mitropolit de Bălgrad, Gheorghe Rakoczi lărgeşte
jurisdicţia Mitropoliei asupra altor teritorii din Transilvania, fiind preocupat de
fixarea statutului clerului românesc. Nu se poate detecta nici o activitate culturală
ori de editare a cărţilor româneşti, motivele putând fi diferite, însă, mitropolitul a
fost cu siguranţă un bibliofil care, tot din motive nedocumentate astăzi suficient, a
organizat două biblioteci, una în cadrul Mitropoliei, cu siguranţă mai veche, alta la
casa sa de la Sibiu36 . Sava Brancovici a desfăşurat şi o activitate politică, după
invazia turco-tătară de la 1 658 călătoreşte la Moscova, venind cu daruri şi pentru
Mitropolie; mai târziu va fi trimis de principele Apafi în Moldova şi Ţara
Românească. Căzut în disgraţie, moare înainte de 1 mai 1 683, primeşte împreuna
cu fratele său Gheorghe de la împăratul Leopold I titlul de baron la 7 iunie 1 683 3 7.
Apreciat sau criticat, Sava Brancovici a fost ierarhul românilor aproape un sfert de
veac, a contribuit la viaţa religioasă a românilor din Transilvania şi aparţine elitei
eclesiastice „de jure".
Ultimele decenii ale secolului al XVII-lea se remarcă pentru Transilvania şi
Alba Iulia prin noua conducere a Principatului. Sub guvernarea lui Mihai Apafi
( 1 66 1 - 1 690), Transilvania consolidează Jegăturile cu Ţara Românească şi
Moldova, având în vedere autonomia proprie. Reforma calvină se află în continuare
în centrul atenţiei cercurilor religioase oficiale; Mihai Apafi emite cel mai mare
număr de diplome de înnobilare (447, dintre care 67 destinate preoţilor 38 ). Acest
fapt se datorează nevoii unui principe fără personalitate şi putere politică de a-şi
asigura mica nobilime de partea sa. Este şi rezultatul afirmării autorităţii
Mitropoliei Ardealului, prin solicitarea confirmărilor şi reconfirmărilor diplomelor
nobiliare pentru preoţii săi 39 . Ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea se
află sub semnul unor activităţi politice agitate în toate cele trei Ţări Româneşti,
influenţate fiind şi de momentul asediului Vienei ( 1 683) din care Imperiul
habsburgic va ieşi victorios şi în urma căruia în Transilvania va fi instaurată
dominaţia habsburgică40 . În această perioadă presiunea Reformei calvine va pierde
din intensitate, în final, în ultimii ani ai secolului schimbându-se semnificativ
opţiunile religioase ale românilor transilvăneni.
„Cursus honorum" al protopopului Ioan Zoba din Vinţ (Vinţul de Jos din judeţul
36. Ibidem.
37. Textul diplomei este publicat spre exemplu la Marina I. Lupaş, Mitropolitul Sava Brancovici, Cluj, 1 939,
p. 86-87. Gheorghe Brancovici va primi în anul 1 688 titlul de conte. Vezi Ioan Lupaş, Vechimea ortodoxiei
transilvane, în „Studii istorice", V, Sibiu-Cluj, 1 945- 1 946, p. 94; pe p. 95 al aceluiaşi studiu I . Lupaş aminteşte

existenţa unui „Egy irhaban kiitiitt diarium" tradus „un ziar cusut în piele" care ar putea fi mai degrabă
agendă a mitropolitului, necunoscută astăzi.
38. A. Dumitran, Botond G„ art. cit„ p. 32.
39. Istoria României .. p. 265.
40. Istoria României . p. 267-270 ş.a.
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Alba), primului purtător de diplomă de înnobilare cunoscut nouă din acest lot de
albaiulieni înnobilaţi, se află în centrul atenţiei cercetătorilor mai ales în ultimii
ani4 I . Înnobilat încă la 20 mai 1 664, ar trebui să presupunem că la aceea dată avea
deja ani de activitate merituoasă, pentru care el şi membrii familiei sale au primit
diploma de înnobilare „pentru credincioasele slujbe". Se afla în funcţie de ctitor al
proprietăţilor Mitropoliei, a fost numit notar al soborului mare - vicar al
Mitropoliei Bălgradului, a desfăşurat o activitate intensă culturală de traducere,
tipărire, nefiind el tipograful, ci chiar autor al unui număr considerabil de cărţi, ca
predici funebre, de morală creştină pentru preoţi şi laici, cărţi de rugăciune, toate
îndreptate spre ridicarea nivelului cultural al românilor: Sicriul de aur ( 1 683)42 ,
Cărare pe scurt spre fapte bune şi îndreptătoare ( 1 685)43 , Ceasloveţ ( 1 6851 686)44 , Rânduiala diaconstvelor ( 1 687)45 , Molitvenic ( 1 689)46 , Poveste la 40 de
mucenici ( 1689)47 şi Cazanii la oameni morţi ( 1 689)48 . Înnobilat fiind, Ioan Zoba
din Vinţ, chiar dacă istoricii oscilează între a-l numi filocalvin sau ortodox, inspirat
de Reformă s-a dovedit a fi un adevărat cărturar (activ probabil până la anul 1 695),
el are un loc bine stabilit între elitele româneşti.
În timpul funcţionării îndelungate a protopopului Ioan Zoba, Mitropolia
Bălgradului a atras un numeros cerc de cărturari şi funcţionari. Pentru această
perioadă suntem în posesia unui număr mai mare de colaboratori, decât în vremea
lui Simion Ştefan şi, în acelaşi timp, se remarcă prezenţa mai multor transilvăneni
decât în perioada mai sus amintită. Cronologic, în elita eclesiastică deţinătoare a
diplomei de nobil din această perioadă l-am putea înscrie pe locul următor pe
protopopul Gheorghe din Daia, urmaşul imediat al lui Ioan Zoba, care se află şi
între susţinătorii şi „sponsorii" Ceaslovului tipărit la Sibiu în anul 1 69649 . Familia
Pop din Daia a fost înnobilată prin diploma dată de Mihai Apafi în anul 1 664 50 .
Ioannes Pater, sau Patăr Ianăş, a primit diploma de nobil la 14 februarie 1 669,
4 1 . Ana Dumitran, Ioan Mircea, Gudor Botond, Nobleţe prin c:ulturâ: Ioan Zoba din Vin{, în „Apulum",
XXXVll/2, 2000, p. I 1 -2 1 ; în anexă este publicată şi diploma sa de înnobilare; Ioan Lupaş, Nobilitatea popii
Ioan din Vin{, în „Studii, conferinte şi comunicări istorice", I , Bucureşti, I 928, p. 1 95-197; A. Dumitran,
Botond Gudor, Înnobilarea românilor . . . , p. 37-38; E. Mârza, op. cit., p. 64-84.
42. B.R. V., I, IV, nr. 80.
43. Ibidem, IV, nr. 3 1 .
44 . Ibidem, I, IV, nr. 84 .
45. Ibidem, I, nr. 85.
46. Ibidem, I, nr. 87.
47. Ibidem, I, IV, nr. 207
48. Daniela Poenaru, Contribuţii lu Biblioxru.fia Româneuscâ Veche, Tîrgovişte, 1 973, p. 170- I 7 1 , nr. 87.
49. B.R. V., 1, IV, nr. I Ol ; Din bibliografia de specialitate se ştie că această carte a fost tipărită la Sibiu cu
materialele tipografiei bălgrădene; pentru concluzii : E.Mârza, op. cit., p. 85-88.
50. Cf. Aurel Răduţiu, Duiu Românei la 1 785, în „Apulum", XVI, 1978, p. 3 1 1 -322. A. Dumilran, Botond G.,
art.cit., p. 38 îşi pun problema dacă Dalyai Gyorgy din diploma de înnobilare este acelaşi cu Gheorghe din
Oaia, informaţia considerată sigură de A. Răduţiu.
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confirmată la Viena de Leopold I la 28 aprilie 1 70 1 5 1 . Activitatea familiei Ianăş se
răsfrânge pe aproximativ jumătatea secolului, fiind cunoscuţi mai mulţi membri
care au activat la Alba Iulia. Este greu de stabilit o genealogie a acestei familii,
fiindcă în diferite ocazii se întâlnesc mai multe forme ale numelui, de la Ioannes
Pater, la Pater Ianăş, logofătul Ianăş (din Mitropolie), popa Ianăş. Ei pot fi
identificaţi drept donatori sau difuzori de cărţi bălgrădene, dar şi negustori şi
membri companiei comerciale greceşti 52 , poate şi sponsori ale ultimelor tipărituri
româneşti de la Alba Iulia.
Protopopul Gheorghe din Daia, urmaşul imediat al lui Ioan Zoba se află între
susţinătorii şi „sponsorii" Ceaslovului de la Alba Iulia, 1 685-1 686 53 şi aceluia
tipărit la Sibiu în anul 1 696 54 . Familia Pop din Daia a fost înnobilată prin diploma
dată de Mihai Apafi în anul 1664 prin persoană aceluiaşi Gheorghe55 . Pe lângă
activitatea sa de funcţionar, el a mai sponsorizat tipărirea Chiriacodromionului,
Bălgrad, 1 699 56 şi Bucoavna57 din acelaşi an.
Mitropolitul Teofil, din Teiuş (de lângă Alba Iulia), cu numele său laic Toma
Szeremi, a fost înnobilat la momentul înscăunării sale. A fost şi patron al
Ceaslovului de la 1 695, suportând şi o parte din cheltuiala tipăririi cărţii . Prin
testament, Teofil va lăsa bunurile sale Mitropoliei B ălgradului58 .
Un eminent membru al elitei româneşti de la Alba Iulia, Atanasie Anghel,
ultimul mitropolit, pe urmă episcop de Bălgrad, este personalitate care nu mai are
nevoie de o descriere în acest context, fiind cunoscută din toate punctele de vedere
ale activităţii sale eclesiastice şi culturale. Ierarhul bisericii româneşti în ultimii ani
ai secolului al XVII-lea, administratorul ei, donator de bunuri şi cărţi, diplomat, om
politic, fiu de preot din zona nu prea îndepărtată Albei Iulia a câştigat diploma de
nobil în perioada alegerii pentru funcţia de ierarh59 .

5 1 . Această informaţie am primit-o de la d-na Ana Dumitran, căreia îi mulţumim şi pe această cale; apud Iosif
Kemeny, Repertorium nobilitatis, voi. IX, f. 17 1 r..
52. Pavel Binder, Membrii familiei Pater din Transilvania. sprijinitori ai ortodoxiei şi factori de unitate
naţională, în „Mitropolia Ardealului", 24, 1 979, nr. 4-6 , p. 347-352.; Eva Mârza, Doina Dreghiciu, Cartea
românească veche în judeţul A lba secolele XVI-XVII Catalog, Alba Iulia, 1 989, p. 36-37.
53. B.R. V., I, IV, nr. 84.
54. B.R. V., I, IV, nr. 1 0 1 ; Această carte a fost tipărită la Sibiu cu materialele tipografiei bălgrădene, concluzii :
E. Mârza, op. cit., p. 85-88.
55 . Cf. Aurel Răduţiu, Daia Română la 1785, în „Apulum'', XVI, 1 978, p. 3 1 1 -322; E. Mârza, D. Dreghiciu,
op. cit., p. 36.
56 . B.R.V., I, nr. 1 1 5 .
57. Ibidem, nr. 1 1 3.
58. E. Mârza, op. cit. , p. 87-88; Testamentul Mitropolitului ardelean Teofil (1697), în „Revista istorică", 1 9 1 6,
nr. 3-6 , p. 83-84 şi la alţii.
59. R. Câmpeanu, op. cit., p. 1 27 - 1 28 .
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Finanţarea tipăririi Chiriacodromionului şi Bucoavnei se mai datorează
„odorbirăului" B ălgradului Ştefan Racz din Kisfalud (Miceşti de lângă Alba Iulia).
Între alte activităţi ale lui se află şi cele de donator al cărţilor bălgrădene . Aflându
se între funcţionarii curţii princiare, este posibil ca diploma sa de înnobilare să fie
identificată la un moment dat. În aceeaşi situaţie se află şi Pavel Suciu a purtat şi
altă formă de nume, Havasi Suciu Pal, „titor şi jurat" al Mitropoliei şi el un
semnatar al unui exemplar din Noul Testament, 1 648 61 .
Cel mai complex tipograf al acestei ultime perioade, Mihai Ştefan sau Mihai
Iştvanovici a stat în preajma mitropolitului Atanasie Anghel. A tipărit Bucoavna şi
Chiriacodromionul, ambele în anul 1 699, a distribuit cărţile tipărite de el, se
presupune că are o însemnată contribuţie în calitate de autor al Bucoavnei62 . La
1 706 se află între fondatorii tipografiei de la Râmnic şi tipăreşte câteva cărţi. Între
anii 1 709- 17 1 1 va tipări 9 cărţi în Tbilisi, unde va semna ca Mihai Ungrovlahul sau
Mihai Stefanişvili. Însă, ultimele informaţii despre Mihai Iştvanovici se leagă încă
o dată de Alba Iulia, unde este identificat la 1 7 1 3, 1 7 14 ca epitrop al tipografiei şi
patron al construcţiei primei biserici unite la Alba Iulia, cea ridicată din materialele
rezultate în urma dărămârii cetăţii medievale, implicit şi Mitropoliei la 1 7 1 863 .
Spre sfârşitul vieţii, la 1 7 17 îi se acordă diploma de nobil din partea împăratului
Carol al VI-lea64 prin care, pe merit, a intrat între elita transilvană, chiar dacă la
Alba Iulia a fost trimis de domnul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu.
Nu se poate încheia acest periplu printre erudiţii şi cărturarii români albaiulieni
de la sfârşitul secolului al XVII-iea, fără să trecem în revistă câteva nume de
truditori în domeniul culturii ale cărora nume le-am putut identifica, cel mai des,
pe paginile cărţilor bălgrădene. Nu li s-au recunoscut meritele din partea
oficialităţilor, mulţi dintre ei fiind în trecere prin Alba Iulia. Daniil Tipograful
contribuie la tipărirea Sicriului de aur ( 1 683); lângă el mai sunt numiţi Popa Ioan
din Vinţ, Gheorghe din Oaia, protopopul Văsii din Bălgrad şi protopop Oprea din
Armeni, ctitorii sfintei Mănăstiri a Bălgradului. Un tipograf rus, Iosif, a tipărit
Ceasloveţul ( 1 685- 1 686), tipograful Kiriak, ieromonah de la Mănăstirea Agapia
tipăreşte Rânduiala diaconstvelor ( 1 687), Molitvenicul ( 1 689), Cazanii la oameni
morţi ( 1689), Ceaslovul ( 1696), unde mai apar numele ucenicilor Oprea Mihai
Banei, Toma şi Avram Arhidiacon. Ultima carte tipărită la Alba Iulia a fost Pâinea
60. E. Mârza, D. Dreghiciu, op. cit„ p. 36.
6 1 . Timotei Cipariu, Acte şi fragmente, Blasiu, MDCCCLV ( 1 855], p. 257.
62. E. Mârza, op. cit„ p. 95-98.
63. O bibliografie concentrată, privind persoana lui Mihai Iştvanovici; Ibidem, p. 93- 1 09.
64. Ştefan Meteş, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, I, Sibiu, 1 935, p. 405. Conform informaţiei A.
Dumitran şi în I. Kemeny, op. cit„ voi.X, p. 307, sub numele Mihail Istvanfi, datat la Viena, 1 iunie 1 7 17.
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pruncilor, 1 702, traducătorul ei a fost Duma Ianăş din B ărăbanţ, de lângă Alba
Iulia, tipograful este incert65 .
Elita românească din Alba Iulia din secolul al XVII-lea a fost compusă din
cărturari de toate categoriile intelectuale, din toate cele trei Ţări Româneşti. Mulţi
dintre ei au fost înnobilaţi pentru meritele lor în activitatea eclesiastică, diplomatică
şi culturală. Suntem, însă, martorii unui exod de tipografi, gravori sau turnători de
litere, dieci care au venit în Transilvania cu un scop bine stabilit, acela de a tipări
cărţi. Acest exod a fost susţinut şi aprobat de principii şi superintendenţii calvini.
Am dorit prin contribuţia noastră să subliniem numărul şi valoarea acelora, care
au realizat la Alba Iulia, în secolul al XVII-lea un centru cărturăresc şi nu ne îndoim
că numărul lor va creşte prin cercetările viitoare. Totodată, considerăm că, pe lângă
cărturarii români înnobilaţi care din oficiu fac parte dintr-o elită recunoscută, a
existat o elită fără diploma de înnobilare, rară care nu se putea desfăşura activitatea
profesionistă ce rezultă din producţia de carte românească de la Alba Iulia66 .

65. B.R. V„ IV, nr. 1 33.
66. Versiunea studiului în limba franceză a apărut sub titlu Elites roumaines dans la capitale de la Principaute
de Transylvanie au XV/le siecle în „Transylvanian Review'', XI, 4, 2002, p.23-33.
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L'OEUVRE DE PIERRE MOVIIĂ EN IANGUE ROUMAINE.
TEMOIGNAGES INEDITS DU XVIII-E - XIX-E SIECLES
Paul Mihail et Zamfira Mihail
Apres 400 ans depuis la naissance et 350 qui se sont ecoules des le passage dans
l ' au-delâ du Metropolite Pierre Movilă ( 1 596- 1 647), dont l' activite culturelle s'est
deroulee en dehors des frontieres de sa patrie, une vue d'ensemble sur la reception
de son ceuvre dans la culture roumaine s' avere necessaire, surtout parce qu' elle se
propose de tenir compte de la diffusion proprement dite de ses ecrits.
II y a plus de quinze ans, Ştefan S. Gorovei exprimait son desir de voir reunis en
roumain, „dans un ou deux volumes, Ies textes Ies plus significatifs de Pierre
Movilă - homelies, discours, polemiques, lettres", de meme que la necessite d ' une
monographie eclairant sa vie et l ' activite du grand Metropolite, „ce qu'il merite
pleinement" 1 . Les contributions de ces demieres annees ont cambie quelques
lacunes2 ; une des plus completes bibliographies (quoique, elle aussi, avec des
omissions 3 ) a ete publiee par l' Ukrainian Research Institute of Harvard University
(Cambridge Mass.)4, mais ii en resuite que la perspective comparatiste ne fut que
partiellement atteinte. Nous voulons maintenant adjoindre Ies resultats inedits de
nos recherches sur Ies manuscrits en langue roumaine du XVIIIe - XIXe siecles,
traductions de l' ceuvre de Pierre Movilă.
Grâce a la publication de la bibliographie de l' ensemble des anciens textes
imprimes de l' Ukraine par Iakim Zapasko et Jaroslav Isaevici5 , ii existe des
informations completes concernant l' activite d'editeur de Pierre Movilă des
l ' annee 1 628. Afin d' aboutir â une meilleure comprehension de son programme
culturel, nous proposons une classification des textes imprimes ayant trait avec
l ' activite de Pierre Movilă, en nous fondant justement sur le catalogue mentionne
ci-des sus.

1 . Şt. S. Gorovei, Petru Movilă. Contribuţii, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", no. 1 0-12, 1 98 1 , p.7 1 5.

2. Paul Mihail,

Consideraţii asupra scrierilor şi activităţii Mitropolitului Petru Movilă şi completări
bibliografice, dans „Mitropolia Ardealului", no. 6, 1 987; nous avons initie la traduction d'un panegyrique

consacre au Metropolite Pierre Movilă, traduction realisee par le prof. Mihai Mitu (voir „Mitropolia
Ardealului", no. I , 1 988).
3. L'edition roumaine de la Confession orthodoxe de 1 69 1 n'est pas mentionnee.
4. The Kiev Mohyla Academy, „Harvard Ukrainian Studies" Special lssue, voi.Vili, no. 1 /2, June 1 984.
5. Jakim Zapasko, Jaroslav lsaevici, Katalog starodrukiv, vidanich na Ucraini (/, 1574-1700), Lvov, 1 98 1 .
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1 . Ses premieres contributions originales sont des Prefaces (Predoslovii) a des
differents livres de culte: Nomokanon, Typ. de Lavra, 1 629 (Cat. no. 1 88);
SluOebnik, Typ. de Lavra, 1629 (Cat. no. 193); Triod cvitna 6 , Typ. de Lavra, 163 1
(Cat. no. 220); /Knilcka molitvl, sans feuille de titre, date approx. 1 628-1632, Typ.
de Lavra (Cat. no. 229); Anthologia sirec molitvi, Typ. de Lavra, 1 63 6 (Cat.
no.2 52); Evangelie ucitelne, Typ. de Lavra, 1 637 (Cat. no. 256); SluOebnik, Typ.
de Lavra, 1 639 (Cat. no. 273); Triod pisna, Typ. de Lavra, 1 640 (Cat. no. 282).
2. Ses homelies peuvent etre rangees dans une autre categorie de textes. Krest
Hrista Spasitelja . . . , Typ. de Lavra, imprime pas avant le 1 -er juin 1632 (Cat. no.
230), comprend le texte de l' homelie prononcee a Lavra Pecerska, en langue
ukrainienne, dans le Dimanche de la Sainte Croix; Mowa duchowvna przy szlubie
Janusza Radziwila ... z . . . Maria corka . . . Io Vasilia Woiewody y Hospodara
Woloskiego, Typ. de Lavra, 1645 (Cat. no. 344) comprend l' homelie, en langue
polonaise, prononcee a la cathedrale metropolitaine de Jassy (w Cerkwi
Hospodarskiey Iasskiey) a l ' occasion du mariage de Jannusz Radzwill avec Marie,
la fille du vo1vode Vasile Lupu. La premiere traduction en langue roumaine de ce
texte est due a Paul MihaiF · cite comme tel par Nicolae Iorga8 , P. P. Panaitescu 9 ,
Ilie Mineal o, Gh. Mihăilă! I ou Matei Cazacu l2 , mais ignore par des references
recentes 13 .
3 . Parmi Ies Iivres de culte que Pierre Movilă a edite, outre ceux que nous avons
enumere pour ses Prefaces, l 'ouvrage le plus connu est Evchologion albo
Molitvosliv iii Trebnik, Kiev, Typ. de Lavra, 1 6 . XIl. 1 646 (Cat. no. 354). II
comprend trois parties, defectueusement numerotees (I-890, 900, 946 p . ; II-263 p ;
III-430 p., e n realite 1.-860 p.; 1 1-263 p . ; III-438 p . ) , avec 26, 35 e t 4 2 lignes sur
page. L'impression executee en deux couleurs, encadrement, gravures: ! ' embleme
de Pierre Movilă; 20 illustrations avec 1 7 images, frontispices, initiales,
enluminures. Des vers sur I' embleme de Pierre Movilă, en langue ukrainienne.

6. Cf. Şt. Hodorogea, Contribuţiile lui Petru Movilă, în „Academica", 1 992, avec des donnees sur Ies
exemplaires des imprimes conserves a la Bibliotheque de I' Academie Roumaine.
7. Paul Mihail, Două documente de legătură culturală dintre români şi ruşi, Chişinău, Typ. „Uniunii
Clericilor", 1 930, 7 p.
8. N. lorga, dans „Revista istorică", Bucarest, no. 10-12, 1 930, p.238.
9. P. P. Panailescu, dans „Revista istorică română", Bucarest, voi.II, 193 1 , p. 1 38.
10. Ilie Minea, dans „Cercetări istorice", Jassy, V-VII, 1 932, p. 404.
1 1 . Gh. Mihăilă, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi, Bucarest, Ed. Minerva, 1972, p.
188 „P. M. a donne la premiere traduction".
1 2. Matei Cazacu, în „Harvard Ukrainian Studies", VIII, no.1-2, June, 1 984, p.216.
1 3 . Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1 900, Bucarest, Ed. de I' Academie, 1 979, p. 590-592
(Petru Movilă).
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Teodor S . Titov, analysant ce Rituel de Pierre Movilă a demontre que celui-ci,
ainsi qu'il a lui meme precise dans sa Preface, a insere toutes Ies messes des
„Evchologes grecs et des Trebniks anciens slaves" mais, j ustement parce qu' il avait
a sa portee toutes Ies sources, il a realise un ouvrage independant. Tout en
comparant l 'ensemble des Rituels imprimes jusqu' en 1 646, Pierre Movilă a
elimine ce qu'il j ugea inadequat a ses buts, a modifie ce qui etait tombe en
desuetude, a abrege ou augmente Ies indications des regles fixees et a corrige
tacitement toutes Ies fautes d' imprimerie, de meme que Ies inadvertances. Pierre
Movilă a discute Ies causes ayant conduit a l ' apparition des fautes dans Ies vieux
Rituels et l' obligation de Ies corriger, operation qui s' avera absolument necessaire:
„Ies fautes sont dues tant a la formation precaire des correcteurs et a leur manque
d' attention, qu' aux lacunes laissees par Ies copistes, parce que, souvent, ceux qui
devaient verifier et imprimer Ies textes des livres ecclesiastiques n' avaient pas
l ' instruction necessaire et ne manifestaient qu' un moindre interet pour Ies
problemes de contenu et de la forme propices au service divin. C ' est ce qui
explique pourquoi des multiples indications ont ete ignorees, tandis que d' autres,
insignifiantes, ont ete introduites dans Ies textes en question" 1 4 .
En comparant Ies textes des Rituels du XVl-e siecle avec celui de Pierre Movilă
nous remarquons le style laconique des livres anciens par rapport aux multiples
explications introduites par Pierre Movilă en ce qui concerne le deroulement du
rituel; il a explique largement Ies differentes etapes du service divin. S. T. Golubev
a eu l ' occasion de consulter, vers la fin du XIX-e siecle, alors qu'il redigeait sa
monographie, Ies manuscrits autographes de Pierre Movilă, consideres aujourd' hui
definitivement perdus. 11 nous laissa ses temoignages sur ! ' acribie du Metro
polite 1 5 , qui n' hesitait pas d' intervenir plusieurs fois, avec des ajouts et des
corrections, sur Ies pages deja preparees pour l ' impression.
Pierre Movilă a introduit dans son Rituel de 1 646 tout ce qu'il considerait
necessaire pour Ies prieres, destinees a des differentes circonstances, depuis la
messe de consecration de l'eglise, de l' habitation ou des annexes destinees aux
animaux et aux fontaines, jusqu' aux prieres prononcees a la ceremonie de la
tonsure des moines ou la benectiction des armes et des drapeaux de guerre au
moment ou Ies j eunes parlaient s ' instruire, ainsi que des textes pour
l ' affranchissement, de sous l ' opression des „agareens" (turcs), comme pour une
meilleure fertilite des champs, pour Ies produits agricoles ou prieres a l' occasion
des fetes fixes de l ' annee.
1 4. Paul Mihail, Profesorul protoiereu dr. T. 1itov, dans „Misionarul", Chişinău, no.1-2, 1 936, p. 1 24-127.
15. S. T. Golubev, Kievsky mitropolit Petr Moghila i ego spodvizniki, voi. I , Kiev, 1 883.
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Par son reuvre, Pierre Movilă a continue la diffusion et la reception des
traditions byzantines ; ii a prolonge, par l ' ampleur de sa demarche, Ies echos
interorthodoxes et la continuite de l'Eglise orthodoxe primaire.
Ce livre de chevet de chaque pretre a connu une diffusion intense, non seulement
dans Ies regions de sous sa juridiction, mais aussi dans tous Ies territoires habites
par Ies Roumains. On sait que justement Ies textes des rituels, qui ont circule chez
nous des le debut du XVI-e siecle, en langue roumaine, furent la source essentielle
qui imposa l ' utilisation permanente et generalisee de la langue roumaine dans
I' eglise roumaine. Le Rituel reunit un nombre variable de messes considerees Ies
plus necessaires par l' auteur d'un recueil (par exemple, le Rituel de Pierre Movilă
imprime en 1 646 comprend 1 26 messes). Ces messes ont toujours ete effectuees
sur la demande des croyants; pour cette raison, â la difference de la liturgie qui a
ete effectue jusqu ' au XVII-e siecle dans une langue sacree, slavone ou grecque,
incomprehensible pour I' assistance, le contenu des prieres du rituel devait etre
exprime dans une forme appropriee. Considere livre „obligatoire" ou livre de
chevet de chaque pretre, il est â supposer que ces textes furent copies en manuscrit
dans un nombre beaucoup plus eleve qu'il ne nous soit parvenu. Fondes sur la
comparaison avec le nombre des manuscrits de livres liturgiques, nous avans
explique que le nombre plus reduit des rituels est du â la tradition qui imposait
I' enterrement du pretre avec son Rituel dans le cercueil, fait qui a conduit a la
disparition d ' un bon nombre d'exemplaires. C ' est aussi la raison pour laquelle Ies
copies conservees j usqu ' â nos jours rendent leur temoignage encore plus
significatif.
Deux manuscrits roumains de Rituels, copies en 1 7 1 7 et 1 7 1 9 par le moine
Selevestre du Monastere Runcu, en Transylvanie, que nous avans compares a
plusieurs manuscrits de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine, en etablissant par
la suite des similitudes avec Ies manuscrits nos. 1 668, 2383, 43 16, 4289, 5963, 3290 1 6,
ont eu, tous, un seul modele: le Rituel de Pierre Movilă. Nous avans signale dans ces
manuscrits dix elements de regles fixees qui differenciaient le service divin de
mariage en comparaison avec celles des Rituels roumains anterieurs, differences qui
conduisent, sans aucun doute, â la source movileenne; de meme, nous avans identifie
Ies textes de certaines prieres ou ceux des Epîtres comme etant des traductions
fideles d' apres l ' edition du Rituel de Pierre Movilă, paru a Kiev, en 1 646 17 .

16. Le ms. 3290 a ete demembre; maintenant le texte est englobe dans le ms. 3962 (Bibliotheque de
l' Academie Roumaine).
1 7 . Paul Mihail, Molitvelnicele de la mănăstirea Runcu din Ardeal comparate cu alte manuscrise din epocă,
dans „Mitropolia Ardealului", no. 9-IO, 1 984, pp. 663-577.
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Nous ajoutons â ces manuscrits la preuve de la traduction fidele du texte de
Pierre Movilă par Vartolomeu Măzăreanu, en 1 776, conformement au manuscrit
no. 295 1 de la Bibliotheque de l' Academie Roumaine. Sur la premiere feuille son
autographe atteste: „în numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Amin. În
dzilele preluminatului de Hristos iubitorului Domnului nostru Grigorii Alexandru
Ghica voevoda, domn Ţării Moldovei, cu blagoslovenie preasfinţii sale, chiriu chir
Gavriil, Mitropolit Moldavii, prin osârdia şi cheltuiala a precinstitului sobor de la
sfânta mănăstire Niamţul, s-au scris şi s-au tălmăcit di pe slovenie pe moldovenie
din Trebnicul lui Petru Movilă aceste sfinte rugăciuni, adecă rânduiala pentru cei
bolnavi şi altă rânduială pentru izbăvirea celor neputincioşi de înviforarea şi
năsălniciia de duhurile cele necurate. Şi împreună s-au scris şi molitvele cele de
blestem asupra aceloraşi duhuri necurate; aşijderea şi alte rânduele de rugăciuni
pentru farmece, pentru boala vitelor i proci . Şi s-au scris în sfânta mănăstire
Niamţul, de smeritul şi mult păcătosul Vartholomei Madzerianul, arhimandritul, în
anii de la Hristos Mântuitorul nostru 1776, august".
Le manuscrit est un modele d' art calligraphique et son contenu, un modele de
redaction, grâce aux renseignements complets concemant le deroulement du
service divin respectif. Cet aspect est evident aussi dans le sommaire du manuscrit,
feuille no.57v: Regle pour la consultation des malades; prieres aux chevet du
malade; regles de priere pour Ies possedes; prieres avec zaclalnialna pour Ies
possedes; regles de priere pour Ies ensorcellements et Ies magies; prieres pour
I' ecart des ensorcellements et des magies; priere pour la maison ou le lieu
ensorcele; priere pour l' ecart de la maladie et la mort des animaux.
La traduction autographe de Vartolomeu Măzăreanu du manuscrit 295 1 B .A.R.
a servi comme prototype â une serie de copies. Le manuscrit 2986 de B .A.R.
comprend aux feuilles l - 1 38v un meme Rituel avec, â la feuille 1, le titre avec le
texte identique, sauf le nom de vo'ivode, actualise avec le nom du prince regnant en
1 789. Le texte ciot par la declaration: „S-au scris în sfânta mănăstire Niamţul de
smeritul şi mult păcătosul Vartholomeu Măzăreanul, arhimandritul. Anii de la
Hristos Mântuitorul nostru 1789, iulie 18". (Ecrit au saint Monastere de Neamţ par
l' humble et trop grand pecheur Vartolomeu Măzăreanu, l ' Archimandrite, â l ' an
1 789, Juillet 1 8) . Or, â celte date, selon Ies informations connues, Vartolomeu
Măzăreanu se trouvait au Monastere de Putna. Une autre inadvertance est que
Alexandru Pavlovici, nomme „natre empereur" ne fut intronise qu'en 1 80 1 (Ies
occupations russes de Moldavie se sont succedees dans Ies periodes : 1 769
septembre 27-1777 septembre; 1 788 octobre - 179 1 decembre 29 et 1 806 novembre
1 7-18 1 2 mai 12). C ' est pour ces raisons que nous avanc;ons l ' hypothese que ce
manuscrit 2986 a ete copie en 1 808 par un moine Vasile qui a signe (f. 1 38V) :
„Această carte ce se numeşte 'Zaclalnialnă (sic ! n.n.) s-au prescris de mine smeritul.
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Şi mult păcătosul Vasile fratele, cu toată cheltuiala părintelui Andrei schimonahu,
întru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Şi s-au istovit la 1 808, septemvrie 9".
Le copiste a transcris la feuille de titre d'un manuscrit de 1 789, mais a modifie le
nom du prince regnant; il est intervenu aussi dans le texte du Rituel qui est
identique au manuscrit 295 1 , en faisant des ajouts. Par exemple, Ies memes titres
sont formules ainsi: „Rânduială de rugăciune pentru izbăvirea celui bolnav de
înviforare şi năsălnicie a duhurilor celor necurate şi rugăciuni de blestem asupra
aceloraşi duhuri viclene" (f. 25) ou „Rânduială de rugăciune în vreme când mor
dobitoacele de boală care este ori prin slobozirea lui Dumnezeu pentru păcatele
noastre sau mai mult cu hâtri.a diavolului prin oamenii cei vicleni făcând şi dându
farmece" (f. 1 3 1 v) .
La mention expresse du nom de Pierre Movilă comme auteur du Rituel
transmise par ces manuscrits prouve que la traduction a ete realisee d' apres un
exemplaire imprime et non pas d' apres un prototype quelconque. On peut en
deduire que dans la Bibliotheque du Monastere de Neamţ se trouvaient des
exemplaires de son livre (paru a Kiev en 1 646, ou bien a Lwow en 1 695, l' edition
abregee ). Le livre est conserve aussi a la B ibliotheque de l' Academie Roumaine,
de meme que dans d' autres bibliotheques.
Le fait que ces feuilles de titre que nous venons d' analyser portent le nom de
Pierre Movilă temoignent de son prestige au XVIII-e siecle dans Ies rangs des
lettres roumains. 11 aboutit a ce prestige en defendant l ' orthodoxie dans Ies disputes
avec Ies uniates, par sa maniere d' agir et par ses ecrits dogmatiques.
4. Les ecrits propres a Pierre Movilă sont des contributions exceptionnelles pour
l' ensemble de l ' orthodoxie, ne fut-ce que la mention de son Expositio fidei
ecclesiae Russiae Minoris, le texte traduit en langue grecque par Meletie Syrigos,
approuve par le Synode de Jassy (le 15 septembre - 27 octobre 1 642) et par le
Synode constantinopolitain ayant a sa tete le Patriarche Partenie 1-er, et diffuse
ensuite surtout par l ' intermediaire de sa variante en langue grecque, Orthodoxos
homolog{a. Dans Ies pages suivantes nous poursuivrons sa diffusion en langue
roumaine.
Pierre Movilă a imprime lui-meme la Confession de la foi en quatre editions,
sous la forme d ' un catechisme abrege: Săbranie korotkoi nauki o artikulach very. . .
Typ. de Lavra, 1 645 (Cat. no. 333) et, la meme annee, une deuxieme edition (Cat.
no. 334), tous Ies deux en langue ukrainienne. Deux autres editions paraissent aussi
en 1 645, dans la meme imprimerie, en langue polonaise, Zebranie kr6tkiey nauki i
artikulach wiary (Cat. no. 345 et 346). Une autre edition, datant de 1 646, en langue
ukrainienne, a paru a Lwow, 'Zobranie i korotkoe nauki o artikulach viri, dans
!'imprimerie de Arsenie Deliborskij (Cat. no. 350). Nous signalons que la lettre du
Patriarche Partenie par laquelle il condamne le Patriarche Cyril Lucaris a ete
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imprimee en polonais, a ! ' imprimerie de Lavra, le 1 6 janvier 1 643 (Cat. no. 3 1 8).
Les bibliographes ont attribue aussi a Pierre Movilă un important livre Lithos
aho kamienz procy. . . , Typ. de Lavra, 1 644, 424 p. (Cat. no.329) ou on trouve toutes
les reponses dogmatiques et les descriptions des rituels orthodoxes, pour soutenir
les combats de l' orthodoxie.
Sous cet aspect, Confession de la foi de Pierre Movilă a represente, au XVll-e
siecle, le plus important acte officiel de l' Eglise Orthodoxe. Son impacte sur la vie
religieuse du Sud-Est de l 'Europe fut l ' un des plus importants, parce qu'il servit
aussi comme manuel destine a la formation dogmatique des theologues. Les 6 1
editions parues au cours des 350 annees depuis le Synode de Jassy, en grec,
roumain, latin, slavon, anglais, hongrois, russe (l' ordre chronologique des
editions), l ' ont promu aussi dans les milieux heterodoxes, etant l ' ouvrage qui a
connu la plus large diffusion, non seulement parmi les theologiens, mais aussi au
niveau des lecteurs provenant des differentes couches sociales. La preuve de
l ' interet que lui preterent les la'ics est la traduction en roumain et son impression,
par les soins de Radu Greceanu, a Buzău, en 1 69 1 (au point de vue chronologique
il fut le deuxieme, apres l'edition en langue grecque d' Amsterdam, de 1 667; la
variante latine ne fut imprime qu' en 1 695 a Leipzig !).
Ainsi qu'il fut etabli par Gh. I. Moisescu, du nombre total des editions de la
Confession de la foi, 18 sont en roumain 1 8 . Mais, il y a encore une tentative
d'impression de la traduction roumaine de l ' Orthodoxos homologia, restee inedite.
Le manuscrit 15 12 de la Bibliotheque de l' Academie Roumaine (des miscellanees),
comprend a la feuille 30 le titre: „Orthodoxos omologia pre scurt, care spre
învăţătura preoţilor s-au tipărit acum întâi în zilele prealuminatului, preaînălţatului
măriei sale domnului, domnului şi oblăduitoriului a toată Ţara Românească, Io
Grigorie Alexandru Ghica voevod întru întâiul an al întâiei domnie a măriei sale, la
anul 1769, purtând cârma pravoslaviei preasfinţitul Mitropolit al Ugrovlahiei chiriu
chir Grigorie. de carele s-au şi tipărit" (Un abrege de l' Orthodoxos omologia qui,
pour I' enseignement des pretres, fut imprime pour la premiere fois sous le regne du
tres eclaire prince et protecteur de toute la Valachie, Io Grigorie Alexandru Ghica
vo'ivode, pendant la premiere annee de son premier regne, en l ' an 1 769, et sous la
sainte protection du bienheureux metropolite, de l ' Ugrovalachie, kiriou kir
Grigorie, qui en fut aussi l 'editeur). En realite, une telle edition n ' a j amais paru et
ne figure pas dans la Bibliographie roumaine ancienne. Le manuscrit se compose de
trois cahiers 20,5 x 1 5,5 cm, differents sous }' aspect du papier et de l 'orthographe;
nous pouvons aussi apprecier que la date de leur ecriture differe aussi.
1 8. Orthodoxos homologia. Mărturisirea ortodoxă, Cd. par Niculae M. Popescu et Gh. I. Moiscscu, B ucarest,

1 942.
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Le papier des feuilles 30-5 1 est blanc, fin, avec des lignes a filigrane, lequel,
etant coupe, ne peut etre reconstitue.
La mention du titre de Grigorie Alexandru Ghica „pendant la premiere annee de
son premier regne" trahit un temoin d'un „deuxieme regne", qui prenait l ' an 1 769
comme celui du premier regne. C'est bien possible que le rapport soit fait, en 1 769,
au premier regne en Valachie, par comparaison au premier regne, anterieur, en
Moldavie ( 1 8 mars 1 764- 28 janvier 1 767) 1 9 . Bien que la feuille de titre (f. 30) se
rapporte au projet d'une edition bucarestoise, il faur envisager aussi la possibilite
que ces feuilles fussent copiees en Moldavie; il contient aussi des fragments de
rituel (f. 1 - 1 1 ) et une homelie (f. 1 2-28). Le volume provient de la bibliotheque du
Metropolite Iosif Naniescu; les miscellanees toutes entieres ont ete realisees en
Moldavie, la reliure d ' epoque et la conservation adequate indiquant un
collectionneur raffine.
Selon natre avis, c'est seulement le titre Orthodoxos homologia qui est identique
a celui de 1 642, parce que le contenu de la confession de la foi est d ' une autre
souche. Nous ne savons pas pourquoi le metropolite Grigorie a renonce a son projet
d' imprime, d' autant plus que }' opuscule contient aussi une feuille volante inedite,
redigee par le Metropolite, destinee a etre diffusee „a tous les pretres et les diacres
de la Valachie" qui ont du beneficier des dispositions concemant l' exoneration
d' impots accordee au clerge par Grigorie Alexandru Ghica. Nous la reproduisons
dans l' Annexe pour son importance historique.
Nous avans identifie aussi Orthodoxos homologia dans un manuscrit roumain de
la B ibliotheque de l' Academie, le no. 2483, copie par le chantre d'eglise Ioan
Duma de B raşov vers la moitie du XVIII-e siecle, quoique celte fois-ci le titre ne
fait pas reference a l' reuvre movileenne. 11 s'agit d'un fragment (f. l-54r) qui
correspond aux 1 20 questions de la premiere parue d' Orthodoxos homologia
intitule Catihismoi (Catechisme). Ioan Duma a suivi une autre traduction que celle
de Radu Logofăt Greceanul, imprimee a Buzău en 1 69 1 , mais le meme texte grec.
11 a copie les indications des sources citees, tout comme le texte roumain en 1 69 1 .
Les particularites de la langue du manuscrits indiquent que la traduction a ete faite
en Valachie. L' economie de l' article ne nous permet pas de detailler la comparaison
philologique; nous preparons une edition critique du manuscrit no. 2483 . Disons
que natre hypothese tend a considerer Ioan Duma seulement le copiste du texte
(d' apres un prototype pas encore identifie). Nous reproduisons dans l ' Annexe
parallelement quelques pages du manuscrit inedit et du texte imprime en 1 69 1
(d' apres l ' edition du pr. Gh. Moisescu, dans le volume Orthodoxos homologia.

19. II regna ulterieurement de nouveau en Moldavie (2 1 septembre 1 774 - 28 janvier 1 777).
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Mărturisirea ortodoxă, Bucarest, 1 942, pp. 1 89-26 1 ), pour que Ies specialistes
puissent faire la comparaison.
La mise en lumiere de quelques manuscrits (inedits) conserves a la Bibliotheque
de I' Academie Roumaine temoignent que, sur cette filiere aussi, Ies textes des
traductions d' apres Ies ecrits de Pierre Movilă n ' ont pas cesse a se multiplier. De
meme, nous sommes d' avis que des recherches minutieuses dans Ies autres
bibliotheques et archives roumaines identifierons d ' autres influences de l ' ceuvre du
Metropolite Pierre Movilă.
ANNEXES
(Le manuscrit roumain no. 1 5 1 2 de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine)
(f. 30) Orthodoxos omologhiia pre scurt
carea spre învăţătura preoţilor s-au tipărit acum întâi,
în zilele Prealuminatului, Preînălţalului Măriei Sale Domnului,
Domnului şi oblăduitoriului a toată Ţara Rumânească, Io Grigorie
Alexandru Ghica Voievod, întru întâiul an al întâiei domnie a
măriei sale, la anul 1 769, purtând cârma pravoslaviei, Prea
Sfinţitul Mitropolit al U grovlahiei chiriu chir Grigorie, de carele
s-au şi tipărit.
Grigorie, cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscop şi Mitropolit al Ugrovlahiei,
prea cinstit şi Exarh Plaiurilor
Voao, aleşilor preoţi şi diiaconi din toată Ţara Rumânească, deobşte tuturor, de
la milostivul Dumnezeu vă rugăm milă, pace, sănătate, viaţă curată şi spăsenie
sufletească, iar de la smereniia noastră, molitvă, blagoslovenie şi ertăciune.
Înduratul şi mult milostivul Dumnezeu, carele ca părinte al îndurărilor pururea
chivemiseaşte şi mântuiaşte pre toţi câţi nădăjduesc la mila lui, au căutat la acea de
apoi smerenie şi nevoia voastră, credincioşilor slujitori ai sfântului său jertvenec şi
plecându-se cu iubire de milostivire au grăit bune în inima Măriei Sale
Preaînălţatului şi Prealuminatului nostru domn, Io Grigorie Ghica Voevod, pentru
beserică şi pentru toată preoţiia.
Drept aceea, Măria sa, din dumnezeiască voinţă îndemnându-se, lucră în zilele
.noastre lucru sfânt şi plăcut lui Dumnezeu, plin de bunătate şi de iubire de oameni
şi ca domn iubitoriu de Hristos au mântuit cu hrisov domnesc ceata preoţescă de
sarcina dărilor ce da de rând ca ţara. Drept aceea dar şi noi vă dăm în ştire, pentru
această mare şi făr' de asemănare milă şi facere de bine ce s-au făcut voao, ca să
înălţaţi slavă milostivului şi dătătoriului de bunătăţi Dumnezeu şi să faceţi
rugăciuni neîncetat, seara şi dimineaţa, şi întru amiază zi, pentru spăseniia şi odihna
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sufletelor ai părinţilor şi moşilor săi şi pentru bună sănătatea Măriei Sale şi pentru
întemeiarea în scaunul domniei, păzindu-l de toate împrotivirile vrăjmaşului văzut
şi nevăzut. Şi de vreme ce fieşcare om iaste datoriu să să arate către făcătoriul său
de bine mulţămitoriu, vă punem supt această datorie să faceţi doao liturghii de an,
una în zioa de S<fea>tâi Grigorie Bogoslov la ghenarie în 25 şi alta la 26 ale lui
septemvrie, la mutarea acestui sfânt, pentru măria sa Grigorie Ghica voevod, carele
v-au făcut această mare facere de bine, spre semn de mulţămită şi de neuitare. Şi
deosebi să aveţi datorie în toţi anii să faceţi la fieşcare besearică câte un sărindariu
pentru domn şi pentru toată boerimea şi pentru liniştea a toată ţara, ca să vieţuim
viaţă lină şi făr' de sminteală întru toată bună creştinătate şi curăţie. Şi fieşcare
preot să citească cu socotinţă această cărţulie de învăţătură ce vă trimitem
fieşcăruia anume dându-vă, să o ştiţi de rost, şi să să nevoiască a împlini şi cu fapta
ceale ce scriu într-însa şi să o păstreze ca lumina ochior, căci că peste puţină
vreame iarăş vom să trimitem cercetători într-adins, ci să nu afle pricină să zică că
au pierdut-o sau i-au furat-o cineva şi de aceea n-au învăţat cele scrise într-însa,
căci că nu se va putea îndrepta cu de acestea. Ci voi după cum vă sfătuim să urmaţi,
pentru slava lui Dumnezeu, pentru cinstea besearicii şi pentru folosul norodului . Şi
aşa urmând să fiţi blagosloviţi.
(Le manuscrit roumain no. 2483 de la Bibliotheque de l' Academie Roumaine)

Catihismoi
adecă închietura credinţii creştineşti a săborniceştii
B iserici a Răsăritului, cu multe dovediri adevărate din
Sfânta Scriptură, cu întrebări şi răspunsuri, precum
cu cuviinţă este tuturor pravoslavnicilor
Întrebare: 1 . Câte lucruri sânt de treabă mântuirii omului creştin pravoslavnic ?
Răspuns: Doao lucruri sânt de treabă. Întâi bine a crede în Dumnezeu Unul, în
Sfânta Troiţă şi acelia toate câte ni-au aşezat noao învăţătura lui Hristos. A doao:
Faptele cele bune cu temere de Dumnezeu, precum învaţă credinţa a vieţii, după
cum învaţă şi Sfânta Scriptură zicând: vedeţi că din fapte bune să îndreptează omul,
iar nu din credinţă. Şi mai în jos, stih 26: Pentru că în ce chip trupul făr' de suflet
mort iaste, aşa şi credinţa făr' de fapte moartă iaste. Având credinţă şi bună
cunoştinţă, care unii lepădându-să de credinţă au căzut. Şi într-alt loc: Având şi
taina credinţii întru curată cunoştinţă.
Întrebare: 2. Învaţă-mă pentru ce am a crede bine şi din credinţă cu temere de
Dumnezeu a vieţui ?
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Răspuns: Pentru că fără de credintă nu iaste cu putintă a plăcea lui Dumnezeu;
pentru aceasta învaţă apostolul Pavel zicând, că nu este cu putintă fără de credintă
a plăcea omul lui Dumnezeu. Că celuia ce să apropie de Dumnezeu, trebuie să
crează că este Dumnezeu şi dă plată celor ce caută cu credintă.
Întrebare: 3 . Unde mă pociu învăta credinta şi viata cea bună creştinească ?
Răspundere: În S fânta Scriptură întru învătăturile lui Hristos şi a Sfintilor
Apostoli şi în Biserica Răsăritului, de care la săboară Sfinţii Părinti de toate acestea
învăţături deplin au dat. Dar lucru cu nevoie iaste tot celuia ce începe a cunoaşte
credinţa creştinească şi a o înţelege. Pentru aceea, de acestea întru această adunare
scurtă a credinţii vei avea învăţătură, numai ia aminte ca să înţelegi.
Întrebare: 4. Câte sânt părţile aceştii adunări a învăţăturii ?
Răspundere: Trei. Iar dintâi pentru închieturile credintii şi cum că adunarea
credincoşilor este biserica, adecă pentru credinţă. A doao, pentru nădej de. A treia,
pentru iubirea lui Dumnezeu şi a vecinului va fi .
Partia cia dintâi a credinţei
Întrebare: Ce iaste credinţa ?
Răspundere: Credinţa după învăţătura Sfântului Apostol Pavel iaste temeiul
lucrurilor celor nădăjduite, dovediria lucrurilor celor nevăzute. Credinţa iaste
cunoştinţă tare şi neclătită, cu nădejdia în inimă şi întru Dumnezeu şi întru lucrurile
cele de mântuire care nu le vedem, iar ca când ar fi văzute şi prin guri mărturisite,
precum zice Pavel Apostolul: Cu inima să crede spre direptate, iar cu gura să
mărturiseşte spre mântuire.
Întrebare : Câte sânt închieturile credinţii ?
Răspundere: Precum dovedeşte credinţa cia creştinească, sânt 1 2 închieturi ale
credinţei pravoslavnice creştineşti.
Întrebare : Care este închietura cea dintâiu a credinţii ?
Răspundere: Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl a tot tiitoriul, făcătoriul ceriului
şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Întrebare : Câte lucruri învaţă această închietură a credinţii ?
Răspuns: Trei. Întâi că avem a crede şi a mărturisi că Dumnezeu iaste unul întru
fiinţa sa şi în trei feţe. Adecă în Tatăl şi în Fiiul şi în Duhul Sfânt, trei feţe, iar unul,
precum scrie Evanghelistul: Deci mergând învăţaţi toate noroadele, botezându-le
pre iale în numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfânt.
Întrebarea a doao: Ce învaţă această închietură a doao ?
Răspuns: învaţă că acest Dumnezeu, unul carele iaste de-a pururea şi carele nu
are început nici sfârşit, din sângură bunătatea sa iaste făcătoriul a toate lucrurile,
văzute şi nevăzute, precum învaţă Sfânta Scriptură, Doamne, tu eşti cela ce ai făcut
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toate, ceriul şi pământul, marea şi toate ce iaste într-însa. Şi într-alt loc: că printr
însul toate lucrurile s-au făcut în ceriu şi pre pământ, cele văzute şi cele nevăzute.
Ori scaunele, ori domniile, ori stăpâniile, ori puterile, toate printr-însul şi întru
dânsul s-au făcut (adecă în Iisus Hristos). Că el iaste mai nainte de toate, că toate
câte sânt întru dânsul stau.
Întrebare: Ce învaţă această a treia închietură ?
Răspundere: Învaţă că toate lucrurile ciale făcute de la mari până la mici, singur
Domnul Dumnezeu întru purtarea sa de grije şi întru mila Sa cia sfântă le ţine,
precum zice psalmistul: Ochii a toate întru Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană
în vreme de bună treabă, deşchizând Tu mâna Ta şi saturi toată jivina de bună voire.
Î ntrebare: Ce am mai mult a învăţa dintru această închietură pentru
Dumnezeu ?
Răspuns: Trebuie a şti că îndoite sânt puterile ciale usebite lucrătoare în
Domnul, unele care sânt ale feţelor şi altele sânt întocma de obşte, aşa lui
Dumnezeu Tatălui şi Fiiului, ca şi Duhului Sfânt, căci un Dumnezeu în Troiţă este.
Alte puteri usebite lucrătoare sânt ale feţelor şi nu sânt de obşte ce despărţite, adecă
puterea cea osebită a Tatălui lucrătoare iaste a naşte pre Fiiul şi a slobozi pre Duhul
Sfânt. Puterea cia osebită lucrătoare a Fiiului iaste a să naşte de la Tatăl mai nainte
de veci. Iar puterea cia osebită lucrătoare a Duhului S fânt iaste a purcede de la Tatăl
mai nainte de veci.
Întrebare: Ce usebire iaste întru puterile ceale osebite lucrătoare ale feţelor şi
între puterile ciale osebite lucrătoare care sânt ale fiinţii ?
Răspundere: Puterile ceale usebite lucrătoare care sânt ale usiei, adecă ale
fiinţii, însemnează un Dumnezeu a fi într-o fiinţă şi a avea o slavă, o mărire şi o
putere şi sânt puterile cu care au făcut Dumnezeu ceriul şi pământul, toate ceale
văzute şi nevăzute şi cu care ţine toate câte sânt şi poartă grije de dânsele.
Iar acelia ce sânt ale feţelor, întru o dumnezeire însemnează trei părţi, feţe
despărţite şi neamestecate. Aşa cum puteria cea usebită lucrătoare a unii feţe nu să
poate da altei feţe, adecă puterea cea osebită lucrătoare a Tatălui carea iaste a naşte
pre Fiiul şi a slobozi pre Duhul Sfânt mai nainte de veci nu să poate Fiiului sau
Duhului S fânt. Nice puterea cia usebită lucrătoare a Fiiului carea iaste naşterea de
la Tatăl nu să poate Tatălui nici Duhului Sfânt; nici puterea cia usebită lucrătoare a
Duhului Sfânt, carea iaste eşirea şi purcederea de la Tatăl nu să poate da tatălui sau
Fiiului. Căci Tatăl numai naşte pre Fiiul şi slobozeaşte pre Duhul Sfânt, iară nu să
naşte, nici purcede. Şi asemănarea Sfintei Troiţe cum iaste una şi I nedespărţită şi
feţele sânt osebite cu puterile cele osebite lucrătoare, să poate da de la noi înşine:
adecă după cum ni-am născut, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi avem
numai un suflet şi trei puteri, adecă: cunoştinţa sau mintea, pomenirea şi voia, care
usebesc lucrurile sale, aşa şi Dumnezeirea iaste una nedespărţită, iar trei feţe sânt
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usebite cu puterile sale, usebite lucrătoare.
Întrebare : Toată făptura de la Dumnezeu întru facerea sa desăvârşită şi foarte
bine iaste făcută, precum scrie la Facere: Ş i au văzut Dumnezeu toată făptura ce au
făcut şi iată era bine foarte. Întreb dară eu, ce au făcut Dumnezeu întâi ?
Răspundere: Precum învaţă Sfânta Scriptură la Cartea Facerii, când au făcut
Dumnezeu această lume văzută, întâi au făcut ceriul şi pământul, iar mai pre urmă
au făcut pre om din pământ şi au suflat într-însul duh de viiaţă, făcându-l pre dânsul
după chipul şi asemănarea sa.
Întrebare : Oare Dumnezeu mai nainte de veci de această lume văzută mai
făcut-au ceva ?
Răspundere: Precum învaţă Sfinţii Părinţi ai Bisericii Răsăritului, mai nainte de
această lume văzută au făcut Dumnezeu îngerii. Că pre om l-au făcut dintr-aceste
doao, cu trup văzut şi cu suflet nevăzut.
Întreb : Ce înţelegere să cade să aibi pentru îngeri ?
Răspuns: Îngerii sânt duhuri cunoscătoare volnice lucrătoare a celor cereşti,
slugile lui Dumnezeu celui întru tot puternic, precum zice psalmista: Cela ce faci
îngerii săi duhuri şi slugile tale pară de foc.
Întreb : Câte cete să împart îngerii ?
Răspuns: 9 cete sânt îngereşti: heruvimii, serafimii, scaunile, domniile,
puterile, stăpâniile, căpeteniile, arhanghelii şi îngerii.
Întreb : Ce datorie iaste îngerilor ?
Răspuns: Datoriia cia dintâiu a îngerilor iaste a lăuda pre Dumnezeu neîncetat
şi a sluji Lui după voia şi porunca cea sfântă. După aceia, a ajuta oamenilor celor
aleşi ai lui Dumnezeu spre mântuire, precum scrie Pavel Apostolul : Au doară nu
sânt duhuri slujitoare carii să triimit la slujbe, pentru aceia au a moşteni mântuirea.
Aceia spun voia lui Dumnezeu şi facerile lui de bine oamenilor, precum au vestit
arhanghelul Gavriil Prea Sfintei Fecioarei Mariei şi precum au spus în miezul
nopţii îngerii la Naşterea lui Hristos, păstorilor.
Întreb : Cum am a cunoaşte cu adevărat că îngerii ne păzesc pre noi ?
Răspuns: Adevărat ne păzesc pre noi de nepriiatenul sufletesc şi de tot răul
precum învaţă Sfânta Scriptură. Iar îngerul au deşchis uşile temniţii şi scoţindu-i
pre ei afară (adecă pre apostoli) au zis: Mergeţi şi stând, grăiţi în biserici norodului
toate cuvintele vieţii aceştiia. Şi într-alt loc iarăşi : Petru, după ce l-au scos din
temniţă, neştiind cu adevărat că iaste îngerul şi părându-i-să că videnie veade,
venindu-şi în fire au zis: Acum ştiu cu adevărat că au trimis Dumnezeu pre îngerul
său şi m-au scos din mâna lui Irod şi din toată aşteptarea norodului jidovesc. Încă
şi rugăciunile şi milosteniile şi alte fapte bune ale noastre le duc înaintea lui
Dumnezeu şi să roagă pentru noi, precum au zis cătră Tovit, îngerul Rafail : Când
nu te leneviai, ci te sculai şi luai prânzul tău şi îngropai pe cei morţi, eu duciam
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rugăciunile tale la Domnul. Şi mai jos: Eu sânt Rafail, unul din cei 7 îngeri carii
stau înaintea lui Dumnezeu şi duc rugăciunile sfinţilor.
Întrebare: Are fieştecare om păzitoriu îngerul său ?
Răspuns: Să ştii că fieştecare om are îngerul său păzitoriu după învăţătura lui
Hristos: căutaţi să nu huliţi pre vreu�ul din ceşti mici, că grăiesc voao, că îngerii
lor în ceri uri pururea văd faţa Părintelui meu celui din Ceriu. Şi nu numai oamenii,
ce şi oraşele, ţările şi împărăţiile şi toţi mai marii preste noroade, mănăstirile,
noroadele şi bisericile au îngerii săi păzitori.
Întrebare: Cum trebuie să cinstim pre îngeri ?
Răspundere: Trebuiaşte întâi la rugăciunile noastre să-i rugăm pre dânşii ca să
se roage lui Dumnezeu pentru noi, şi mai vârtos pre îngerul cel păzitoriu ca, ducând
rugăciunile noastre înaintia lui Dumnezeu, să se roage pentru noi şi să ne fie întru
ajutoriu împrotiva a tot nepriiatinul şi mai vârtos împotriva nepriatenului sufletesc.
Întreb: Cu ce gonim pre îngerul păzitoriul nostru de la noi ?
Răspuns: Cu păcatele, mai vârtos cu ceale de moarte, că nimic nu iaste alt
păcatul sau răutatea numai lipsirea binelui, precum şi întunerecul iaste luminii.
Drept aceia, nu trebuiaşte acel bine să-l gonim de la noi (adecă pre îngerul
păzitoriul binelui nostru), ci de să tâmpliază slăbiciunii omeneşti, precum mai în tot
ceasul să lucreză întru noi, adecă a cădea în păcat şi mai vârtos de moarte, cum mai
curând trebuiaşte să se curăţască pre sine prin sfânta ispovedanie şi prin pocăinţă
ca iarăşi să-l întoarcă (pre îngerul cel sfânt păzitoriul nostru la noi) şi să nu lase pre
nepriatinul sufletesc să ne îndemneaze ca să facem mai mari păcate [ „ .]
Întrebare: Care iaste a doao închietură a credinţii ?
Răspundere : Şi întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, unul
născut care din Tatăl s-au născut mai nainte de toţi vecii. Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iară nu făcut, cela ce iaste de
o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut.
Întrebare: Câte lucruri învaţă această închietură a credinţii ?
Răspuns: Doao lucruri . Întâi că cuvântul cel mai nainte de veci, Iisus Hristos de
la Dumnezeu Tatăl iaste născut mai nainte de veci din fiinţa Tatălui, iar nu făcut. Şi
iaste asemine Tatălui după o Dumnezeire şi după o fiinţă cu Dânsul, întocma mărit,
împreună pre un scaun şezătoriu, întocma stăpânitoriu întru o mărire pururea
fiitoare, Dumnezeu adevărat de la Dumnezeu adevărat, lumină nefăcută din lumina
cea nefăcută, carea iaste Tatăl.
Întrebare: Ce mai învaţă al doilea lucru al aceştii închieturi ?
Răspuns: Învaţă că printr-acelaşi cuvânt ce iaste mai nainte de veci, lumea toată
şi cia văzută şi cia nevăzută s-au făcut, precum învaţă dumnezeescul Ioan, zicând:
În lume au fost şi lumia printr-însul s-au făcut şi lumia pre dânsul nu l-au cunoscut.
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Şi într-alt loc zice: Pre carele l-au pus Dumnezeu moştean a toate, prin carele vecii
s-au făcut.
Întrebare : Aceste 2 nume ce închipuiesc Iisus Hristos ?
Răspundere: Iisus, numele, măcar că era de demult la jidovi întru obicinuinţă
de obşte, însă când cuvântul cel mai nainte de veci, Fii ul lui Dumnezeu, unul născut
avea să ia firea omenească, atuncea acel nume din ceriu prin îngerul Gavriil s-au
adus şi închipuieşte Mântuitoriu, precum scrie Matei evanghelistul, zicând: „Şi vei
naşte fiiu şi vei pune numele lui Iisus, că acela va mântui pre norodul său din
păcatele lor". De atuncea acel nume să are osăbit întru sine, stăpânitor ales şi iaste
mai de cinste întru care iaste mântuirea omenească, precum zice la Faptele
Apostolilor: Nu iaste întru altul nici întru unul mântuire, că nu iaste alt nume supt
ceriu dat oamenilor întru care să cuvine să ne mântuim noi. Şi acest nume atâta
cinste are, cât întru numele lui Iisus îngerii, oamenii şi diavolii să nevoiesc a să
închina. Precum zice şi Dumnezeiescul Pavel: Pentru aceia Dumnezeu pre dânsul
prea l-au înălţat şi i-au dăruit lui nume care iaste preste tot numele, ca întru numele
lui Iisus tot genunchiul să se plece a celor cereşti şi a celor peminteşti şi a celor de
dedesupt şi toată limba să mărturisească că Domnul Iisus Hristos întru slava lui
Dumnezeu Tatălui. Amin [ . . . ]
Întreb: Care sânt lucrurile ce să trag dintru această taină ?
Răspuns: Lucrurile tainii aceştiia sânt acestea: întâi taina aceasta hrăneaşte
trupul omului cu darul lui Hristos ce să uneaşte cu acela şi Hristos într-însul
petreace şi acela întru Hristos, precum au zis Hristos: Cel ce mănâncă trupul meu
şi bia sângele meu întru mine petrece şi eu întru dânsul. A doao, că păzeaşte în
omul cel ce să cuminecă viaţa sufletului care înmulţeaşte darul prin care să face
omul mai desăvârşit şi mai tare să uneaşte cu viaţa Hristos, precum însuşi au zis. A
treia, aprinde pre om cu dragoste cătră Dumnezeu. A patra, păzeaşte pre om spre
viaţa vecinică şi-l face pre el vrednic măririi ceriului şi vederii feţii lui Hristos
Dumnezeu şi-l păzeaşte de moartea vecinică precum au zis Hristos: Aceasta iaste
pâinea ce pogoară din ceriu, ca de va mânca cineva dintr-însa să nu moară, ci să fie
viu în veci. Căci ia curăţeaşte păcatele viilor şi ale morţilor şi le arde pre iale cu
focul Dumnezeirii sale, că aceasta ştiind sfântul Simeon Metafrast că această taină
curăţeaşte şi arde păcatele celor ce vin cu credinţă, zice, rugându-se lui Hristos
întru rugăciunea sa cea de mulţumită pentru priimirea sfintelor taine: Cel ce mi-ai
dat mie întru hrană trupul tău de voie-ţi, foc fiind carele arde pre cel nevrednic, să
nu mă arzi, făcătoriul meu, ci mai vârtos întră în mădularile meale cu lucrarea şi în
toate închieturile, în pântece şi în inimă şi arde mărăcinii tuturor chinurilor meale
(correspond au texte de la p. 254, ed. Gh. Moisescu).
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Pentru pocăinţă
Întrebare : Ce iaste pocăinţa ?
Răspundere: Pocăinţa iaste părere de rău a păcătosului pentru păcatele ciale
făcute după botez, carele să scârbeşte de dânsele întru umilinţa inimii, întru curata
şi nefăţarnica mărturisire înaintea a preot pravoslavnic, cu adevărat gând a-şi
îndrepta viaţa sa spre viaţa cea vecinică şi cu pohtă a împlini canonul cel dat de la
duhovnicul său şi nădejde având că va luoa pentru sângele Fiiului lui Dumnezeu
cel vărsat pentru păcatele noastre dezlegare de la dânsul, ca de la cela ce are putere
dată de la Hristos Domnul a lega şi a dezlega. Ci aici să să ştie că întru această taină
să face îndatăşi de la Dumnezeu dezlegare de păcate celui ce îi pare rău pentru
păcate prin mijlocirea preotului, după aşezamântul cel de la singur Hristos : Deaca
îi pare rău adevărat şi deaca să ispoveduiaşte făr' de făţărie şi deaca are gând
neviclean a-şi îndrepta viaţa sa şi pohtă adevărată a împlini canonul ce i s-au dat.
(correspond au texte de la p. 257)
Pentru taina preoţii
Întrebare: Ce este preoţia ?
Răspundere: Preoţiia sau hirotoniia iaste putere duhovnicească dată de la
Dumnezeu omului ce să sfinţeaşte cu lucrarea Duhului Sfânt, prin punerea mâinilor
arhiereului pentru slujba bisericii şi isprăvirea sfintelor şapte taini şi altor lucru de
treabă ale creştinului. Pusu-s-au taina preoţii de la Hristos Domnul şi s-au dat întâi
Apostolilor, când i-au ales pre ei 1 2: dându-le putere şi biruinţă preste toţi dracii şi
boalele să le vindece şi i-au triimis pre ei să propoveduiască împărăţia lui
Dumnezeu şi când la Cina cea de taină, sfinţind evrahistia, au zis: „Aceasta să
faceţi întru pomenirea mea".
De doao feliuri iaste preoţia, duhovnicească şi de taină. Preoţii cei duhovniceşti,
toţi creştinii pravoslavnici sânt părtaşi, precum învaţă Petru Apostolul, zicând: Iar
voi, rod ales, preoţie împărătească, neam sfânt, norodul înnoirii. Şi Ioan la
Apocalipsis: Vrednic eşti să iai cartea şi să desfaci peceţile ei, că te-au junghiat şi
ni-ai răscumpărat pre noi cu sângele Tău lui Dumnezeu de la tot neamul şi limba şi
norodul şi seminţiile şi ne-ai făcut pre noi Dumnezeului nostru împăraţi şi preoţi.
(correspond au texte de la p. 255).
Întrebare: Care iaste cel ce priimiaşte această Taină şi cui să cade să o ia pre
dânsa şi cui nu să cade ?
Răspuns: Întâi, celuia ce va să înnalţe la treapta preoţiei sau la a arhieriei, i să
cade să aibă curăţire şi ştiinţă curată a sufletului şi să fie ferit de păcatele cele ce
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opresc priimirea preoţiei, de care lucru învaţă Apostolul zicând: Mâinile curând nu
puneţi pre niminea, nici vă împărtăşiţi păcatelor celor streine. A doao: să aibă acela
pre carele să pun mâinile ştiinţă şi minte, aşa spre purtarea de grijă a Sfintelor
Tainelor Dumnezeeşti, ca şi spre zidirea norodului celui de obşte, învăţându-i pre
dânşii legea lui Dumnezeu. Pentru care lucru aşa zice Domnul prin Malahia
prorocul : „Buzele preotului să păzască ştiinţa şi legea să caute din gura lui, că
îngerul Domnului atotstăpânitoriului iaste". Iar Hristos cătră preoţi zice: Voi sânteţi
sarea pământului, ca prin carea învăţătura cia înfrumşeţătoare şi cuprinzătoare de
bunătăţi să înţăleage.
A treia: să aibă pre cela ce să pun mâinile toate mădulările întregi, de treabă
fieştecăruia lucru, pentru că pre unii ca aceia nici în legea vechie nu-i priimia.
(correspond au texte de la p. 256)

Orthodoxos homologhia. Mărturisirea ortodoxă
Bucarest, 1 942; texte roumain de 1 69 1 , ed. Par Gh. I. Moisescu
(p. 1 89)
Pravoslavnica mărturisire a credinţii săbomiceştii
şi apostoleştii Besericii Răsăritului
Întrebăciunea 1 . Omul creştin pravoslavnic şi săbomic ce este datoriu a păzi
pentru ca să moştenească viaţa cea veşnică ?
Răspuns. Credinţa direaptă şi fapte bune, căci carele aceste doao va ţinea este
bun creştin şi are nădejde a veşnicei mântuiri, mărturisind Sfânta Scriptură: Vedeţi
că den fapte să îndireptează omul şi nu den credinţă numai; şi cuvântul mai în jos:
Pentru că în ce chip trupul fără duh mort este, aşa şi credinţa fără de fapte moartă
este. Ş i într-alt loc dumnezeescul Pavel aceiaşi zice: Având credinţă şi bună
cunoştinţă a sufletului, carea unii înpingând-o prejur credinţă ş-au frânt corabia; şi
într-alt loc: Având taina credinţii întru curată cunoştintă a sufletului.
Întrebăciunea 2. Dirept ce este creştinul datoriu întâiu să crează şi apoi să facă
faptele cele bune ?
Răspuns. De vreme ce este cu neputinţă a plăcea neştine lui Dumnezău fără de
credinţă, dupre Pavel carele zice: Fără de credinţă cu neputinţă este a plăcea, căci
a crede trebue, celui ce să apropie cătră Dumnezeu, că este, şi celora ce-l caută pre
el, dătătoriu de plată să face. Dirept aceia, ca să placă dară creştinul lui Dumnezeu
şi faptele lui să fie la dânsul bine priimite, trebuie întâiu să aibă credinţă la
Dumnezău şi a doa să-ş îndirepteze viaţa lui dupa credinţă.
Întrebăciunea 3. Aceste doao în ce stau ?
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Răspuns. Întru cele trei bune fapte ale teologhiei, adecă: în credinţă, în nădejde
şi în dragoste, după care vom înpărţi câteştrele părţi ale Mărturisirii. Deci, la cea
dentâiu să mărturisim pentru încheeturile credinţii ; la cea de a doa, pentru nădejde
şi rugăciunea cea domnească (adecă Oce naşile şi blajinile); iară la a treia, pentru
Dumnezeeştile porunci întru care să cuprinde cea cătră Dumnezău şi cătră cel de
aproape dragoste.
Partea cea dentâiu
A Pravoslavnicii Mărturisiri întru carea este pentru credinţă
Întrebăciunea 4. Ce este credinţa ?
Răspuns. Credinţa este (după cum zice fericitul Pavel) ipostasis (adecăte supt
stare) celor ce nădăjduiesc şi dovada lucrurilor celor ce nu să văd. Căci că întru
aceasta s-au mărturisit cei bătrâni. Sau aşa: credinţa pravoslavnică şi săbornică şi
apostolicească este cu inima a crede şi cu gura a mărturisi un Dumnezeu în trei
ipostasis, dupa a acestuiaş Pavel învăţătură zicând: Că cu inima sa crede în
direptate, iară cu gura să mărturiseşte spre mântuire. Spre aceasta trebue să ţie de
adeverit şi neîndoit pravoslavnicul creştin, cum toate încheeturile credinţii ale
săbomiceştii şi pravoslavnicii beserici, sânt date de la Domnul nostru Iisus Hristos,
cu mijlocul apostolilor săi la beserecă şi săboarele a toată lumea le-au tâlcuit şi
le-au ispitit şi să crează într-acestea, precum porânceşte apostolul zicând: Dirept
aceia, fraţilor, staţi şi ţineţi învăţăturile carele v-aţi învăţat, ori pren cuvânt, ori pren
cartea noastră; şi într-alt loc zice: Şi laud pre voi fraţilor, ca de toate ale mele vă
aduceţi aminte şi după cum am dat voao rânduielile le ţineţi. Dentru care cuvinte
aieve este că încheeturile credinţei au întărirea şi ispita, o parte den Sfânta
Scriptură, altă parte den rânduiala beserecii şi dentru învăţătura săboarelor Sfinţilor
Părinţi, carea ivindu-o, Dionisie zice aşa: Că usia (adecă fiinţa firească) a ierarhiei
ce este la noi sânt cuvintele cele de la Dumnezeu date şi cuvintele pre dumnezeeşti
acestea zicem: Câte de la cei dumnezeeşti ai noştri săvârşitori de sfinte (adecăte
Apostolii), întru sfinte scrise şi teologheşti cărţi noao s-au dăruit şi câte de la sfinţii
bărbaţi cu mai fără de materie învăţătură de taină şi vecină întru oarecare chip
cereştii ierarhii den minte în minte pren mijlocul trupescului cuvânt, iară însă mai
fără materie, afară den scrisoare povăţuitorii noştri s-au învăţat; adecă că în doao
chipuri sânt dogmele (adecăte poruncile): unele învăţă scriptura care să cuprind în
teologheştile cărţi ale Sfintii Scripturi şi altele sânt dogme date den gură de la
Apostoli şi acestea s-au tâlcuit de săboară şi de Sfinţii Părinţi şi întru amândoao
acestea credinţa este întemeiată. Ce nu este cu cuviinţă să stea numai păzită întru
ascunsul inimii, ce şi cu gura să propoveduiască aceastaş şi să mărturisească fără
de frică şi fără de îndoială, după cum şi sfântul peaveţ zice (adecăte David): Am
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crezut, dirept aceia am grăit; şi noi dară credem, dirept aceiaşi grăim.
Întrebăciunea 5. Câte sânt încheeturile săborniceştii şi pravoslavnicii credinţe ?
Răspuns. Încheeturile săborniceştii şi pravoslavnicii credinţe sânt 1 2 (adecăte
semnul credinţei) dupre simvolul celui de la Necheea săborului dentâiu şi celui de
al doilea de la Ţarigrad. Întru cari aşa s-au arătat toate carii folosesc spre a noastră
credinţă, care nici mai mult trebuie să credem, nici mai puţine, nici într-alt chip,
fără de ce au înţeles părinţii aceia. Numai unele dentru aceste încheeturi sânt aiavea
şi de sineş cunoscute, iară altele cuprind într-însele taine, şi dentru acestea să
înţeleg şi altele.
Întrebăciunea 6. Care este cea dentâiu încheetură a credinţei ?
Răspuns. Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitoriul, făcătoriul ceriului şi
pământului, tuturor celor văzute şi celor nevăzute . . .
Întrebăciunea 108. Care este a patra Taină ?
Răspuns. Preoţia, care este în doao feliuri, una duhovnicească şi alta tainică. La
preoţia cea duhovnicească toţi creştinii pravoslavnici sânt părtaş, precum învaţă
Petru Apostolul, zicând: Voi dară, rod ales, împărăteasă preoţie, limba sfântă, norod
spre câştigare. Şi Ioan la Apocalipsis: Te-ai junghiat şi ai răscumpărat lui
Dumnezeu pre noi cu sângele tău den tot foliul şi limba şi norodul şi neamul. Şi ai
făcut pre noi Dumnezeului nostru împăraţi şi preoţi. Şi după preoţie ca aceasta, I să
facă şi prinoase ca acestea, adecăte rugăciuni, mulţemiri, omorâre trupului,
dătătoriu spre mucenie pentru Hristos şi altele asemene, spre care îndemnând, zice
Apostolul Petru: Şi voi, ca nişte pietri vii, vă zidiţi casă duhovnicească, preoţie
sfântă, ca să aduceţi duhovniceşti jârtve, bine priimite la Dumnezeu pren Iisus
Hristos. Şi Pavel zice: Rog, dară, pre voi, fraţilor, pentru milosârdiile lui
Dumnezeu, să puneţi trupurile voastre jârtvă vie, sfântă, bine plăcută lui
Dumnezeu, cea cuvântătoare slujba voastră.

Întrebăciunea 1 12. Care este a cincea Taină ?
Răspuns. A cincea taină este pocăinţa, carea este o durere a inimii pentru
păcatele care au greşit omul, care le huleşte înaintea preotului cu adevărat gând să-ş
îndirepteze viaţa spre cea viitoare şi cu pohtă să săvârşască ori ce-l va canoni
preotul duhovnicul său. Această taină are putere şi-ş ia puterea sa, căci dezlegarea
păcatelor să face pren mijlocul preotului, după orânduiala şi obiceiul beserecii.
Care îndată cum îş va lua ertăciunea lui, i să iartă păcatele într-acela ceas, toate de
la Dumnezeu, pre mijlocul preotului, după cuvântul lui Hristos, care au zis: Luaţi Duh
sfânt. Ori cărora veţi erta păcatele, erta-se-vor lor; ori cărora veţi ţinea, ţinea-se-vor.
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MANUSCRISUL „LETOPISEŢUL DE CÂND S-A ÎNCEPUT
ŢARA MOWOVEI"
Acad. G. Mihăilă
Cu mai bine de un secol în urmă, cunoscutul istoric şi filolog Ioan Bogdan
( 1 864- 1 9 1 9) dădea la iveală cea mai veche scriere istoriografică românească,
alcătuită în limba slavonă, la curtea lui Ştefan cel Mare şi a fiului său, B ogdan - o
adevărată revelaţie pentru cultura noastră din secolul al XV-iea şi de la începutul
celui de-al XVI-iea: Letopiseţul de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Ţara
Moldovei, în cartea sa, Cronice inedite atingătoare de istoria românilor (Editura
Librăriei Socec ă Comp., 1 895, XII + 208 p. + XIX facsimile: Studiul, Textul,
Traducerea, Note, p. 1-78). „Acesta este vechiul letopiseţ moldovenesc - declara
cu satisfacţie tânărul savant, numindu-l de la Bistriţa, întrucât, zicea el, «mi se pare
a fi scris în mănăstirea de la Bistriţa, în Moldova» (p. VII) -, pe care-l citează
mereu Ureche şi pe care l-am căutat până acum cu toţii în zadar" (p. 4).
În ediţia sa (p. 4- 1 2), Ioan B ogdan oferă informaţii detaliate asupra
manuscrisului în care a fost descoperit preţiosul izvor narativ (evident, o copie),
consacrat epocii lui Ştefan cel Mare şi secolului precedent, pe care le preluăm şi le
completăm în rândurile ce urmează, recurgând de asemenea la descrierea lui P. P.
Panaitescu. „Nu de mult - scria I. Bogdan, în Studiul introductiv -, în urma
indicaţiunilor ce mi-a dat D-l Alexandru Pop, pe atunci profesor la gimnaziul
român din Tulcea (ulterior, Liceul „Spiru Haret" G. M.), am găsit într-un codex
al bibliotecii clubului bulgar de acolo un al patrulea letopiseţ moldovenesc în limba
slavonă, care duce istoria Moldovei de la descălecat până la Bogdan cel Orb" (p.
4). Iar la sfârşitul Prefeţei, semnate în „octombrie 1 895", adăuga: „Rămâne să-mi
împlinesc o plăcută datorie, mulţumind clubului bulgar «Soglasie» («Concordia»
G. M.) din Tulcea pentru încrederea ce mi-a arătat, punându-mi la dispoziţie pentru
un timp destul de îndelungat manuscrisul din biblioteca sa„ ." (p. IX).
Cum acest sbornic cuprinde, în cea mai mare parte, o copie a Cronicii
universale (6733 de versuri „politice") a scriitorului bizantin Constantin
Manasses (secolul al XII-iea), în traducerea mediobulgară, în proză, din preajma
anilor 1 344-1 345, Ioan Bogdan l-a folosit şi pentru ediţia acesteia, pregătită
îndelung, imprimată de asemenea la Socec, în anii 1 902- 1 909, dar difuzată abia
în 1 922, cu o scurtă prefaţă a lui Ioan Bianu, fără studiul introductiv proiectat al
scrupulosului editor. La moartea lui, cărţile din biblioteca sa au fost donate
Fundaţiei Universitare „Regele Carol I" (actuala Bibliotecă Centrală Universitară
din Bucureşti) 1 , iar manuscrisele, inclusiv acesta, au fost preluate de Biblioteca
Academiei Române, în colecţia manuscriselor româneşti, nr. 5 2 1 1 -5 245,
-

-
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5250-5253 2 , respectiv a celor slavo-române şi slave, nr. 6493 .
Păstrat într-o legătură veche (coperte de lemn, învelite în piele neagră), sbomicul
constă din trei manuscrise, legate împreună şi însumând 247 file (prima şi ultima,
adăugate cu prilejul legării), având formatul 1 8 1/2 x 1 3 1/2 cm. Lăsând la o parte
primele două manuscrise, ce cuprind texte religioase (f. 1 , adăugată la legat + f. 2,
provenită dintr-un alt manuscris + ff. 3-36; ff. 37-47), prezentăm, în continuare,
conţinutul celui de-al treilea manuscris, cuprinzând filele 48-246 (la care s-a
adăugat fila 247). El este format din 25 de caiete (numerotate de la 4 [ 1 ] la 1 Kel
[25 ] ), având, de regulă, câte 8 file (caietul 8 are 1 0 file; caietului 7 îi lipseşte fila a
8-a, după f. 1 02; din caietul final, nr. 25, s-au păstrat doar primele 6 file).
Potrivit cercetărilor efectuate de dr. Alexandru Mareş, şef de sector la Institutul
de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti", hârtia din acest al treilea
manuscris „prezintă două tipuri de filigrane: cruce cu traversă dublă (de
provenienţă poloneză) şi mână surmontată de stea (de provenienţă necunoscută); pe
filele 237-246 se găseşte numai ultimul tip de filigran.

I . Vezi: Emanai! Bucuta, Biblioteca .wtului, Bucureşti, Fundaţia Culturală Regală «Principele Carol», 1 936:
Fotografie între paginile 96 şi 97, reprezentând O parte din depozitul de cărti cu donaţia Titu Maiorescu, alături
de care se vede şi Donatia I. Bogdan; Crina Bocşan şi Anca-Irina Ionescu, Biblioteca per.wnală a i.l'toricului
şi .filologului român Ioan Bogdan, a.flată în f(mdul actualei Biblioteci Centrale Univer.1·itare, extras din
„Revista de istorie", t. 27, 1 974, nr. 4, p. 5 89-595 : I 0 1 9 titluri de cărţi şi reviste (în Registrul inventar A, nr.
55 39-655 8), dintre care 228 de ist01ie a României şi universală (în română şi în limbi străine, inclusiv slave),
36 colecţii de reviste, româneşti şi străine („Archiv fiir slavische Philologie", „113eecrnll OrneneHHll PycKoro
.513!.lKa 11 CnoeeCHocrn" ş.a.). Din păcate, cea mai mare parte a fondurilor B .C.U. a fost distrusă în incendiul
de la sfârşitul lui decembrie 1 989; vezi Biblioteca Centrală Univer.1·itară din Bucureşti. O bibliogra_fie u
existenţei. 1891-2001. Redactori: Anca Podgoreanu, Geta Costache. Fotografii recente: Ioan Ciuciurcă,
Alexandra Dinu Şerban, Bucureşti, 200 1 .
2 . Vezi: Gabriel Ştrempel, Catalogul manu.l'criselor româneşti. B.A.R. 4 414-5 920, Voi. IV, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1 992, p. 238-24 5 .
3. Vezi P.P. Panaitescu, Manu.l'crisele .\'lave din Biblioteca Academiei R.P.R„ Voi . I, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 959, p. X l l l (volumul cuprinde descrierea manuscriselor nr. 1 -300); Catalogul manu.�cri.l'elor
.\'/avo-române şi .1·/ave din Biblioteca Academiei Române, Voi. li. Editie îngrijită de Dalila-Lucia Aramă şi
revizuită de G. Mihăilă. Cu o prefaţă de Gabriel Ştrempel, Editura Academiei Române, 2003 (nr. 30 1 -306);
Voi . lll, nr. 649 (text dactilografiat la B.A.R.: nr. 60 1 -720). Descrierea lui I. Bogdan a fost preluată de A. I.
Iatimirski, Cno6RHCKUe u pycKue pyKonucu pyMblHCKUX 6u6,womeK, St.-Petersburg, 1 905 , p. 839-842 (copie
xerox, în biblioteca prof. dr. Dan Zamfirescu, după exemplarul având ştampilele pe pagina de titlu:
„Donaţiunea Ion Bogdan", „Fundaţiunea Universitară Carol I"; vezi nota 24). Alexandru Pop, licentiat în litere
(desigur, al Universităţii din Bucureşti), a fost profesor suplinitor la Gimnaziul din Tulcea în anii şcolari
1 892- 1 893 şi 1 893- 1 894 (vezi Virginia Dima - Aurel Munteanu, Liceul Spiru C. Haret, Tulcea - 100 ani
(1883-1983), Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 983, p. 2 1 1-2 1 2). Aşadar, el a semnalat manuscrisul lui Ioan
Bogdan în răstimpul septembrie 1 892 - iunie 1 894.
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Variantele acestor tipuri de filigran nu se regăsesc în forme identice în
cataloagele cercetate. Ambele tipuri circulă, prin variantele atestate documentar, cu
precădere în prima jumătate a secolului al XVI-lea, de când datează şi scrierea

Letopiseţului Ţării Moldovei".
Ele sunt consemnate astfel în patru cataloage de filigrane puse la dispoziţie de
Al. Mareş4 :
Cruce cu traversă dublă
Siniarska-Czaplicka: nr. 1 14-1 2 1 ( 1 506- 1553)
( 1 524- 1 544)
nr. 1 23-1 27
nr.

1 29-1 3 1
nr. 1 35

( 1 546-1 553)
( 1574)
nr. 36 ( 1 527-1538)
nr. 1 369-1374 ( 1528- 1539)

Badecki:
Mareş:
Mână surmontată de stea
(cu iniţiala M sau cu iniţiala M + o altă iniţială)
Briquet: nr. 1 0756-10760 ( 1 50 112- 15 54)
Mareş: nr. 1 609- 1 6 1 0 ( 1 504-1 508)

Fig. 1

Fig. 2

4. Al. Mareş, Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVI-iea, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 987 (cu o bogată bibliografie); Jadwiga Siniarska-C:zaplicka, Filigrany papierni polo±onych na
obszarze Rezeczypospolitej Polskiej od poczqtku XVI do polowy XVIII wieku, Wroclaw-Warszawa-Krak6w,
1 969; Karol Badecki, Znaki wodne w ksiegach Archiwum miasta Lwowa I 382-1600 r. , Lw6w, 1 928; Ch.M.
B riquet, Les .filigranes. Dictionnaire hfatorique des marques du papier des leur apparition vers 1282 jusqu 'en
1600, Tome I-IV, Paris-Londres, 1 907 (reeditată, cu Addenda and Corrigenda, de Allan S. Stevenson,
Amsterdam, 1 968).
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Întrucât, după cum vom vedea, ultimul eveniment relatat în Letopiseţ, care se
at1ă pe cele 19 file de la sfârşitul manuscrisului (237v-246v), a avut loc la sfârşitul
lunii octombrie 1 507, aceasta poate fi limita inferioară a copierii lui ; dacă însă luăm
în consideraţie faptul că, pe cele două file dispărute, naraţiunea putea continua până
în 1 5 1 8 (ca în Letopiseţul de la Putna, care provine, în esenţă, din acelaşi prototip
pierdut), ori până la o dată apropiată, această limită s-ar putea deplasa până la aceşti
ani. În sfârşit, limita superioară este 1 574, dată la care mai este înregistrată una din
variantele primului tip de filigran.
Ioan B ogdan, care s-a orientat doar după aspectul scrierii semiunciale (ce
înregistrează modificări pe lungi perioade de timp), a crezut că poate data
manuscrisul „pe la sfârşitul veacului al 1 6[-lea] sau începutul veacului al 17 [-lea],
undeva în Moldova" (p. 5). P. P. Panaitescu a datat manuscrisul cu o anumită
aproximaţie în „a doua jumătate a secolului al XVI-iea", apropiindu-se de
încadrarea propusă mai sus, cca 1 5 1 8-1 574. Prin urmare, copia de faţă este mai
apropiată în timp de originalul pierdut decât s-a considerat până nu de mult.
Cuprinsul. Acest al treilea manuscris, copiat într-adevăr în Moldova, cu litere
semiunciale, în ortografie mediobulgară, cu influenţe slave răsăritene, are, de
regulă, 24 de rânduri pe pagină. El reuneşte în prima parte, mai restrânsă (ff.
48-1 02), texte religioase, în timp ce a doua, mult mai amplă (ff. 103-246), este
consacrată - asemenea altor manuscrise din aceeaşi epocă - istoriei universale şi
celei naţionale5 . Titlurile sunt scrise cu chinovar, de regulă, cu litere mai mari,
uneori stilizate; filele 48 r l OY şi 237r sunt împodobite cu viniete:
,

Partea religioasă. F. 48

r-v .

34'1EAO C'L Ero (M) KNH [�m] u,i:. CEH, R'L NEH-*E
o GrlN T p ( o ) U,H N o Ri:.pi:. H npo'lnH (X) MNOr1.1 (X) (Începutul cu Dumnezeu
al acestei dlrţi, despre Sfânta Treime şi despre credinţă şi despre multe altele).
Ff.

48''-50r.

GTro
WU,4
N4WE ( r )
KNpnA4,
"PXin ( c) 1m4
4Ae3A ( H )AP"LCKA ( r) , 8"LnpocN N w(T) Ri:.T1.1 o GrlH Tp ( o ) u,H (Ale

sfântului părintelui nostru Chirii, arhiepiscopul Alexandriei, Întrebări şi răspunsuri
despre Sfânta Treime).
Ff. 50L56v.

H3AO-*ENne R'L Kp4TU,i:. o np4RORi:.pNi:.H Ri:.pi:. lw( 4 ) N4
�HAOC0�4 K'L Ni:.KOEMO'(, npOCHRWO'(O'( Nero (Expunere pe scurt despre
credinţa ortodoxă a lui Ioan filosoful către cineva care l-a rugat).
Ff. 56v_57r. W E-*E KOAHKO Ai:."� C'LTROpH E"L
(Despre câte lucruri a făcut Dumnezeu în şase zile).

R'L wecTH (x) ANe(x)

5 , Vezi : Mihail Moxa, Cronica universa/â, Edi\ie critică, însotită de i zvoare, studiu introductiv, note şi indici
de G. M i hăilă, Bucureşti, Editura Minerva, 1 989, p. 5 -32.
482
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
Ff. 57.-_59r, GTro WU,A HAwero
nostru Epifanie despre aceleaşi).

6nH�AH'iA w TO�e (A sfântului părintelui

Ff. 57r_59r,

GeRHp'iAHA, en ( c ) 1mA fARAAW, GKA.3AH'ie w (T) np'l.RAro
GAORA IIleCTOAHL. [ RL.] HHKA (A lui Sevirian, episcopul Gavalului, Povestire din
primul Cuvânt al Hexaemeronului).
Ff. 59r_6ov.
Cuvânt).

Toro* (A)E w (T) RTOpAAro GAORA (A aceluiaşi, din al doilea

Ff. 60v_62v.
Cuvânt).

Toro*(A)E w (T) TpET'iAro GAORA (A aceluiaşi, din al treilea

Ff. 62v_63r. Toro*(A)E
patrulea Cuvânt).
Ff. 6Y-v .
Cuvânt).

w (T) 'IETRP'l.TAA (r) GAORA (A aceluiaşi, din al

Toro* (A)E w(T) nETAAro GAORA (A aceluiaşi, din al cincilea

Ff . 6Y-64r. Toro*(A)E w (T) weCTAAro GAORA o AP-hR-h
( A aceluiaşi, din al şaselea Cuvânt despre arborele înţelepciunii).

pA34&'MH-h (M)

Ff. 64.-_79v,

GTro wu,A HAwero Me.e.oA°iA, en ( c ) KnA IlATAp'cKAro, GAORO
w u,p ( c )TRH E.3L.1 (K) nocA-h (A) H'iH (x) Rp-hMEHL., H.3RCTHO CKA3AH"ie w(T)
np'l.RAro 'IAKA AO CKOH'IAH'iA R-hKA (A sfântului părintelui nostru Metodie,
episcopul Patarelor, Cuvânt despre împărăţia neamurilor celor din urmă vremi,
povestire cunoscută de la cel dintâi om până la sfârşitul veacului).
Ff. 80L 1 02v.

H.3BpAH'ie M[A]Ao w (T) *HTiA CTro wu,A HAwero 4.H (A) peA
epOAHRAro X ( c) A PAAH, HM-hoq.iee R'l.npoc1:i.1 6nH�AH'iA C'l. w ( T) R-hTMH
GTro 4.HAPEA, nOA-h.3HO s-hAO (Scurt extras din Viaţa părintelui nostru Andrei cel
Nebun pentru Hristos, cuprinzând întrebările lui Epifanie cu răspunsurile sfântului
Andrei, foarte de folos).
Partea istoriografică. Ff. 1 03r_235v.

Ilp-hMOApAro MAHAC0iA H A-hTOnHCU,A
G'l.pAH'ie A-hTHO w(T) C'l..3 (A) AH0iA MHPO'( HA'IHHAoq.iee " TEKOqJH AO
CAMOro u,p ( c ) RA Kvp1:i. HHKH�wpA .GWTAHHWTA (A preaînţeleptului şi
cronicarului Manasses, Cronică începând de la facerea lumii până la împărăţia lui
chir Nichifor Botaniatul [1081 ]). Textul se încheie cu următoarele cuvinte:

KoHe( u,) A-hTOnHCU,A MAHAC'iA np-hMOApAro (Sfârşitul cronicarului Manasses
cel preaînţelept).
Ocupând un loc deosebit de important în istoriografia bizantino-slavo-română
(model stilistic pentru cronicarii Macarie, Eftimie şi Azarie, sursă principală a lui
Mihail Moxa), această Cronică universală a fost editată pentru întâia oară integral
483

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
de acelaşi Ioan Bogdan, la sugestia fostului său profesor Vatroslav Jagic (Viena),
după manuscrisul de la Muzeul Istoric din Moscova ( 1 344-1 345), cu variante după
cel de la Vatican, scris pe pergament în aceeaşi epocă, şi după sbomicul de faţă:
Cronica lui Constantin Manasses. Traducere mediobulgară„ . Text şi Glosar de Ioan
B ogdan. Cu prefaţă de prof. I. Bianu. Publicare postumă (Bucureşti, Atelierele
grafice Socec ă Co., 1 922, VIII + 456 p.).
Valoarea acestei ediţii în bizantinologia şi slavistica internaţională a fost
confirmată de reproducerea fotomecanică, realizată în Germania, după aproape o
jumătate de secol (ce e drept, fără preţiosul Glosar mediobulgar-grec-românesc,
cuprinzând peste 6500 de cuvinte): Die slavische Manasses-Chronik. Nach der
Ausgabe von Joan Bogdan. Mit einer Einleitung von Johann Schropfer („Slavische
Propylăen", Bd. 1 2, Mi.inchen, W. Fink Verlag, 1 966).
Cu puţin timp înainte au fost imprimate, prin grija şi cu studii ale savantului
bulgar Ivan Duicev, două reproduceri ale manuscrisului de la Vatican, împodobit cu
69 valoroase miniaturi, realizate pentru ţarul bulgar Ioan Alexandru şi pentru prima
sa soţie, Teodora, fi ica primului domn al Ţării Româneşti, Basarab I:
Mwwam10pume Ha MaHacue6ama !lemonuc (Sofia, 1 962; ed. 2, 1 964, cu
reproducerea în culori a miniaturilor, între care cea de-a doua îi înfăţişează pe ţar
şi pe soţia sa, aplecaţi asupra catafalcului fiului decedat, Ioan Asan); Jlemonucma
Ha KoHcmaHmuH MaHacu (Sofia, 1 963). Acestea au fost urmate de ediţia ruso
bulgară (după aceleaşi trei manuscrise, cu indice de cuvinte, care însă nu
înlocuieşte Glosarul trilingv al lui I. Bogdan), alcătuită de D. S. Lihaciov, I. S .
Duicev, M. A . Salmina şi O. V. Tvorogov: CpeâHe6o!lwpcKuu nepe6oâ XpoHUKU
KoHcmaHmuHa Mmtaccuu 6 c!la6RHCKUX !lumepamypax (Sofia, 1 988).
În sfârşit, ample extrase din manuscrisul de faţă au fost reproduse, în paralel cu
transpunerea românească rezumativă de la 1 520, în ediţia îngrijită de autorul
acestor rânduri: Mihail Moxa, Cronica universală. Ediţie critică, însoţită de
izvoare, studiu introductiv şi indici (Bucureşti, Editura Minerva, 1 989, p .

227-342).
Ff. 236r_237r, 6p ( c )AHMCT°iH u,p°ie,
Ierusalimului, care au domnit în Israel).

H�e u,p ( c ) TRORAWe R'l. lc (A) H (Regii

G'iH A-kTOnHCEU,L. w ( T) TOAH HA'IE ( c) npOH.3ROAEH0iEML.
G�"ie(M) MOA,J\4RCK44 3eMA-k (Letopiseţul de când s-a început, cu voia lui
Ff. 237r_246v.

Dumnezeu, Ţara Moldovei).
Titlu scris cu chinovar: primele trei cuvinte şi o parte din al patrulea (TO-),
constituind primul rând, au forme sensibil mai mari. Litera .G de la începutul
textului, scrisă de asemenea cu chinovar, se întinde pe şase rânduri, fiind frumos
stilizată. Deasupra titlului, o vinietă de aceeaşi culoare, formată din cercuri şi lujeri
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întretăiaţi, are în partea superioară o cruce, încadrată de cuvintele: Ic Xc HHKA
(Isus Hristos a biruit).
Prima pagină are doar 16 rânduri . În r. 1 2, titlul interior, cu litere roşii :

MoA.AARCT'IH u,p·IE (Domnii Moldovei) .
Cele 1 9 pagini ale Letop iseţului sunt scrise de două mâini: prima (care a copiat
şi cele două texte precedente), de la început până la f. 246r, rândul 1 8, iar a doua
de aici până la sfârşit (doar 6 rânduri de pe f. 246 r şi f. 246v).

Cum ultimele două file ale caietului lipsesc, nu găsim - ca de obicei - vreo
însemnare a copistului (copiştilor). În schimb, însemnări ulterioare ne permit să
urmărim circulaţia manuscrisului, care pe la sfârşitul secolului al XVII-iea şi
începutul celui de-al XVIII-lea aparţinea protopopului Ursu din Iaşi, rudă a
mitropolitului Varlaam al Moldovei 6 . După moartea acestui posesor, sbornicul a
fost dăruit de soţia sa preotului Gheorghe din Băiceni (unul din cele două sate cu
acest nume, aflătoare în jud. Iaşi, ţinând de comuna Cucuteni, respectiv Todireşti,
ambele situate la nord de Târgu Frumos), cum rezultă din însemnarea scrisă îngrijit,
cu chinovar, pe spaţiul rămas liber de la fila 3Qv (aparţinând primului manuscris).
O redăm în transcriere cu litere latine, păstrând pe cele chirilice la cuvintele
slavone: „4 ( .3 ) "iepe ( H ) few ( p ) rH w (T) [Eu, preotul Gheorghe din] Băiceni,
precum mi-au dat această carte preutiasa răpoosatului preotului Ursului, carele au
fost potropop w ( T ) [de] laş. Dumnedzău să-l pomeniască în [îm]părăţiia sv[i]nţi [i]
sale, depreună cu preotiasa şi cu toţi cuconii şi rudenii a <lumilor sale; mi-ao dat-o
ca să le fie pomană în veci, amin.
Scris-am când au vin[i]t Ioan Neculai voevod7 ş-au întrat în laş, & ' c p � ( A) ,
M ( c ) u,b rE ( H ) , l KE 1 AHH [miercuri, luna ianuarie, 25 zile], în dzioa lui (cT)

fAHrop H

ErocAo ( R ) , R (A) 1 3C�ii I [Sf. Grigorie Teologul, în anul 72 1 8, resp. 1 7 10]".

Mult mai târziu, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, sbomicul se afla în mâinile
unui rus lipovean (probabil, din Dobrogea) - interesat, ca şi conaţionalii săi, de
manuscrise religioase slavoneşti -, de la care l-a cumpărat, la 4 august 1 86 1 , preotul
bulgar Mancio N. Djudjov, din Zebil (comuna Sarichioi, jud. Tulcea), cum aflăm din
însenrnarea acestuia de pe f. 36v (ultima a primului manuscris, pagină rămasă liberă):
„Trui: KHHra Ha MaHqo HeHOB'b ):{)l(y)J)KOB'b eyni CE 3a epy6Jrn B rri;TO rocno.z:i;He
1 86 1 , Meceua Aarycrn 4 - ,n-hIH ,neHh . Ilorro)l(HX'b cJ1qKi.s1 CM Tpyn, [Tpy.z:i;] , .no.ne

CE HCKonax'b OTb e,LJ;HH'b 1IHTIOBHHK'b ! 6o)l(e! ! ! CTapo-6orrrapcKa pOKOTIHCHa
rreTOTIHC'b li .npyrH pa.3HH.
6. Vezi planşa Letopiseţul de dind s-a început Ţara Moldovei, la G. l va�cu, Istoria literaturii române, l , între
p. 82 şi 83.
7. Nicolae Mavrocordat, în prima domnie (noiembrie 1 709 - noiembrie 1 7 1 O).
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M. H. )J..
Matt'IO H. JJ.)J{Y.lJ::>KOB'h
Hcrmp'h BOHBO.lIOB'h YHyKO
Po.zrett'h B 1 835-TO romrna
6'bJirapHH'b
ITaHariopeu;'h".
(„Această carte a lui Mancio Nenov Djudjov s-a cumpărat cu 5 ruble, în anul
Domnului 1 86 1 , luna august, ziua a 4-a. Mi-am dat toată silinţa de am scos-o de la
un lipovean ! Doamne ! ! ! Letopiseţ manuscris vechi bulgar şi alte [texte] diferite.
M. N. D .
Mancio N. Djudjov
Nepot al lui Ispir voivod
Născut în anul 1 835
bulgar
din Panaghiurişte") 8 .
La 3 septembrie 1 869, acesta a dat manuscrisul în păstrare B ibliotecii populare
bulgare din Tulcea, fapt consemnat pe f. 1 r :
„On KHHrn-rl Ha MaH'IO H. )J.)J{y.lI)J{OB'h, Kotî: TOE ocrnBa rrp1rnp'°hMeHHO B
Tyn'IaHcKo-To 6'bnrapcKo 'IHTanm.ue.
3e6HJI'h, 3 CerrTeMBpitl: 1 869".
(„Din cărţile lui Mancio N. Djudjov, care o lasă provizoriu în Biblioteca bulgară
din Tulcea.
Zebil, 3 septembrie 1 869").
Acesta este drumul lung, în timp şi în spaţiu, de la Iaşi până la Tulcea, şi de aici
- cum am văzut - în mâinile lui Ioan Bogdan, iar după moartea lui, la B iblioteca
Academiei ��omâne.

8.

Î ntr-o altă însemnare (f. 36'), Mancio Djudjov consemnează info rmatii despre sine şi familia sa.
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O NOUĂ COPIE MANUSCRISĂ DIN OXENSTIERN:
CUGETĂRI DE MULTE FELURI
Olimpia Mitric
În anul 1 996, vedea lumina tiparului prima monografie a unei cărţi de
înţelepciune, Cugetările de multe feluri ale contelui suedez Johann Oxenstiern
( 1 666- 1733 ), una dintre primele traduceri din limba franceză efectuată la noi, în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, stârnind, alături de alte opere asemănătoare,
un mare ecou printre cărturarii moldoveni. Este vorba de valoroasa teză de doctorat
a Adrianei Mitu, elaborată sub îndrumarea prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu 1 •
Cu această ocazie, autoarea a acordat atenţia cuvenită şi răspândirii operei prin
copii manuscrise şi, în mod special, filiaţiei acestora, posibilă numai în urma unui
amănunţit studiu al tuturor textelor cunoscute, inclusiv al grafiilor (vezi paragraful
Descrierea manuscriselor, p. 95- 1 1 9; Anexele 1 , 2, 3). Investigaţiile prin biblioteci
şi arhive au scos la iveală noi manuscrise, necunoscute bibliografiei de specialitate,
aşa încât în total sunt prezentate 24 de copii manuscrise, cunoscute până la acea dată.
În anii din urmă, cercetând manuscrisele păstrate în colecţiile Direcţiei Generale
a Arhivelor Naţionale - Filiala Botoşani, am avut posibilitatea să mai descoperim un
manuscris, din anul 1 833 (Vezi, la sfârşit, reprodusă fila 14 din acest nou manuscris,
pentru un eventual studiu al grafiei). Trecut în Registrul inventar sub titlul curios de
Onticon. Rugăciuni pentru diferite împrejurări, numit, la fel de neaşteptat, Ociricon,
într-una din însemnările celui care l-a comandat şi finanţat, manuscrisul n-a prea
stârnit curiozitatea specialiştilor. Această nouă copie manuscrisă a fost semnalată de
noi, cu ocazia prezentării manuscriselor româneşti din cele mai importante colecţii
botoşănene2 . Întrucât prezentarea sumară a conţinutului manuscrisului, prin câteva
titluri, nu permite stabilirea locului exact între copiile existente, ne folosim şi de
acest prilej pentru a reda toate titlurile capitolelor, preluând numerotarea lor după
Adriana Mitu, (op. cit. , Anexa 2), precum şi câteva versuri (celelalte fiind doar
semnalate) din cuprinsul unor capitole.
De asemenea, revăzând manuscrisul şi beneficiind de sprijinul deosebit al
directoarei Filialei Arhivelor Naţionale, Stela Giosan (căreia îi mulţumim călduros
şi pe această cale), prin comparaţie cu alte semnături, am putut descifra în întregime
I . Din vechile cărţi de Înţelepciune la români. Cugetările lui Oxenstieren (sec. XVl/l), Edit. Athos, Bucure�ti,
1 996.
2. Olimpia Mitric, Manuscrise româneşti În colecţii hotoşănene (sec. XV/l-XX) - Prezentare generală, în
„Revista română de istorie a cărtii", an I, nr. I , 2004, p. 75 -76.
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semnătura comanditarului, de pe coperta a 3-a: Grig<orie> Racliş, medi<lnicen ?,
eforul oraşului Botoşani. De altfel, un mare preţuitor al textului manuscrisului, după
cum se poate deduce din cele două însemnări (trecute mai jos, cu ocazia descrierii
noului manuscris). Din păcate, numele copistului nu ne este cunoscut, fie din cauza
lipsei foii de titlu, fie pentru că obişnuia să se semneze la sfârşitul cărţii a doua.
Urmărind succesiunea capitolelor, prezenţa sau absenţa unora dintre ele, la
manuscrisele cunoscute, în volumul menţionat, Anexa 2, în paralel cu cele din
originalul francez, am constatat că avem a face cu Cartea I-a, Cugetări de multe
feluri, subgrupa B , copia noastră asemănându-se cel mai mult cu manuscrisul B-3
(coloana 1 5), copiat în Moldova, la sfârşitul secolului al XVIII-iea de Grigorie
Hudeci (descrierea la p. 1 1 1 ). Credem că un astfel de manuscris, din această serie,
a stat la baza noii copii. Iată asemănările şi deosebirile dintre cele două manuscrise:
- manuscrisul botoşănean nu este complet, îi lipsesc: foaia de titlu, foile 1 şi 6.
Urmărind continuitatea textului, precum şi numerotarea originală, putem bănui că
s-au pierdut capitolele I (Pentru pustietate sau sângurătate), 4 (Pentru dezmierdare),
5 (Pentru izbândirea sau răsplătirea), 1 8 (Pentru curgerea de la naştere şi până la
moarte a vieţii) şi 1 9 (Pentru viaţa mea).
- din succesiunea normală a capitolelor, noului manuscris îi lipseşte capitolul
155 (Pentru avocaţi) şi are în plus capitolul 6 (Pentru evghenia ce să zice neeţmul bun).
- capitolele 10 (Pentru glumă sau luarea în râs) şi 1 90 (Pentru Jeroglifica) considerate
„lipsă" în manuscrisul B-3, lipsesc şi în manuscrisul nostru, deşi nu se poate evoca lipsa
foilor, în cazul acesta, putem presupune că n-au existat nici în manuscrisul B-3 ?
- şi noului manuscris, asemenea tuturor celorlalte manuscrise cunoscute, îi
lipseşte traducerea sonetelor de mai mare întindere, în capitolele menţionate de
Adriana Mitu (op. cit. , p . 8 1 ) .
- mai atragem atenţia asupra titlurilor din noua copie, unele sunt mai lungi sau
mai scurte (urmând sau nu modelul francez), alte mici deosebiri datorându-se,
probabil, grabei : capitolul 78 (Pentru boierii), capitolul 87 (Pentru bogăţiia „în loc
de bărbăţia" sau îndrăzneala), capitolul 127 (Pentru sălbătăcie, vitej âia, mâniia şi
iuţime), capitolul 1 34 (Pentru hotarul vieţii), capitolul 1 69 (Pentru stare me osăbită).
- în privinţa versurilor, comparându-le cu cele din manuscrisul la, subgrupa B
(copiat, de asemenea, de Grigorie Hudeci, în Episcopia Romanului), cuprinse în
Anexa 3 , am observat, cu câteva excepţii, o similitudine perfectă, în manuscrisul
nostru fiind prezente mai multe caracteristici ale graiului moldovenesc.
Prin urmare, noua copie manuscrisă, cea de-a 25-a, urmează îndeaproape, cu
excepţiile enunţate, unul din manuscrisele copiate de Gtigorie Hudeci.
Descrierea noului manuscris identificat cuprinde patru părţi, conform metodei
adoptată în cataloagele de manuscrise cunoscute: numărul de inventar, vechimea,
numărul de file (cu indicarea tipului de numerotare), formatul, dimensiunile
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legăturii (redate în centimetri); conţinutul; însemnările marginale, aprecieri
privitoare la hârtie, scriere, ornamentică, legătură, stare de conservare, bibliografie.
Nr. inv. 4 (nr. vechi: 287).
1 83 3 , ghenari (Coperta 3); 1 1 3 f., lipsesc: foaia de titlu, f. 1, 6, numerotarea
originală, cu cifre arabe, are greşeli, se reia numerotarea filelor de la 30 la 40, astfel
încât la final sunt 1 05 file; am folosit-o pe cea nouă, cu creionul; in-2°; L= 39 x
24,2 cm. <Oxenstiem. Cartea I-a. Cugetări de multe feluri> 6. F. 1 - 1 v. : <Pentru
evghenie ce să zice neamul bum <parţial> + versuri .
F. l Inc . : cari să află întru sâne atâta de scurtă, cât aceasta nu mai pute să ne
agiungă a ne insufla urâciunii şi grozăviei. De ar fi putut omul să cunoască numai
aceia ce să află întru sâne, în ceasul ce purtă dezmierdare . . .
F. 1 v.: „A<i> lui Adam toţi noi sântem fii, I Ş i plugul au tras a<i> noştri părinţi
întăi. I Dar, osteniţi şi pământul arat, de a-l mai lucra, I Unul dimineaţa, altul după
prânzu s-au pus a degiuga". I
7 . F. 1 v-2: Pentru dragoste patriei + versuri.
F. 2: „Di ce îm eşti moşâe, nu undi mă nasc I Şi patrie vie şi undi averi mari mi să
dăruesc. / Aice şi oriundi să lăcuesc pot, I Să nu-mi lipsască numai trebuincioasăle de
tot, I Afară de aceasta, ştim că nici un proroc în moşâia sa nu esti cinst<it>. I Şi
iarăşi I Viiaţa ni să dărueşti în moşâe, I Dar nici cacurn vreodată cinste vie I Pe aceasta
ne-o hărăzăşti I Pământul strein ne-o dărueşti". I
8 . F. 2-2v: Pentru sfat.
9. F. 2v-3 : Pentru iconomie.
1 5 . F. 3-4: Pentru nemulţămire + versuri.
F. 4: „A luoa eşti lucru omenesc, I Iar a da săracului dar dumnezăesc. I Şi nu
cred că ar fi fost vreodată, I Atât puţini Dumnezău precum această dată". I
16. F. 4 - 4v: Pentru mulţămită.
17. F. 4v . : Pentru propoveduitori <numai începutul> .
20. F. 5v: <Pentru rodul Împotrivirilor sau nenorocirea> <numai versurile> .
F. 5v: „în lucruri celi împotrivitoare I Uşoară eşti a morţii defăimare. I Acela
poate să fii mai tare, I Gările nimica în lumi n-ari". I
2 1 . F. 5v_6v: Pentru deznădăjduire.
22. F. 6v_7v: Pentru credinţă.
23. F. 7v_8: Pentru lenevire + versuri.
F. 8: „Omul când nimica lucreazi, I Rale a lucra urmează şi afară de aceasta, I
Câmpul lenevirei eşti plin de urzâci". I
24. F. 8-8v: Pentru carnaval.
25. F. 8v-9: Pentru omul făr de bani.
26. F. 9-9v: Pentru vin + versuri.
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F. 9v: „Vestitul Dmnnezău a desfrânării, I Subţire cumpărători a sanitarii, I Lucrul
dezmierdării cei nevinovate, I De cari griji de-a purure să bate. I Prietinul cel mai cu priinţă
gurii, I Trufaş şi iubit biruitoriu inimii, I Fiiul unui Dumnezău, jăraticu cu umezală I Pui
de foc şi mult topitoare pară I Vine de ne îndumnezăeşti I Şi ne faci fericiţi a veste". I
27. F. 9v_ 1 0v: Pentru numi bun.
28. F. 1 0v- 1 1v: Pentru Italie + versuri.

„Cinste nu ari nimine supt soare, I Precum taliianul şi spaniolul are"./
29. F. 1 1 v-12: Pentru bucuriia + versuri.
F. 1 1 v: „Puni zăbăvi şi sălinţă dobânzâi, I Pomenind că pe puţin de focul negririi.
I Amestică nebuniia scurtă între sfaturi, I Fiind dulci a te nebuni pe alocuri". I
F. 12: „Cei muritori să be vinul, I Alte dobitoaci râul. I Lipsască din pieptul
omenesc I Băutul apei, cel dobitocesc"./
30. F. 1 2- 1 3 : Pentru întristăciune.
3 1 . F. 1 3 - 1 3v.: Pentru sănidisăs + versuri.
32. f. 1 3v_ 14: Pentru frică sau temire.
F. 14: „Când aude de războiu să s<ă> grăiască I Să vede ca un tunet să s<ă> zdrobască
I Turnurile, munţii cu văi, I Apucă-l dar, numai de vrei./ Şi atunce vei vede cu lesnire,
I Cum că Ermis are la glezni aripire". I
„Fii ce eşti, ce sânt alţii lasă. I Fiişticare ce să fii nu-ţi pasi. I Aceia ce nu eşti nu
voi, I Iară ce poţi voeşti a fi". I
33. F. 14- 1 5 : Pentru jocul sau danţul + versuri.
34. F. 1 5 : Pentru gust.
35. F. 1 5-15v: Pentru videre + versuri.
36. F. 1 5v_ 1 6: Pentru întâmplare sau norocire far de vesti.
37. F. 1 6- 1 7 : Pentru Franţa.
38. F. 1 7 : Pentru supărare.
39. F. 1 7- 1 7v: Pentru prepus.
40. F. 1 7v_ 1 8v: Pentru milostivire sau blândeţi sau îndurarea + versuri .
4 1 . F. 1 8v- 1 9v: Pentru mânia.
42. F. 1 9v_20: Pentru Poloniia.
43. F. 20-2 1 v : Pentru Deoghen.
44. F. 2 1 v-22: Pentru minciună.
45. F. 22-23 : Pentru nenorocire.
46. F. 23-23v: Pentru hotărâre dumnezăiască.
47. F. 23v_24: Pentru facire de bine.
48. F. 24v_25v: Socoteli asupra lui Iulie chesariul.
49. F. 25v_26: Pentru Eva şi pentru şarpe.
50. F. 26-26v: Pentru slujârea dumnezăiască.
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5 1 . F. 26v-27: Cugetare asupra lui Pombei.
52. F. 21v: Pentru Englitera.
5 3 . F. 28-29: Pentru 4 ciferturi a<le> anului.
54. F. 29-29V: Pentru nemereala ce cu folos sau priinţă.
55. F. 29v_30: Pentru râs.
56. F. 30-30v: Pentru creştire.
57. F. 30V-3 1 : Pentru mari cuviinţă la strae.
5 8 . F. 3 1 -32: Pentru lăcomiia bucatelor sau îmbuibare pântecelui.
59. F. 32-32v: Pentru frum<u>săţă + versuri.
F. 32v : „Frum<U>săţa iaste un strâcăcios bine, I Carii cu cât la mai mulţi ani vine,
I Să micşureazi sâlindu-să să alergi I Şi la vremea sa, ea singură să culegi". I
60. F. 32v-33 : Pentru prieteşugul cel făr de folos.
6 1 . F. 33-33v: Pentru curiozâta, adică iscodire.
62. F. 33v_34v: Pentru prorocie + versuri.
63 . F. 34v_35 : Pentru milostenie.
64. F. 35v: Pentru Olanda.
65. F. 35v_36v: Pentru nemurire numelui.
66. F. 36V-37: Pentru păgânătate veacului nostru.
67. F. 37-37v: Pentru coroanile celi cată diia dohin sau cu alegire.
68. F. 37v_38: Pentru izvodire întâmplările celor mari.
69. F. 38V-40: Vorba trupului cu sufletul.
70. F. 40-40v: Pentru socoteală.
7 1 . F. 4 1 -4 1 v : Pentru schimbare legii sau a credinţii.
73. F. 4 1 v-42: Pentru ce adevărată temire de D<u>mnezău.
74. p. 42-42v: Pentru politica.
75. F. 42V-43 : Pentru statornicie.
76. F. 43-43v: Pentru stare cea obicinuită a omului.
77. F. 43v_44: Pentru curgire ce obicinuită a lumii + versuri.
78. F. 44-44v: Pentru boierii <cei far de averi>.
79. F. 45-45v: Pentru zavistie.
80. F. 45v_46v: Pentru îndărăptnicie.
8 1 . F. 46V-47: Pentru râvnă.
82. F. 47-47v: Pentru viiaţa Curţii.
83. F. 47v_48: Pentru socotelile vechimii de fericire ce mai înaltă.
84. F. 48-48v: Pentru încredinţare.
85. F. 48V-49 : Pentru Marile Alexandru.
86. F. 49-49v: Pentru statornicie în nenorociri.
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87. F. 49v_50: Pentru bogăţiia <În loc de bărbăţia> sau îndrăzneala.
88. F. 50-50v: Pentru o inimă bună.
89. F. 5ov_5 1 : Pentru interes.
90. F. 5 1 -5 1 V : Pentru schimbare firii în norocirii.
9 1 . F. 5 1 v-52: Pentru îndurarea.
92. F. 52: Pentru nădejde.
93 . F. 52-52v: Pentru norocire.
94. F. 52V-53 : Pentru măgulire.
95. F. 53-53v: Pentru Carol al Cincilea.
97. F. 53v_54v: Pentru călătorie în ţări streine.
98. F. 54v_55 : Pentru suflet.
99. F. 55-56 : Pentru miniştrii cei din Curţile streine.
1 00. F. 56: Pentru obrăznicie.
1 0 1 . F. 56-56v: Pentru fire schimbată.
102. F. 56v_57v: Pentru Săneca.
103. F. 57v_58 : Pentru preţul lucrurilor celor rari.
1 04. F. 58-58v: Pentru umbletul cu corabie pe mare.
105. F. 58V-59: Pentru războiu.
106. F. 59-59v. : Pentru jocul cărţilor.
107. F. 59v_60: Pentru cruzame sau cumplire.
108. F. 60: Pentru răcomendaţiia + versuri.
1 09. F. 60v.-6 1 : Pentru himiia.
1 10. F. 6 1 -62: Pentru ştiinţă + versuri.
1 1 1 . F. 62: Pentru clevetire.
1 1 2. F. 62-63 : Pentru obiceiul a be pentru sănătate.
1 1 3 . F. 63-63v: Pentru Paschen.
1 14. F. 63V-64: Pentru primblare.
1 1 5 . F. 64-64v: Pentru dragoste + versuri.
1 16 . f. 64V-65 : Pentru scumpete sau iubire de argint + versuri .
1 17 . F. 65-65v: Pentru zălotipiia.
1 1 8 . F. 65V-66v: Pentru zăbăvile mele.
1 1 9. F. 66V-67: Pentru credinţa oamenilor celor de cinste.
1 20. F. 67v: Pentru tabac.
1 2 1 . F. 68: Pentru visuri.
1 22. F. 68V-69: Pentru podagrie.
1 2 3 . F. 69-69v: Pentru magua.
1 24. F. 69v_7ov: Pentru sărăcie + versuri.
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125.
1 26.
1 27 .
128.
1 29 .
1 30.
131.
1 32.
133.
1 34.
1 35 .
1 36.
1 37 .
138.
1 39.
140.
141.
142.
143 .
144.
145.
146.
1 47 .
148.
149.
150.
151.
1 52.
153.
1 54.
1 56.
1 57.
158.
159.
16 1.
1 62.
163.

F. 7ov: Pentru complimenturi.
F. 7ov_ 7 i v: Pentru nălucire.

F. 7 1 v_72: Pentru sălbătăcie, vitejâia , mâniia şi iuţime.

F. 72-7 3 : Pentru neadeverire lucrurilor vieţii aceştiia.
F. 73-73v: Pentru vrăji.

F. 73v_74v: Cugetare pentru o inimă năcăjită + versuri.

F. 74v-7 5 : Pentru a fi mulţămit niştine în ceia ce să află.
F. 75v_76: Pentru patimi.

F. 76-76v: Pentru vremi.

F. 76v-77: Pentru hotarul vieţii <omeneşti>.

F. 77v_ 78: Pentru doftorie cari nu atinge pre cei buni doftori.
F. 78-78v: Pentru moarte.
F. 78v-79: Pentru epitafiia + versuri.
F. 79-79v: Pentru comediia ce de obşte.
F. 79v_80: Pentru ce dreaptă împărţire a firii.
F. 80: Pentru cinste.
F. 80V-8 1 : Pentru răbdare.
F. 8 1 -82: Pentru cetire + versuri.
F. 82-83v: Pentru doâ căi pre carii umblă oamenii întru această viiaţă.
F. 83V-84: Pentru primejdie ce iaste a grăi de cei mari.
F. 84-84v: Pentru socotinţa de sâne sau mândriia.
F. 84V-85: Pentru deşărtăciune celor mai multe păzâri ale noastre.
F. 85: Cinste ce să cuvini unui ministru.
F. 85-85v: Pentru cel adevărat politic + versuri.
F. 85V-86: Pentru Cavala.
F. 86-87: Pentru celi mincinoasă pietri a unii coroane.
F. 87-89v: Pentru dragoste.
F. 89v: Pentru a unui om minte.
F. 90: Pentru ştiinţa ce nu-i de folos.
F. 90-9 1 v: Pentru pilda oblăduitoriului + versuri.
F. 9 1 v: Pentru omul limbut carile grăeşti multe + versuri.
F. 9 1V-93: Pentru legi.
F. 93-93v: Pentru cădere ce obişnuită la oamenii cei mari.
F. 93v_94: Pentru lspaniia.
F. 94-94v: Pentru schimbare la cari toate lucrurile sânt supusă.
F. 94v_95 : Pentru mesale cele mari.
F. 95 : Pentru pocăinţa ce târzâe.
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1 64. F. 95v: Pentru stare bărbaţilor cari nu iubăsc a îndatori pre alţii.
165. F. 95v_96: Pentru Neiapoli.
1 66. F. 96-97: Perelipsăs a istoriei Ramului.
167. F. 97-97v: Pentru pomul cel oprit în Raiul pămintesc.
1 6 8 . F. 97v_99: Pentru Portugali<a>.
1 69 . F. 99v: Pentru stare me osăbită<în loc de: obicinuită>.
1 70. F. 100- l OOv: Pentru acei 7 înţălepţi a<i> Eladiei.
1 7 1 . F. 10ov- 10 1 v: Pentru Roma.
1 72. F. 1 0 1 v- 1 02: Pentru viiaţă de la câmp.
1 7 3 . F. 1 02- 1 02v: Perelipsăs istoriei jidovilor.
1 74. F. 1 02v- 103v: Pentru viiaţă ce sânguratică din mănăstiri.
175. F. 1 03v_ 1 04v: Pentru Săvile.
1 76 . F. 1 04V- 1 05 : Pentru sănătate.
177. F. 1 05- 1 05v: Pentru bătrâneţi
1 7 8 . F. 105v_ 106: Pentru raiul pămintesc.
179. F. 106- 106v: Pentru ce puţână temelie ce să cade a ave asupra omului + versuri.
1 80. F. 1 06V- 1 07 : Pentru slava ce deşartă.
1 8 1 . F. 1 07- 1 07v: Pentru paza credinţii.
1 82. F. 1 07v_ 108 : Pentru celi <Sic> ce să socoteşti că numai el iaste ce iaste +
versuri.
1 8 3 . F. 108- 1 08v: Pentru obiceiul a lăuda toate acele ce să văd sau să aud +
versuri.
1 84. F. l08v- 1 09v: Pentru filosofiia.
1 85 . F. 109V- 1 1 0: Pentru acel tainos epitafion a lui Elia Lelia Crispis +
versuri .
1 86. F. 1 1 ov- 1 1 1 : Pentru dragoste celor cioplite.
1 87. F. 1 1 1 - 1 1 1 v: Pentru gustul cel rău a<h omului.
1 8 8 . F. 1 1 1 v: Pentru boeriile sau vredniciile cele cumpărate + versuri.
1 89 . F. 1 12- 1 1 2v : Pentru izvodire crăiilor + versuri.
1 9 1 . F. 1 1 2v- 1 1 3 : Pentru theatra.
1 92. F. 1 1 3-1 1 3v: Pentru că să cade a gândi cu multă socoteală mai înainte
de a începi lucrul.
1 93 . F. 1 1 3v: Pentru strâmbătate ce au a pofti să fie norociţi.
Însemnări: Coperta 1 : „S-au prescris, la anul 1 833, carte aceasta, ce să numeşti Ociricon
<sic>; i-a unui iubitori de învăţătură" <chirilice, cerneală neagră>. Coperta 3, aceeaşi mână,
chirilice, cerneală neagră: ,,Aceasta carte premult folositoare pentru tot omul, din care
îndulcindu-mă din a ei cetire, am plătit şasăzeci lei de au prescris-o, la anul 1 833 ghenari,
lăsându-o spre a să folosi din ea şi urmaşii mei, întru pomenirea mea, luna mart, 1 -iu,
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Grig<orie> Racliş, medi<c>, eforul oraşului Botoşani". Mai jos, altă mână, chirilice,
cerneală rădăcinie: ,,Mi s-au hărăzit mie, gios iscălitul, 1837, Eg.< ?> Buznianul,
sachelari".
Hârtie cu filigran, scris cursiv, format, cu 3 1 -32 rânduri pe pagini cu reclamă.
Cerneală neagră. Fără elemente de ornamentică. Legătura din carton, piele la cotor şi
colţuri, o încuietoare din piele. Tranşele în chinovar.
Manuscris incomplet, copiat, probabil, în Botoşani. Lipsa altor însemnări, ex
librisuri, ştampile, ne dovedeşte o circulaţie restrânsă. (Identificat greşit şi semnalat
de Adrian Pricop şi Iosif Naghiu, Manuscrise păstrate la Filiala Botoşani a
Arhivelor Statului, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1 970, nr. 1 1 - 1 2, p. 703).
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UN FANARIOT - EROU LITERAR POLONEZ
Mihai Mitu
Într-o dimineaţă ceţoasă de aprilie a anului 1784 o ambarcaţiune turcească pleca
din Oceakov, pe Marea Neagră, ducând spre Constantinopol, printre alţii, pe un
tânăr nobil polonez, care avea să ajungă curând una dintre cele mai reprezentative
figuri ale Europei Secolului Luminilor.
Jan Potocki - căci despre el este vorba, viitorul autor al extraordinarului roman
Manuscrit trouve a Saragosse -, avea pe atunci numai 23 de ani, dar trecuse deja
prin nu puţine aventuri. Născut la 8 martie 1 76 1 , ca prim fiu al contelui J6zef
Potocki şi al Annei Teresa Ossolifiska, după studii în Elveţia şi Italia, urmează
cursurile şcolii militare de ingineri din Viena şi participă, ca ofiţer în armata
austriacă, la campania din Bavaria. În mai 1 779 îl găsim în Sicilia, este primit în
ordinul cavalerilor de Malta (avea numai 1 8 ani !); combatant în flota malteză, sub
pavilion austriac, napolitan sau veneţian, ia parte la expediţii împotriva corsarilor
din Mediterană. Prin Spania (unde-l cunoaşte pe pictorul Francesco Goya), se
întoarce în ţară, intră în armată ca inginer-ofiţer şi totodată începe studii sistematice
în biblioteci asupra originii popoarelor slave ( 178 1 - 1783 ) Mânat de setea de
cunoaştere de noi lumi şi popoare, porneşte din nou în călătorie; se îndreaptă, mai
întâi, spre Turcia şi Egipt, (aprilie - noiembrie 1 784). Notele de călătorie, redactate
sub forma unor scrisori fictive către mama sa, se vor publica în limba franceză
(limbă în care-şi va scrie toate lucrările sale !) peste câţiva ani I . Firul vieţii sale,
deosebit de zbuciumate, căreia îi va pune capăt prin sinucidere, la 1 1 decembrie
1 8 1 5, ne oferă exemplul elocvent al unui „Om al Luminilor" : mare călător (din
nordul Africii până în Mongolia) şi om politic, dar şi cercetător, istoric, geograf,
etnograf, folclorist, dramaturg şi romancier, cu strânse legături în lumea
intelectuală a întregii Europe (de la Volney şi Condorcet până la Humboldt şi
Joseph şi Maistre), membru al mai multor societăţi ştiinţifice poloneze şi străine2 .
.

I.

Voyage en Turquie et en Egypte fait en 1 784, Varşovia, 1 788 (ed. a II-a, 1 789); o traducere în limba polonă,
făcută de J.U. Niemcewicz (Podroz da Turek i Egiptu), apare tot la Varşovia, în 1 789.

2. Amănunte a�upra vieţii şi operei sale, ca şi a�upra receptării scrierilor sale în lumea românea�că, pot fi găsite
în studiul nostru introductiv - însoţit de un substantial „tabel cronologic" - la versiunea în limba română a
capodoperei sale, Manuscrisul găsit la Saragosa (Bucureşti, Editura Minerva, 1 988; ed. II, Bucureşti, Editura
Nernira, 1 997).
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Potocki n-a ajuns pe pământ turcesc trecând pe la noi, asemenea altor călători
străini (ca de exemplu, compatriotul său J6zef Mikosza) şi, ca atare, nu putea fi inclus
printre „călători străini în Ţările Române", ale căror bogate şi interesante însemnări
au făcut obiectul atâtor profunde studii ale istoricilor noştri - precum N. Iorga, P.P.
Panaitescu şi alţii, fiind acum în urmă reunite în bogata colecţie (încă neterminată),
apărută sub auspiciile Institutului de Istorie „N. Iorga" al Academiei Române.
Din prima scrisoare - datată 9 aprilie 1 784 - aflăm că a trecut graniţa poloneză,
cu o zi înainte, pe la Mirgorod3 , mergând de-a lungul Niprului, până la Cherson şi
apoi Oceakov; de aici a călătorit direct pe mare, poposind la 10 mai pe malul
turcesc la Btijtik Dere (scrisoarea III-a, din 1 1 mai). Mai departe, cu un caic (la 1 2
mai) pătrunde pe canal până la Constantinopol. Va rămâne aici o lună ş i jumătate până la 28 iunie (scrisorile IV - X), când se va îmbarca pe corveta franceză „Sf.
Anna", care-l va duce la Alexandria. Descrierea călătoriei, prin Dardanele, apoi pe
marea Egee şi pe Mediterana, până în Egipt ocupă textul „scrisorilor" XI - XX.
Entuziasmul nereţinut faţă de cele văzute răzbate la tot pasul din aceste
strălucitoare pagini, scrise într-o elegantă limbă franceză (care i-a uimit pe înşişi
francezii !), în care tânărul călător va îmbina fineţea observaţiei cu talentul şi
erudiţia ce-i vor aduce mai târziu o binemeritată glorie, atât prin proza de ficţiune,
cât şi prin dizertaţiile istorico-etnografice.
În cele câteva săptămâni petrecute în capitala otomană tânărul Potocki şi-a
satisfăcut înnăscuta curiozitate, cercetând oraşul în lung şi-n lat, admirând răsăritul
soarelui pe malul Bosforului, făcând cele mai diverse cunoştinţe, învăţând puţin
turceşte, cu deosebire expresii uzuale, înregistrând tot felul de înţelepte istorisiri
orientale, pe care le va reproduce apoi în scrisorile sale. Nu ştim dacă, trecând prin
Fanar, cartierul grecesc din care porneau demnitarii cu ambiţii la tronurile Ţărilor
Române, a întâlnit pe careva dintre aceştia; ştim că în aprilie - iunie 1784 se afla
aici Alexandru Ipsilante, aflat după prima lui domnie în Ţara Românească ( 17741 782) şi cea din Moldova ( 1 786- 1788), însoţit de secretarul său, Rhigas Velestinlis,
vestitul patriot de mai târziu, cu care putea conversa, desigur, în franţuzeşte. Ceea
ce ne reţine atenţia din aceste note de călătorie, este şirul din povestiri orientale:
Fatrne (în scrisoarea a VI-a), alte patru : Visul lui Tomur, Călătoria lui Feiruz, Abdul
şi Zeila, Hafez incluse în scrisoarea a VIII-a şi, între acestea, în scrisoarea a VII-a
(nedatată, dar databilă între 16 şi 28 iunie 1784), cea mai importantă pentru noi,
intitulată Procesul lui Draco. Povestire, pe care o redăm în întregime, tradusă după
originalul francez :
3. Nota bene, ora�ul natal al tipografului Mihail Strilbitchi, ale cărui publicatii au fost înregistrate şi în
Bibliografia Românească Veche.
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Scrisoarea a VII-a
Din Constantinopol
Nu întotdeauna în povestirile orientale moralitatea este aşa de condamnabilă
precum în cea din ultima mea scrisoare4 . Îţi trimit acum o alta, al cărei fundament
este istoric, iar stilul ceva mai distins5 . Am dat acestui gen de scriere denumirea de
„povestire", care corespunde, după părerea mea, celei de „hyka"iet", folosită de
scriitorii Orientului6 . M-am străduit, de asemenea, să redau cât mai fidel figurile şi
expresiile lor, iar, dacă am schimbat câte ceva, mai degrabă le-am scăzut în bogăţia
lor, decât le-am adăugat.
Procesul lui Draco
- povestire Draco, primul dragoman al Porţii, era faimos în capitala otomană prin faptul că
ajunsese să cunoască foarte bine legile musulmane. Îi erau familiare atât scrierile
relevate profeţilor, cât şi ale comentatorilor acestora; putea să reproducă întocmai
textele sfinte în disputele avute, ceea ce îi sporea numărul duşmanilor. Cel mai
periculos dintre aceştia era Şeic-ul Islam7 . Omul acesta, ajuns să ocupe înalta
dregătorie numai prin intrigi, nu privea cu ochi buni faptul că un ghiaur ştia atâtea
lucruri, pe care el însuşi le trecuse cu vederea. Ros de invidie, se duse la vizir şi-i
vorbi cam aşa:
- Prea - puternice ministru, care nu împarţi cu nimeni favorurile măritului nostru
sultan, ascultă sfaturile religiei noastre, care-ţi vorbeşte prin glasul meu. Ştiu că ai
încredere deplină în Draco, dar gânditu-te-ai oare că îngăduinţa pe care le-o arătăm
creştinilor nu se poate întinde şi asupra unui ghiaur care ne cunoaşte legea şi
totuşi n-o urmează ? De multă vreme ulemii S noştri se simt j i gniţi de această
4. În scrisoarea anterioara, a VI-a, Potocki inclusese o povestire („auzită într-o cafenea") în care tânara Fatme,
măritată cu frumosul, dar săracul Kassem, ajunge a fi prada bogatului Omar, prin fapta josnică a unei
mijlocitoare, Emina. La urma, Kassem, dându-şi seama de nevinovăţia Faimei, o iartă şi o reprimeşte în casa sa.
5 . Potocki tine să-l prevină de la bun început pe cititor că va fi vorba nu de o ficţiune, ci de o povestire
adevărată, cu personaje istorice.
6. Hikajet, un cuvânt de origine arabă în limbile turcă şi persană (de la hikaja „povestire", format în arabă din
verbul halca „a povesti", cf. W. P. Turek, Slownik zapozyczen pochodzenia arabskiego w polszczyzenie
(Dicţionar de împrumuturi de origine arabă în limba polonă), Krak6w, 2001 , p. 22 1 , unde termenul este
înregistrat cu această unică atestare, întâlnită în notele de călătorie ale lui Potocki.
7 . „Mai-marele Islamului" - marele muftiu al Constantinopolului, autoritatea religioasă supremă în Turcia
otomană (cf. W.P. Turek, op. cit., p. 379, unde termenul este ilustrat iarăşi, numai cu acest citat din notele lui
Potocki.
8. Este termenul turcesc ulema „preot" (cu pluralul dublu, în româneşte: ulemali, mase. şi ulemale, fem.,
cunoscut la noi încă de Antim Ivireanul, cf. Dicţionarul limbii române XII, partea a 2-a, litera U, Bucureşti,
2002, p. 5 3); la polonezi, prima dată tot la J. Potocki (cf. W. P. Turek, op. cit., p. 397).
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scandaloasă purtare, iar eu, care le sunt căpetenie şi purtător de cuvânt, mă văd
obligat să-ţi cer capul lui Draco. Cheamă-l înaintea ta şi întreabă-l care e religia pe
care o crede el mai bună ! Dacă va spune că a noastră, atunci obligă-l s-o urmeze.
Dacă va fi de cealaltă parte, aceasta e o blasfemie şi merită să moară.
Nu fără regret, vizirul trebui să facă ce i se cerea. Porunci să fie chemat
tâlmaciul.
- Dragomane, ştiu că eşti deopotrivă bun cunoscător atât al legii revelate
sfântului nostru Profet, cât şi al celei arătate cândva de Issa9 ucenicilor săi. Pe care
dintre ele o socoteşti cea dintâi ?
Lui Draco nu i-a fost greu să-şi dea seama de capcana ce i se întindea şi ceru să
i fie îngăduit a răspunde prin următoarea întâmplare:
- Pe vremea - începu el - când guvernam provincia ce mi-a fost încredinţată de
către Prea-Înaltul Sultan, unora dintre supuşii lui li s-a părut că au dat peste o mină
de metale preţioase. Se apucară fiecare să sape în stânga şi-n dreapta, crezând că
într-o bună zi vor descoperi comoara şi vor pune stăpânire pe ea. După o lungă şi
îndârjită trudă, făcliile începură să li se stingă, dar râvna cu care săpau era aşa de
mare, că nu-şi dădură seama că erau cuprinşi de întuneric, continuând să strige ca
înainte: „Eu am găsit aur, ceilalţi nu au decât aramă şi cositor". Cel ce, din înaltul
Cerului, vede până şi o biată furnică în hăul adânc şi-i aude chiar şi zgomotul
paşilor, îi zări şi pe nefericiţii aceştia în gropile lor lipsite de lumină. Ar fi putut,
fără îndoială, să le aprindă din nou făcliile stinse, ar fi putut să coboare asupră-le
strălucirea luminii eterne ce-l înconjoară. Dar n-a făcut-o; i-a lăsat fiecăruia numai
speranţa şi siguranţa, pe care le credeau îndeajuns ca să-i facă fericiţi.
Aşa îşi sfârşi Draco povestea. VIZirul îl acoperi de laude, iar făţarnicul se retrase
ruşinat IO.
*

*

*

Cum „povestea" aceasta nu este o simplă ficţiune ca atâtea altele, ci are bază
i storică, în ea fiind vorba de persoane reale, întrebarea firească este: cine să fi
9. Fonna turco-arabă a numelui lui Iisus, considerat de musulmani nu Dumnezeu, ci profet.
1 0. Am folosit pentru traducere textul francez al autorului din ediţia recentă (Paris, 1 980); Voyages en Turquie

et en Egypte, en Hollande, au Maroc, Introduction et notes de Daniel Beauvois, Professeur a l'Universite de
Lille III, p. 65-68. Volumul al II-iea, cuprinde Voyage dans ies steppes d'Astrakhan et du Caucase (1 797-1 798).
Expedition en Chine (1805-1806); ambele au apărut în colecţia „La B ibliotMque des voyageurs" a Editurii

Fayard. Am considerat utilă şi confruntarea cu versiunea poloneză a lui J.U. Niemcewicz din 1 789, reprodusă
în voi. Jan Potocki, Podr6ze (Calătorii). Zebrai i opracowal Leszek Kukulski. Warszawa, Czytelnik, 1 959, p.
36-37. Pentru Jan Potocki, corifeu al orientalismului polonez în Secolul Luminilor, date bogate (inclusiv despre
voiajul său la Constantinopol) în fundamentala monografie a lui Jan Reychman, Orient w Kulturze polskiego
Oswiecenia (Orientul în cultura Iluminismului polonez), Wroclaw - Warszawa - Krak6w, 1964.
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fost acest Draco, dragoman al Porţii Otomane înainte de 1 784 (anul vizitei lui
Potocki la Constantinopol) ? Nu găsim răspuns în niciuna din ediţiile franceze şi
poloneze ale notelor lui Potocki, apărute până în 1 959, nici în ediţia pariziană din
1 980 (poate că autorii acestor ediţii, traducătorii, prefaţatorii nu şi-au propus acest
lucru). Singura indicaţie în acest sens o găsim în bogatele note ale editorului
Leszek Kukulski la versiunea poloneză, apărută în 1 959, în care, la p. 455, citim:
„P. 36. Drako Suzzo - a fost mare dragoman al Porţii Otomane (adică translator
principal, îndeplinind funcţia de intermediar în relaţiile cu diplomaţii străini) până
în anul 1 769".
Este clar că eroul acestui „hikajet", inclus de Jan Potocki în notele sale de
călătorie prin Turcia, nu este altul decât Nicolae Şuţu (sau Nicolache), descendent
al unei vechi familii din Epir (prezentă în documente din sec. XVI-XVIII cu
numele de „Draco"), care a îndeplinit funcţii importante (mare logofăt, mare
postelnic, capuchechaie) sub stăpânirea a cinci domni fanarioţi în Moldova (Matei
Ghica, Scarlat Ghica, Ioan Teodor Callimachi, Grigore Callimachi şi Grigore al III
lea Alexandru Ghica). El apare, ca unul din principalii actori ai politicii Moldovei
şi relaţiilor ei cu Polonia şi Turcia, în cronicile vremii, la Ioan Canta şi Enache
Kogălniceanu 1 1 , în notele de călătorie ale savantului Ruggiero Giuseppe Boscovich
(care-l numeşte „fac-totum al domnului Moldovei", la 23 iunie 1 762 1 2 ). Amestecat
în tot felul de intrigi (relatate pe larg, după cronicarii amintiţi şi după alte
documente, de Nicolae Iorga 1 3 ), măcinat şi de ambiţia de a ajunge el însuşi domn
al Moldovei, va avea parte de un sfârşit tragic: ajuns dragoman al Porţii în
octombrie 1 768, va fi bănuit de complot antiturcesc (sprijinirea unei răscoale
greceşti în Peloponez) şi decapitat împreună cu fostul domn Grigore Callimachi la
29 august 1769 din ordinul sultanului Mustafa al Iii-lea 1 4 . Întâmplarea a avut mare
răsunet în epocă, fiind amintită şi într-o cronică versificată, care a circulat în
manuscris (BAR, ms. 14 17, f. 1 1 3- 1 17 şi ms. 3767, f. 23-30 1 5 ), aşa numita Cronică
a Hotinului 16 ; un alt cap de acuzare din partea sultanului a fost şi proasta

1 1 . Pseudo - Enache Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldavii (1733- 1774), Ioan Canta, Letopiseţul Ţării
Moldovii„ . (1741 - 1 761), Editie critică de Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu. Bucureşti, 1 987.
1 2. Călători străini despre Ţările Române. Voi. IX, volum îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil),
. „

M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 997, p. 463.
Iorga, Istoria Românilor. Volumul VII. Reformatorii, volum îngrijit de Sorin Iftimi, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2002, p. 148- 1 54 ş.a.
1 4. Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române - izvoare şi genealogie (după izvoare autentice).
Bucureşti, f.a„ p. 657. La Canta (ad. cit„ p. 148) şi N. Iorga (p. 1 6 1 ) apare anul 1770.
1 5 . G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti. I, Bucureşti, 1 978, p. 323; III, 1 987, p. 237.
1 6. Publicată de Dan Simonescu, în Cronici şi povestiri româneşti versificate (sec. XVII-XVIII), Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1 967, p. 1 03-1 1 4.

' 13. N.
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organizare a acţiunilor militare împotriva ruşilor, care vor cuceri cetatea Hotinului,
fapt pentru care, împreună cu ceilalţi doi, domnitorul şi dragomanul, şi-a pierdut
capul şi marele vizir Emin Mehmet-paşa l 7 .
Pe fondul oferit de faptele istorice, evocarea figurii dragomanului Nicolae Şuţu
Draco în notele de călătorie ale polonezului Jan Potocki aduce elemente noi.
Dragomanul nu este numai intrigantul şi ambiţiosul de pe vremea când era
capuchechaie al Moldovei (până în octombrie 1768), aşa cum ni-l înfăţişau
cronicarii vremii, ci şi omul inteligent şi întreprinzător, „deosebit de sprinten" (cum
îl califica N. Iorga 1 8 ), care a ştiut să câştige, prin însuşirile sale, încrederea mai
marilor de la Curtea Otomană, în funte cu vizirul Emin Mehmet-paşa.
Parabola cu supuşii care căutau orbeşte, cu făcliile stinse, minereu de aur - din
răspunsul la întrebarea capcană a vizirului, are toate şansele să fie şi ea reală (sau
să se bazeze pe vreun fapt real, întâmplat în Moldova pe vremea prezenţei aici a lui
Nicolae Şuţu), căci asemenea căutători febrili de comori au existat nu o dată la
români. Reluată ca metaforă a dreptului la existenţă pentru orice credinţă religioasă
(fără primatul uneia asupra celeilalte), ea dovedeşte o dată în plus inventivitatea
diplomatului „Draco" în relaţiile sale cu conducătorii turci . Pe de altă parte, şi
vizirul Emin Mehmet (numit şi „Hagiul") apare, precum predecesorul său, Ragib
Mehmet (din anii 1 757- 1 763 1 9), ca un posesor al spiritului de toleranţă al multora
dintre turci faţă de religia creştină. Întâlnirea sa cu Şuţu-Draco (Nicolache), a avut
loc, desigur în perioada când acesta a fost dragoman la Poartă (octombrie 1 768 august 176920) şi care coincide perfect cu perioada cât a fost el însuşi vizir (20
august 1768 - 12 august 1 769); faptul că a a avut aceeaşi soartă cu a celor doi
fanarioţi, domnitorul Grigore Callimachi şi dragomanul Şuţu-Draco, s-ar putea
datora, deci, nu numai neîndemânării în apărarea intereselor turceşti, ci şi unei prea
deschise înţelegeri faţă de religia creştină.
Ni se pare, de asemenea, semnificativ faptul că după 1 5 ani de la întâlnirea
vizirului cu dragomanul (prin 1768-1769), în mai-iunie 1784, când Potocki era
prezent la Constantinopol, răspunsul inteligent al lui Draco la întrebarea vizirului
în problema primatului religiei (musulmană sau creştină) stăruia în amintirea
contemporanilor, putând fi înregistrat ca fapt istoric real de nobilul polonez.
Ideea toleranţei religioase, a egalităţii confesiunilor - aşa cum este ilustrată în
1 7 . Idem, p. 1 1 4, nota 24.
1 8. Istoria Românilor, voi. VII, ed. cit„ p. 1 47.
1 9. „Era un om cu mari minte şi învă{at, având şi mari dragoste asupra legii creştineşti, căci stătusă cu capul
de s-au făcut multi bisărici" - notează Enachi Kogălniceanu (cf. ed. cit„ p. 1 12; N. Iorga, ed. cit. , p. 1 42 si 1 63).
20. Marcel D . Popa, Horia C. Matei, Mică enciclopedie de istorie universală. Statele lumii contemporane,
Bucureşti, 1 993, p. 39 1 .
501

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
parabola din răspunsul lui Draco, apropie acest fragment din notele de călătorie ale
lui Jan Potocki de Nathan Înţeleptul - drama lui G.E. Lessing, aşa cum remarca pe
bună dreptate editorul polonez Leszek Kukulski2 1 .
Ideea nobilă a triumfului calităţilor umane asupra deosebirilor de credinţă
religioasă - pe care Potocki însuşi o va relua cu sporită strălucire în capodopera sa, romanul
Manuscrit trouve a Saragosse ( 1 804- 1 8 1 5), i-a reţinut atenţia încă de pe acum, în 1 784,
când începe şirul călătoriilor sale prin vizitarea capitalei otomane şi ascultă, prin
cafenelele constantinopolitane sau prin cercurile diplomatice, tot felul de „hikaiet" uri orientale, dar şi istorioare autentice, ca cea al cărui erou a fost dragomanul
Nicolache Şuţu Draco, grecul din Fanar, controversat în atitudini - fără îndoială, dar
nu lipsit de calităţi intelectuale. Chiar dacă în istoria „fanariotă" a românilor, nu se
înscrie cu rezultate culturale notabile, ca ale Mavrocordaţilor, ca Nicolae Caragea sau
Alexandru Moruzi22, el rămâne cel puţin ca erou literar în prima din cele 37 de scrieri ale
unuia dintre cei mai de seamă scriitori ai Secolului Luminilor, polonezul Jan
Potocki23 .

2 1 . În Introducerea (Wstep) la ediţia din 1 959 a notelor de călătorie ale lui J. Potocki (p. 1 5).
22. Despre acesta din urmă, vezi studiul nostm, Între Istanbul şi Varşovia: domnitorul literat Alexandru Moruzi,
în voi. Oameni şi fapte din secolul al XVlll-lea românesc, Bucureşti, 1 999, p. 97-125 şi 207-2 17.
23. Despre Jan Potocki şi opera sa, date esenţiale în Bibliografia literatury polskiej - Nowy Korbut, voi. 6, partea
I, Oswiecewie (llumini.îmul), Warszawa, 1970, p. 69-75; Czeslaw Milosz, The History of Polish literature,
London, McMillan, 1969, p. 192-194 (cap. The im:redible Potocki); Polski Slownik Biograjiczny, XXVIII, fasc.
1 16, 1 984, p. 36-42; literatura polska Przewodnik Encyklopedyczny, tom II, Warszawa, PWN, 1985, p. 208; W.
Slabczynski, Pol.�cy podroznicy i odkoywzy (Călători şi descoperitori polonezi), Warszawa, PWN, 1988, p. 4950, 1 73- 174.
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ACADEMICIENI ROMÂNI MASONI
Horia Nestorescu-Bălceşti
Francmasoneria este o confrerie a elitelor. Pentru o ţară ca România care vine
după 70 de ani de totalitarism antebelic de dreapta şi postbelic de stânga, în care
intelectualitatea a fost pur şi simplu decimată, cu doar 1 6 ani de libertate şi
democraţie, mult mai corect ar fi să spunem o frăţie a viitoarelor elite.
Este uşor pentru un istoric să afirme că rădăcinile Francmasoneriei sunt bine
înfipte în societatea românească a secolului al XVIII-lea ( 1734) la numai câteva
decenii după constituirea Marii Loji a Angliei ( 1 7 1 7) şi după elaborarea
Constituţiei lui Anderson ( 1 723) . El ar trebuit însă să demonstreze şi că din sutele de
Loji şi miile de Fraţi care au purtat în suflet Lumina au făcut cei mai de seamă repre
zentanţi ai naţiunii. Şi cum am putea s-o facem mai bine, decât ilustrând-o cu numele
„nemuritorilor" - adică a membrilor celui mai înalt for ştiinţific al unei ţări: Academia.
Academia Română a luat fiinţă la 1 1 1 3 aprilie 1 866. de atunci şi până în zilele
noastre a înscris cu litere de aur numele a 1 .459 savanţi. 1 05 dintre aceştia au fost
Francmasoni. Nu noi vom fi aceia care să judecăm dacă procentul (7, l 9ţ) este mare
sau mic. Numele lor vor spune singure cât de mare a fost interferenţa între
Francmasonerie şi Societatea Acadenmică Română.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.

Alecsandri Vasile
Aman Theodor
Andrei Petre
Angelescu Constantin
Atanasiu Ion
Balmuş Constantin
Barbu Eugen
B arozzi Constantin
Bassarabescu Ioan A.
Bataillard Paul
Bădărău Dan
Beneş, Edward
Bemat-Lendway, A.- N .
Bogdan, Alexandru
Bogdan Petru
Borcea Ion
Bosianu Constantin

scriitor
pictor
sociolog
om politic
geolog
filolog
scriitor
general
scriitor
scriitor
filosof
om politic
fizician
medic
chimist
zoolog
jurist

XIX
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX
XX
XIX
XX
XX
XIX
XX
XX
XX
XIX
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28 .
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43 .
44.
45 .
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Brătianu Gheorghe
Brătianu Ion
B urada Teodor
Cemovodeanu, Paul
Chiţu, Gheorghe
Cihac Alexandru
Codreanu, Mihail
Codrescu Theodor
Condiescu Nicolae
Cosmovici, Paul Mircea
Crăiniceanu Grigore
Culianu Neculae
Demetrescu, Mihai
Eftimiu Victor
Enescu Ioan M.
Felix Iacob
Galaction Gala
Gane Nicolae
Gaster Moses
Georgescu-Roengen N.
Ghi bu Onisifor
Ghica Ion
Goga Octavian
Grecescu Dimitrie
Grigorescu Lucian
Halippa Pan
Haret Spiru
Hasdeu, Bogdan Petriceicu
Heliade-Rădulescu I.
Hulubei Horia
!brăileanu Garabet
Inculeţ Ion
Ioanid George
Iordan Iorgu
Iser Iosif
Istrati Constantin I .
Jalea Ion
Kalinderu Ion
Kogălniceanu Mihail

istoric
om politic
etnolog
istoric
publicist
filolog
poet
istoric
general
jurist
general
matematician
critic literar
scriitor
medic
medic
scriitor
scriitor
filolog
matematician
pedagog
scriitor
scriitor
botanist
pictor
om politic
filolog
filolog
scriitor
fizician
critic literar
om politic
filolog
filolog
pictor
medic
sculptor
jurist
om politic

XX
XIX
XIX
XX
XIX
XIX
XX
XIX
XX
XX
XX
XIX
XIX
XX
XX
XIX
XX
XIX
XIX
XX
XX
XIX
XX
XIX
XX
XX
XIX
XIX
XIX
XX
XX
XX
XIX
XX
XX
XIX
XX
XIX
XIX
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Lahovary Gheorghe
Lambrino Scarlat
Lambrior Alexandru
Lapedatu Alexandru
Laurian Dimitrie Aug.
Lupu Nicolae Gh.
Maiorescu Titu
Maniu Adrian
Meissner Constantin
Melchisedec
Miron Cristea
Naum Anton
Negruzzi Costache
Negruzzi Iacob
Nicolae de Hohenzollem
Nestor Ion
Oţetea Andrei
Pantazi Emanoil
Parhon, Constantin I.
Peterfi, Stefan
Petrovici Ion
Pillat Ion
Poenaru Petrache
Procopovici Alexe
Puşcariu Sextil
Quinet Edgar
Ralea Mihail
Răducanu Ion
Rădulescu-Motru C.
Rosetti C.A.
Rosetti Theodor
Sadoveanu Mihail
Slăvescu Victor
Steriade Jean
Sturdza Dimitrie
Tănăsescu Tudor
Titulescu Nicolae
Topârceanu George
Vianu Tudor

scriitor
istoric
filolog
istoric
critic literar
om politic
critic literar
scriitor
pedagog
episcop
patriarh
poet
scriitor
scriitor
principe
istoric
istoric
jurist
medic
botanist
filosof
poet
pedagog
filolog
filolog
istoric
sociolog
economist
filosof
publicist
om politic
scriitor
economist
pictor
om politic
inginer
om politic
scriitor
critic literar

XIX
XX
XIX
XIX
XIX
XX
XIX
XX
XIX
XIX
XX
XIX
XIX
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX
XX
XX
XIX
XX
XX
XX
XIX
XIX
XX
XX
XX
XIX
XX
XX
XX
XX
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96. Vuia Traian
inginer
XX
critic de artă XX
97. Zambaccian Krikor
98. Zamfirescu Duiliu
scriitor
XIX
99. Zane Gheorghe
istoric
XX
istoric
XX
1 00. Zotta Sever
1 0 1 - 1 02. Dintre membrii Academiei, în viaţă, numele a trei dintre aceştia sunt
publicate (ele fiind menţionate într-un document public, Registrul matricol al Marii
Loji Naţionale din România, 1 944- 1 948), alte două nu pot fi divulgate, conform
cutumelor masonice, fără acordul acestora.

ţ din 1459

TOTAL
1 02
6,99ţ

Secolul XIX
41

XX
61

Dar dacă acest procent ar îndreptăţi poate pe unii să minimalizeze relaţia
Francmasonerie-Academie în viaţa ştiinţifică şi culturală a ţării, şi când spun
„relaţia" mă gândesc în primul rând la ideile generoase ale celor care de secole
(unii spun de milenii) merg pe calea Luminii şi a Adevărului care nu este alta decât
calea spre Perfecţiune, adică spre Dumnezeu - Marele Arhitect al Universului,
datele statistice care urmează vor infirma cu siguranţă această opinie.
Aşadar, din cele 43 de mandate de preşedinte al Academiei Române, din
perioada 1 866- 1 996, 14 au fost deţinute de francmasoni, adică un procent de 32,5ţ
iar din tot atâtea mandate de vice-preşedinte, 28, adică un procent de 65, 1 ţ au
revenit unor membri ai confreriei noastre. lată deci că în procent de 48,8ţ
conducerea Academiei Române a fost ilustrată de nume care au făcut cinste atât
Francmasoneriei, cât şi ştiinţei, literelor sau muzicii.
Iată acum şi cine au fost aceştia:
Preşedinţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Heliade-Rădulescu
Ion Ghica
Dimitrie A . Sturdza
Mihail Kogălniceanu
Iacob Negruzzi
Ion Kalinderu
Constantin I. Istrati
Alexandru Lapedatu
C. Rădulescu-Motru

număr mandate
1
4
1
1
3
1
1
1
1
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Vicepreşedinţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
6
1
1
2
1
1

Iacob Felix
Nicolae Gane
Octavian Goga
Spiru Haret
B.P. Haşdeu
Iorgu Iordan
C.I. Istrati
I. Kalinderu
M. Kogălniceanu
Alex. Lapedatu
Titu Maiorescu
Melchisedec
Iacob Negruzzi
Stefan Peterfi
Ion Petrovici
C. Rădulescu-Motru
Duiliu Zamfirescu
Dimitrie Sturdza

Secretari generali
1.
2.
3.

număr mandate

număr de ani

Alexandru Lapedatu
Iacob Negruzzi
Dimitrie A . Sturdza

9 ani
9 ani
29 de ani

Aşadar, timp de 47 de ani din cei 1 39 de la fondarea Academiei, adica 33,8 l ţ din
acest interval de timp, secretari generali au fost masoni.
Nu putem încheia aceste succinte rânduri fără o analiză a compoziţiei socio
profesionale a academicienilor masoni :
1.
2.
3.
4.

Scriitori, publicişti
Istorici, filosofi,
sociologi, etnologi
Filologi, pedagogi,
critici literari
Oameni politici

22

2 1 ,57ţ

18

17,65ţ

16

1 5,69ţ
10

9,80ţ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.

Artişti : muzicieni, pictori,
sculptori, critici de artă
Medici
Ştiinţe tehnice:
ingineri, fizicieni, chimişti
Jurişti
Economişti, matematicieni
Ştiinţe naturale: botanică,
zoologie, geologie
Generali
Ierarhi
Familia regală

7
6

6,87ţ
5,88ţ

5
4
4

4,90ţ
3,92ţ
3,92ţ

4
3
2
1

3,92ţ
2,94ţ
1 ,96ţ
0,98ţ

La 12 ani de la reaprinderea Luminii Marii Loji Naţionale din România prezenţa
în rândurile noastre a cinci academicieni, pe lângă sutele de oameni de ştiinţă şi
cultură, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici la diferite institute şi
centre de studii naţionale, este o dovadă peremptorie a drumului bun pe care se află
frăţia masonică din România. Aceeaşi remarcă se poate face şi parcurgând
bibliografia lucrărilor de istorie şi simbolism masonic apărute în ultimul deceniu.
Autorii acestora, mulţi dintre ei profani, prin modul de abordare a subiectului
dovedesc, cu prisosinţă, felul cum a fost şi este percepută Francmasoneria română.
Observăm de aici că nu există domeniu al ştiinţelor, al artei şi culturii care să nu
fie ilustrat de Fraţii noştri. Ei au adus şi în Aula Academiei, Lumina pe care au
împrăşit-o celor din jur cu dăruire.
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INSPIRA TIE FOLCLORICĂ SI VALOARE ARTISTICĂ
,

,

1011

Oprişa11

Încurajată fără reţinere şi privită în mod aproape unanim cu simpatie de peste un
veac şi jumătate, inspiraţia folclorico-etnografică s-a constituit de-a lungul anilor
într-una dintre coordonatele de bază ale literaturii, artelor plastice, muzicii şi
coregrafiei româneşti, într-una dintre notele lor profund individualizante în
concertul artistic universal.
Numeroasele profesiuni de credinţă şi declaraţii de simpatie faţă de frumuseţea
comorilor culturii noastre populare făcute de scriitori şi artişti, amplele consideraţii
privitoare la rolul stimulator al tradiţiei arhaice în înflorirea literaturii şi artelor
româneşti în secolele XIX-XX, datorate criticilor de diverse specialităţi, în sfârşit,
concluziile cercetărilor particulare referitoare la înrâurirea creaţiei anonime asupra
operei unor literaţi şi artişti din cele mai variate domenii reprezintă preţioase puncte
orietative în circumscrierea şi judecarea acestui interesant fenomen.
Graţie reflecţiilor prilejuite de cercetarea fenomenului respectiv, atât în
generalitatea lui cât şi în materializările sale concrete, suntem astăzi în măsură să
distingem ceva mai clar trăsăturile acelei „originalităţi specifice", căutate cu
asiduitate din pragul epocii moderne încoace şi să înţelegem mai nuanţat
contribuţia fiecărui scriitor şi artist în parte la îmbogăţirea patrimoniului nostru
artistic, chiar dacă nu întotdeauna opera acestora s-a întâlnit hotărâtor cu
înţelepciunea din veac sau cu cristalizările memorabile ale poporului.
După cum suntem în stare să sesizăm cu mai multă limpezime distanţa adesea
incomensurabilă sub raport estetic dintre motivele, elementele şi formele folclorice
genuine şi transsubstanţierea lor modernă, percepând la adevărata lor dimensiune
imensul travaliu, încărcătura semnificativă şi sporul de rafinament adăugate în
procesul de re-creare artistică.
Dincolo însă de asemenea fericite deschideri, sugerate de studiile şi lucrările de
specialitate, un ochi avizat nu poate, totuşi, să nu observe că cercetarea raporturilor
dintre tradiţia arhaică (sub multiplele ei întruchipări) şi literatura şi artele aşa-zis
culte se resimte încă de pe urma unor vechi şi nedorite prejudecăţi, perpetuate în
diverse forme şi cu diverse accente până în actualitatea imediată.
Din rândul acestora, cea mai nocivă se pare a fi credinţa că apelul la creaţia
anonimă ar conduce oarecum de la sine şi în toate situaţiile la sporirea valorii
artistice a producţiilor „culte" nou izvodite, altfel spus că inspiraţia folclorică ar
echivala neapărat şi indiferent de împrejurări cu o înnobilare a operelor plăsmuite
sub înrâurirea sa; credinţă ce schimbă radical statutul fenomenului, deplasându-l
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arbitrar din sferele ontologiei în cele ale axiologiei.
Reflex într-un anume sens al fetişizării, fie a inspiraţiei folclorice, fie mai
degrabă a culturii populare ca atare, opinia respectivă trădează în fond o totală
neînţelegere a procesului aici în discuţie.
Căci, indiferent de domeniul în care se manifestă şi de forma concretă pe care o
îmbracă, inspiraţia folclorică nu poate juca alt rol decât pe acela de mijloc sau de
element de realizare artistică, fără valoare în sine; aceasta fiindu-i impusă - după
cum experienţa a arătat-o cu prisosinţă - de talentul fiecărui autor în parte şi de
priceperea sa artistică.
Dovadă că aceleaşi motive sau structuri formale au condus de-a lungul timpului
la plăsmuirea unor creaţii artistice de nivel radical diferit.
Şi să ne gândim numai la imensa distanţă artistică dintre o dramă ca Meşterul
Manole, de Lucian B laga şi sutele de producţii literare din toate genurile (piese de
teatru, nuvele, povestiri, poeme) pe tema jertfei zidirii, scrise în ultima jumătate de
secol, dintre care cele mai multe nu numai că nu s-au impus în rândul publicului
larg, dar îi sunt aproape total necunoscute până şi specialistului 1 .
Dar chiar în cuprinsul operei aceluiaşi scriitor, structuri şi motive identice au
generat, nu o dată, creaţii profund inegale sub aspect valoric.
Şi fiindcă ne-am oprit la Lucian Blaga, să invocăm cele trei texte ce-şi au ca
sorginte motivul uciderii balaurului de către Sfântul Gheorghe, respectiv poemele :
Drumul sfântului, Sfântul Gheorghe Bătrân şi În faţa unei statui a sfântului
Gheorghe din registre valorice atât de diferite sau poemele aşa de deosebite ca
importanţă artistico-semnificativă în ansamblul operei filosofului, create în metru
popular, precum Caut nume şi Bihorelul sau În loc de bună dimineaţa !.

Caut !lume

Bihorelul

Caut nume - fie-o mie să-ţi arăt ce-mi eşti tu mie.

Vânt de inima amară,
Bihorelul sufla-afară.
A ajuns prin spini şi ruji
Fără nume pân' la Cluj .
Vânt de inimă amară.
Bihorelul creşte-afară,
Vrea să-şi facă nume-n ţară.

Noaptea-mi eşti, când dormi în casă,
inul lumii şi mătasă.
Ziua, pentru alte feţe
caut grai să te răsfeţe.

I . Într-o carte special dedicată eflorescentei motivului în literatura noastră cultă au fost identi ficate peste 200
asemenea prelucrări (Gh. Ciompec, Motivul crea/iei în literatura română, Editura Mi nerva, Bucureşti, 1 979,
310 p.).
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La alegerea de nume
las mireasma să mă-ndrume

florilor, suratelor:
arderea păcatelor,

şi aroma ce te-ngână
anu-ntreg şi-o săptămână.

mângâierea apelor,
slava nestematelor,

Nume dulci şi nume-amare
mulcome sau sunătoare

suferinţa zorilor,
iureşul culorilor,

le culeg din ceas, din cale,
nume multe cum sunt ale

bucuria sfântului
lauda pământului .

În loc de bună dimilleaţa !
Într-o zi de basm înalt
am plecat cu muzele
să-şi vânture sub cer brumat
inima şi bluzele.
Colo sus pe mândra coamă
ele vor să treacă-n toamnă
iară eu să înverzesc
ca un pom dumnezeiesc.
Încât nu greşim, credem, afirmând că în afară de diagrama extrem de sinuoasă, cu
bruşte înălţări şi coborâri valorice, a transsubstanţierii culturii populare în ansamblul
literaturii şi artelor româneşti, se pot trasa diagrame similare, accentuat conturate, în
cadrul operei tuturor autorilor care au beneficiat în vreun fel de pe urma contactului cu
tradiţia arhaică, inclusiv în creaţia vârfurilor spiritualităţii naţionale - de la Eminescu
şi Brâncuşi, până la Enescu şi Ţuculescu. Şi asta nu numai datorită faptului că
racordarea la un acelaşi diapazon cu geniul popular - condiţie a valorificării artistice a
folclorului la cea mai înaltă tensiune - atârnă de imponderabile greu definibile, ce nu
se repetă probabil niciodată în forme şi la intensităţi identice, ci şi datorită recurgerii
de fiecare dată la mereu alte elemente, simboluri, structuri şi modalităţi de construcţie
din gama practic nelimitată de posibilităţi latente oferite de cultura populară, în
speranţa că ele corespund cel mai bine fluxului liric, dramatic, narativ.
Or, se ştie că nu întotdeauna experienţa artistică, starea sufletească sau viziunea
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autorului îl conduc direct către acele forme şi idei care concordă cu structura
talentului său. A se vedea dibuirile lui Ion Pillat în hotarul simbolismului până ce i
s-a relevat consonanţa cu tradiţionalismul şi apoi dureroasa sa desprindere de
încercarea de a localiza forţat - după cum observa Lucian Blaga - motive şi subiecte
mitice, „prin natura lor în afară de spaţiu şi timp"2 . A se vedea, de asemenea,
dominarea netă a lui Octavian Goga în începuturi de frazare a liricii populare, pe
care cu greu reuşeşte să şi-o subordoneze obiectivelor sale artistice.
Dar ce poate fi mai concludent decât însăşi evoluţia valorificării artistice a
culturii populare în ansamblul literaturii române - de la formele facile, exterioare
(mimarea structurilor arhaice, în registrul lor propriu, citarea ad litteram a unor
fragmente autentic populare, în cele mai diverse contexte, cultivarea aspectelor
etnografice în scopul conturării unui pitoresc local ş.a.m.d.) spre modalităţile
profund rafinate de mai târziu (integrarea elementelor culturii arhaice în ample
viziuni asupra lumii şi vieţii, cu adânci rezonanţe filosofice, crearea de simili
folclorice care nu au comun cu prototipurile populare decât vagi consonanţe de
tonalitate sau de structură, preluarea unor sugestii de atmosferă şi, cel mai adesea,
a unor simboluri şi metafore menite a fi potenţate la dimensiuni imprevizibile).
Încât şi din această perspectivă, arcul vieţii fiecărui creator în adevăratul înţeles al
cuvântului ne apare ca o perpetuă succesiune de încercări, de tatonări, de experienţe
care îl duc sau nu-l duc, în ultimă instanţă, către substanţa propriei fiinţe.
Fapt este că între căutările propriului eu şi modalităţile de valorificare voită sau
nevoită (adică involuntară) căci se întâlnesc şi asemenea forme - există o adâncă
interdependenţă, modul de transsubstanţiere al culturii populare putând indica cu
anume aproximaţie locul exact în care se află la un moment dat autorul respectiv
pe drumul descoperirii personalităţii sale.
Spuneam „cu anume aproximaţie", întrucât asupra voinţei şi intuiţiei artistice a
autorului se exercită, de obicei, un puternic corectiv socio-istoric, ce-l racordează,
cu sau fără voia sa, la orientările mai generale ale epocii .
Ceea ce face ca în anumite perioade, uşor de delimitat temporal, în pofida
diversităţii modalităţilor de valorificare a culturii populare, în fiecare caz particular,
în ansamblu să domine, totuşi, unul sau câteva dintre procedee. Şi asta nu numai
într-un anume domeniu, de pildă în sferele literaturii, ci concomitent în hotarul
tuturor artelor, şi în muzică, şi în artele plastice, şi în coregrafie.
Invocând, astfel, exemplul unei epoci încă familiară poate tuturor - ne gândim la
anii imediat următori ultimului război mondial - vom observa că până spre 1 9551 960 dominante sunt formele baladescului, alături de eflorescenţa motivelor şi
structurilor lirice, cu trimitere la doinele de jale, de sărăcie, de revoltă împotriva
2. L. Blaga, Etnografie ,vi artă, în voi. Ferestre colorate.

Însemnări şi .fragmente, Arad, 1 926, p. 99.
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asupririi; că pentru o scurtă perioadă de cca 1 0 ani ( 1 955- 1 965) în prim plan trec
formele pitorescului etnografic, sau elemente stranii din registrul magic; pentru ca
ulterior întreaga atenţie să fie îndreptată către miturile originii şi către străvechi
simboluri cu adânci rezonanţe în contemporaneitate.
Proiectarea fie şi fugară a destinelor individuale în perspectiva tabloului general
al fenomenului transsubstanţierii estetice a culturii populare sugerează exemplar
rolul adesea conjunctural al preluării unor anume procedee, motive sau structuri
care nu numai că nu vor fertiliza, dar chiar vor dăuna creaţiei diverşilor autori !
Desigur expunerea noastră - pe care am dorit-o cât mai succintă - nu a făcut
decât să puncteze câteva observaţii, urmând ca ele să fie detaliate şi nuanţate.
Ceea ce am dori să se reţină însă e faptul că inspiraţia folclorică nu a avut şi nu
poate avea o valoare în sine, ea fiind tot atât de bine stimulatorie sau inhibantă ca
oricare dintre celelalte modalităţi de realizare artistică.
O asemenea relativizare era necesară pentru repunerea cercetătorilor din acest
domeniu îm albia obiectivităţii.
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DOUĂ MANUSCRISE DE PE VALEA SOMEŞULUI:
MINE/ELE DIN TOPLIŢA ŞI CĂPÂLNA
Ioan Oros
În ansamblul cărţilor de ritual, Mineiul (câte unul pentru fiecare lună a anului)
ocupă un loc privilegiat, situat imediat după Octoih, Triod şi Penticostar funda
mentale pentru partea variabilă a serviciului liturgic, fiind utilizate în tot cursul
anului şi care cuprind: alte cântări , rugăciuni şi citiri biblice schimbătoare din rân
duiala slujbelor celor şapte Laude, care se referă la sfinţii Bisericii, pe care îi
pomenim şi îi sărbătorim în diferitele zile ale celor 1 2 luni din anul bisericesc orto
-

dox I . Sub forma celor 1 2 volume a fost tipărit pentru prima dată, în întregime, în
limba română, la Râmnic, între anii 1776 şi 1 7802 , dar mineiul a cunoscut anterior
o bogată tradiţie manuscrisă fie sub forma sa cvasicompletă3 , fie sub forma sa
aleasă, selectată, a Antologhionului, iar, în ce priveşte locurile noastre, sub forma
de maximă concentrare, cea a Prăznicarului, îndeosebi4 .
La începutul secolului al XVIII-iea, în deceniul al treilea, în special, şi ţinuturile
Sălajului au cunoscut o adevărată vogă a Mineiului-Prăznicar manuscris, ajungân
du-se până acolo încât un singur copist, dascălul Pavel din Muncaci, să realizeze în
zona Valcăului nu mai puţin de 6-7 copii ale acestuia5 . Ceea ce justifică, poate,
slăbiciunea copistului nostru, şi nu numai a lui, pentru manucopierea repetată a
Mineiului-Prăznicar este „cererea mare faţă de acest fel de carte, care stă la inter
ferenţa literaturii liturgice cu cea omiletică şi hagiografică"6 .

* Articol preluat, cu mici aduceri la zi, după Limes, anul IV, 1 -4, Zalău, 2001 , p. 203-2 1 2.
I . Tipic bisericesc, Bucureşti, Editura IBMO, 1976, p. 1 2.
2. Totuşi, primul Minei românesc, dar având cântările în slavonă, a fost imprimat la Buzău, în 1 698. Despre
filiatia Mineielor de la Râmnic şi contributia acestora atât la dezvoltarea limbii române literare, cât şi la biru
inta definitivă a acesteia ca limbă de cult, a se vedea: G. Ţepelea, Pentru o nouă istorie a literaturii şi culturii
române vechi, Bucureşti, Editura Tehnică, 1 994, p. 236-268.
3. Vezi cap. "Mineiele mănăstirii Putna, 1467- Muzeul Rumjancel', Moscova" în E. Turdeanu, Oameni şi cărţi
de altă dată, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 997, p. 36-44.
4. Despre Mineie, în general, vezi: FI. Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile Bihorului. Oradea, 1 986,
II, p. 1 9-20; CI. Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, 1 988, p.40 1 -402.
5. I. Oros, Un alt Minei-Prăznicar al dascălului Pavel din Muncaci - exemplarul de la Zalău, în Raft Liber,
6, Zalău, 2000, p. 25-27.
6. C. Mălina.5, Manu.w:rise vechi româneşti din Bihor, în „Valori bibliofile", II, Bucureşri, 1 983, p. 1 68.
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În colecţiile locale s-au păstrat până azi un număr de zece Mineie-Prăznicare1;
alte câteva, legate, într-un fel sau altul, de Sălaj 8, se află în diferite colecţii din ţară,
j umătate fiind opera copistului Pavel, dascălul din Muncaci. Între Mineiele aflate în
parimoniul local se află trei găsite în bisericile de pe Valea Someşului şi care au
cunoscut efectiv o circulaţie în arealul actual al judeţului S ălaj . Pentru prima oară,
la două dintre acestea9 , cele care dau şi titlul articolului nostru, le vom reda
descrierea mai jos:
I.
COTA: inv. PCN nr. 664, Depozitul eparhial Catedrala „Sf. Vinere" Zalău.
TITLU: MINEI-PRĂZNICAR, f. [ l ]- [ 1 88r] (cap. 1 -24); APOSTOL, f. [ 1 88r]
[ 1 94V] .
COPIST: Dumitru Grozan, diacul din Mădăras (SM).
DATARE: 1 736, f. [ 1 57v] .
LOCUL UNDE A FOST REALIZAT: Transilvania de Nord, localitatea
Mădăras(SM).
OBSERVAŢII ASUPRA CONŢINUTULUI: Identificarea s-a făcut după original. Pe verso paginii de gardă, în partea de deasupra şi cea de jos a frontispiciului :
Acest Mineiu îi a lui popa Simeon din Mădăras, GR<ă>M<ătic> al D<o>m<mului.
Structura manuscrisului:
1 . Începutul cu Dumnidzău Prăznicar. Carte cu slujbe de la praznice dum
-

nizăieşti şi dela Sfi<n>ţi mari după cum îmbiă pouceniia. începând în luna lui
septemvriie şi ţine până în luna lui a<u>gust la 29 de zile. Pre limbă rumânească cu
slujbe la vecerniie şi cu slujbe de a doao zi şi cu canon cu tot. Ce să zice An nou şi

7. Asupra Mineielor manuscrise din Sălaj, vezi: A. Cândea, Manuscrise ele la începutul secolului al XV/ll-lea
în colecţii sălăjene, în „Acta Musei Porolissensis" (în continuare ActaMP), XVII, Zalău, 1 993, p. 375-38 1 ; I.
Oros, Manuscrise româneşti inedite clin secolul al XV/ll-lea într-o colecţie sălăjeană, în ActaMP, XVIII, 1 994,
p. 469-472; idem, Un manuscris inedit al copistului Vasile Moldovanu/, dascălul - Mineiul de la Preluci,
judeţul Sălaj, în „ActaMP", XIX, 1 995, p. 43 1 -442; idem, art. cit., în „Raft Liber", 6, 2000, p. 25-27; idem,
Un nou manu.';cris al popii Ştefan din Vima - Mineiul de la Giorocuta, judeţul Satu Mare, în „Silvania", an I,
nr. 3, Zalău, 2002, p.56-62; idem, Un manuscris regăsit al dascălului Pavel din Muncaci - Mineiul (1 738) de
la Horoatul Cra.mei, judeţul Sălaj, în „Alma Mater Porolissensis", an IV, nr. 1 1 - 1 2, Zalău, 2003, p. 1 2 1 - 1 25.
8. Fie prin originea copistului sau locul realizării, fie prin destinatar sau provenienţă etc.
9. Articolul de faţă are la bază o comunicare intitulată: Trei Mineie manuscrise de secolul XV/li găsite în zona
someşeană a judeţului Sălaj, prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Istorie şi civilizaţie în nord-ves
tul României", Zalău, 1 7- 1 8 nov. 1 992. Între timp, una dintre piese a constituit obiectul unui articol separat:
Un manuscris inedit al copistului Vasile Moldovanu/, dascălul - Mineiul de la Preluci, judeţul Sălaj, în „Acta
MP", XIX, 1 995, p. 43 1 -442.
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începutul Indictionnului. Luna lui septemvriie şi Pomenire Părintelui nostru
Simeon Stâlpnicul şi săborul Preacistii şi Sfinţii M<uceni>ci 40 . . . . . . . . . f. [ lr]- f. [6V ] ;
2. Naşterea prea Sv<i>ntii Născătoarii d e D<u>mn<e>zău M<a>riei în septe<m>vriie
În 8 zile
f. [7r]- f. [ 1 2V] ;
Î
3 . nălţarea Cinstitii cruci 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 3r]- f. [2 l v] ;
4 . Luna lui Octo<m>vrie: în 1 4 zile. Sfi<n>tul m<u>ci<ni>c Nazarie Protasiia,
Kelsiia şi Precuviosa Parascheviia
... . . .
f. [22r]- f. [29r] ;
5. Luna lui Octo<m>vre în 26 de zile. Sfintul şi slăvitul mar<e> M<u>cen<i>c
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

....

..

.

. . . . . .

Dimitrie şi pomenirea cutrămurul<u>i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [29v] - f. [4 1r] ;
6. Luna lui noevriie în 8 zile. Săborul Arhangghel<i>ilor Mihail ş i Gavriil f. [4i r]
f. [53 V) ;
7.Văvedeniia sau Intrare în beserecă a presf<i>ntii Născătoaria de D<u>mn<e>zău
f. [53 V]- f. [62 V) ;
8 . Luna lui Deche<m>vriie în 6 zile. Sf<i>ntul Părintele nostru Nicolaie . . . . . . . . . . . .
f. [ 63r]- f. [7 Y] ;
9. Luna lui Deche<m>vriie în 25 de zile. Naştere D<o>mnului nostru l<isu>s
H<risto>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [75V]- f. [89r] ;
10. Luna lui Ghenvariie 1 <-a> zuo. Obrizaniie D<0>mnului nostru I<isU>s
H<risto>s şi pomenirea Părintelui Nostru Mare, Vasiliie
f. [89v]- f. [98r] ;
1 1 . Botegiunie D<o>mnului Nostru a lui I<isu>s H<rist0>s . . . . . . f. [98r]- f. [ 105v] ;
1 2 . Luna lui Feurariu în 2 zile. Întâmpinare D<o>mnului nostru l<isU>s
H<ristO>S
.
. f. [ l 06r]-f. [ l l lv] ;
1 3 . Sv<i>ntâi 40 de m<U>ncen<i>ci de Sevastiia duşi în Iazăr f. [ 1 1 lV]-f. [ 1 1 6 r] ;
14. B l<a>goveaşteniia Priasf<i>ntei Născătoarii de D<u>mn<e>zău
.f. [ l 1 6v]-f.
[ 1 2 1 r] ;
.

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

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

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

. . .

. .

. . . . . . .

1 5 . Dumeneca Flori<i>lor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 2 lv]-f. [ 1 28v];
16. Cinul Sfintelor Strastiia ce să zice chinuril<e> D<o>mnului nostru l<isU>s
H<rist0>s carele au luat pre trupul său în gioi mari
f. [ 1 29r]-f. [ 1 37V] ;
1 7 . Svitul mare ffi<U>cen<i>c Gheorghia de în Capadochiia cel Mare . . . . . f. [ 1 37v]f. [ 14 1 V] ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 8 . Miercuri spre Ispas
.
[. [ 142r]-f. [ 1 50v] ;
19. La Rusalii
.
. . .
[. [ 1 5 l r]-f. [ 1 57v];
f. [ 1 58r]-f. [ 1 63vl;
20. Naşteria Sf<i>ntului Ioan Botezătoriul . . . .
2 1 . Svinţâi Apos<t0>li Pătru şi Pavel
.
f. [ 1 64r]-f. [ 1 69r] ;
22. Luna lui Avgust în 6 zile. Sf<i>ntă Preobrajenie D<o>mnului şi D<u>mnezeului şi Mântuitori ului nostru l<isU>s H<risto>s
f. [ 1 69V]-f. [ 1 80r] ;
Î
23 . ntru această lună, în 1 5 zile. Adormirea Preasf<i>ntei stăpânei noastre de
. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . ......

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

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

.

. .

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

.

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
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D<u>mnezeu Născătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 80V]-f. [ 1 88r] ;
24. Septemvrie întâia zi <Apostolul> . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 88r]-f. [ 1 89r] ;
25. La Zioa Cruci<i>. Apostolul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 89r]-f. [ 1 89V];
26. La Vinere mare <Evanghelia. Apostolul> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 89V]-f. [ 1 90r] ;
27. La Sfântul Dimitrii . Apostol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 90r] ;
28 . La Sfetii Arhanghel<i> (Apostol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 90r]-f. [ 1 90V] ;
29. Apostolul la Vovedenie . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . f. [ 1 90v] ;
30. La S <fe>tâi Nicolai. Apostolul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 90v] ;
3 1 . La Naştere lui H<risto>s. Apostolul l a Liturghie . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 190v]-f. [ 1 9 i r] ;
32. Apostolul la S <fe>tâi Vasilie . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 9 1 r] ;
3 3 . La Bobotează. Apostolul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 9 l r] ;
34. Apostolul la Stretenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 9 i r]-f. [ 1 9 1 v ] ;
35. Apostolul l a 40 d e Sfo>nţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 9 1V]-f. [ 1 92r] ;
36. La Blagoveştenii. Apostolul . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 92r] ;
37. La Sfetii Gheor<gh>ie. <Apostolul> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 92V] ;
38. La naştere lui Sfetâ<i> Ioan. Evanghelie la utreanie. La Liturghie Apostolul.
Evanghelie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 1 92V]-f. [ 1 94r] ;
39. La sfetii Petru şi Pavel. Apostolul la Liturghie . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 194r]-f. [ 1 94v] .
DESCRIERE:
1 . Dimensiuni: [ l ] + 194 + [ l ] file, (300 x 1 90 mm).
2. Coperta: table de fag legate în piele maron închis, deteriorate. Pe prima coper
ertă avem incrustaţii: două chenare concentrice cu motive florale identice iar pe
colţurile interioare ale chenarului mai mic, câte o floare de nu-mă-uita. Se observă
urmele închizătorilor metalice iar cotorul este desprins de prima copertă. A doua
copertă prezintă romburi realizate din trei linii paralele prin presare la rece; din
mijlocul copertei, în cele patru romburi interioare porneşte o cruce alcătuită din
acelaşi motiv floral ca şi cel de pe interiorul chenarului.
3 . Legătura este compusă din caiete care variază ca număr de foi de la 2 - 5 .
4 . Hârtia: filigranată (călăreţ c u câine I vânător).
5 . Cerneala: maron închis şi negru pentru textul proriu-zis; rădăciniu şi verde
pentru indicaţiile tipiconale; roşu-rădăciniu şi verde care se adaugă numai la
desenele executate şi iniţialele ornate de prima mână (f. [ 1 ] - [ 1 69]); pe măsură ce
se înaintează în manuscris, se observă cum copistului i se epuizează culorile, astfel
că, pe la f. [ 1 29], avem ultimul frontispiciu şi ultima iniţială majusculă colorate
doar în verde, iar pentru a doua mână, avem doar negru.
6. Scrierea: chirilică, prima parte semiuncială dreaptă, imitând tiparul, iar a
doua cu puţină înclinare spre dreapta şi cu o execuţie mai sărac artistică în raport
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cu prima.

- Numerotarea: prima filă cu frontispiciu e nenumerorată, de la f. [2] urmează
numerotarea originală în chirilică, (numărul filei fiind scris pe verso ! ), f. [2]-[5 1 ] ,
numerotare dublă: f. [52], [55]-[57], [8 1 ] , [94], [ 102], [ 1 1 7 ] ; numerotare greşită: ff.
64-65 ; nenumerotate f. [75], 1 [57]-[ 1 58 ] ; între f. [ 1 62]- [ 163] lipseşte fila cu
numerotaţia originală, respectiv rmsymbol 63 \f „Method" \s 12 (recte 146). De la
f. [ 165] ( f. rmsymbol 63 \f „Method" \s 1 2 = 1 49, în original) se trece cu
numerotarea în chirilică direct la 200 (f. [ 1 66]), 400 (f. [ 1 67]), 40 1 (f. [ 168]r), 402
(f. [ 1 68]v), 403 (f. [ 1 69]v) . Deci autorul primei părţi, începând cu f. [52] pierde
şirul numerotării. De la f. [ 169] v - [ l 94] v nu există o numerotare originală. Total 1 94
file.
- Număr de rânduri pe pagină: I-a mână, 25-46; a II-a mână: 26-34.
- Punerea în pagină: pentru prima mână, textul este încadrat între linii duble
verticale şi o altă linie de margine la distanţă de 2 cm faţă de acestea, faţă de text
existând o margine de până la 5 cm, la fel şi în partea de jos, până la 4 cm; pentru
a doua mână se încearcă să se imite încadrarea textului în pagină din prima parte a
manucrisului. Între marginea textului (linia dublă) şi linia de margine sunt dispuse
indicaţii tipiconale suplimentare.
- Decoraţia: pe verso foii de gradă, copistul a desenat soarele surprins într-o
manieră antropomorfă, prevăzut cu raze rădăcinii şi verzi, iar la colţuri, motive geo
metrice şi florale. Tot pe interiorul frontispiciului, în partea de deasupra şi conti
nuând dedesupt, este inclusă inscripţia: Acest Mineiu îi a lui popa Simeon din
Mădăras, GR<a>M<ătic> al D<o>m<n>ului. Frontispicii se mai află pe verso paginii
de gardă şi la ff.: [ l ] r , [7] r , [ 1 3] r , [29] v , [75] v, [89]V, [ 106] r, [ 1 16] v , [ 1 2 1 ] v , [ 129]r,
[ 142] r, [ 1 5 1 ] r, [ 158] r, [ 1 64] r, [169] v, [ 1 80] v ; desene la sfârşit de capitol: ff.: [6] v, [ 2 1 ] v ,
[22] r, [29] r, [4 1 ] r, [53] r, [63 r, [75] r şi [98]r. Iniţiale ornate se găsesc aproape pe
fiecare pagină, până la f. [ 169] v , unde începe scrisul celui de-al doilea copist.
7. Caracteristici lingvistice:
a) Despre arhetipul care a stat la baza textului acestui Prăznicar, atât putem
spune, deocamdată, că poate fi unul comun cu al manuscrisului realizat la 1735, de
către popa Ştefan din Vima Turdăi (Mineiul din Giorocuta 1 0) şi cu al celui copiat
de către diacul Gavrilă din Budeştii Maramureşului, în 1 729 (Mineiul din Comi Maramureş, Muzeul Şcolar Cehu-Silvaniei 1 1 ) . Textele Evangheliilor sunt absolut
identice cu cele din Noul Testament de la Bălgrad ( 1 648), diferă doar câteva litere
sau diftongi proprii scrierii copistului sau sursei intermediare după care s-a inspirat,
1 0. Vezi, I. Oros, art. cit., în Sil vania, an I, nr. 3, 2002, p.56-62.
1 1 . I. Oros, art. cit, în ActaMP, XVIII, 1 994, p. 469-472.
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adică Mineiul-model al popii Simeon din Mădăras, acel „grămătic al Domnului"
(N. B .), „inscripţionat" pe frontispiciu, poate chiar mentorul diacului Grozan.
b) Lexic faţă de arhetip: Prezenţa unei limbi româneşti variate din punct de
vedere regional deconspiră elemente de filiaţie şi circulaţie a surselor diferite care
au contribuit în timp la alcătuirea unui astfel de tip de carte. Pe lângă slavonismele
presărate prin text (libov, obrăzăieşte, obrizaniia, obicină, atroci, ugotnice, găvoz
di etc) sau cele păstrate în indicaţiile tipiconale (multe dintre acestea în întregime
în slavonă), am găsit cuvinte proprii graiului bănăţean ( dosada, chitinei, rrea),
scriiază - termen sud-bihorean ca infiltraţie bănăţeană. Evident că şi nord-arde
lenismele sunt detectabile peste tot (mânule, acmu, vicleişag, feredeul neputregiu
nii, preut , gegetiele, rachiu etc.), dar cel mai bine se poate observa adaptarea sur
sei la lexicul local în puţinele indicaţii tipiconale sau canonice mai ample întâlnite
în cuprinsul acestui Minei 1 2 .

1 2. Drept ilustrare a frumuseţii şi bogăţiei limbii române întâlnite aici, redăm în notă o serie de cuvinte, expre
sii, chiar pasaje (selectate în fugă, mai ales din irmoase şi alte cântări, de loc însă din Evanghelii) pentru cei
ce vor dori, cândva, ca lingvişti sau poieticieni, să studieze problema: f. l2]r:" şi voi sfănna dosada trufii
voştri"; f. l 2]v: „că voi cu mine aţi îmblat lăturiş şi eu voiu purcede cu voi în urginisymbol 63 \f „Method" \s
1 2 multă, grăiaşte D<o>mnul D<u>mn<e>zău Sfântul lui"; f. [3 )r: „î<m> plene-vom de binele casi<i> Tale", „ceres
cule oame şi pământescule îngere, sfeatnice nestins a toată lumea", „dă rodire bună, amestecarea bună a văz
duhului dăruieşte, blagosloveşte cununa anului bunătăţii Tale şi Eresurile surpe"; f. [ l 7]v: „ Porunca cea ne
bună a muncitoriului cu credinţă rrea, clătina oamenii suflând cu conteani şi cu hulă rrea, lui D<U>mn<e>zău
urâtă. Însă pre cei trei otroci nu-i spări urgi fierilor, nice focul cel amistuitor. Ce suflând împotrivă duh răcori
tor, cei ce era În foc cânta."; f. [ l 9)<+V : „Astăzi iese cruce d<U>mn<e>zăiască şi credincioşii O priimeasc CU doru,
dobândind vindecarea sufletelor şi trupurilor şi de toate durearea. Aceia sărutăm cu bucuriia şi cu frică păntru
păcate, că nu săntem dostoinici păntru H<risto>s D<U>mn<e>zău cela ce-s găvozdi pre Cruce, care-l are mila cea
mare. Cânte Slavosloviia cea mare. Deaci apoi găteascu sfeacinice aprinse. 2. Şi cântănd Slavosloviia să să
înbrace preutul în toate podoabele preuţăşti. Şi ia chedilniţa cu tămâia şi cădeşte împregiur care iaste pre
pr<e>stol şi <chiv>ot cu discos, adecătea cu blidişor, şi-l pune în capul său şi ias de pre stă<ng>a sa, mărgând
înainte lui cu 2 sveacinice şi sosând la mijlocul Besearecii, stă acolo deaca sfărşăsc Slava văvişnic Bu şi aghios
zic popa tare // Preamudros prosti// l ară cântătorii cântă Trop<ar>: Mântuiaşte D<oa>mne, scris la vecerniia în
lit. 1 5 şi acolo pune <C>ruce cu blidişel pe trapod, scaun deci trabă gătit în mijlocul besearecii şi cădeaşte în
cruciş şi face popa 3 închinăciuni fiiate în ce zi va fi şi ia cinstita Cruce cu floare de bosioc şi stă înaintea pre
tapodului cântând spre răsărit şi zice tare întru auzul tuturor: M<i>luiaşte pre noi, D<0a>mne, după mare mila
Ta, rugămu-ne Ţie asculte-ne şi ne m<i>luieşte. Iară noi cântăm: Gn. pomilui, de o sută de ori. Iară popa: Să
plinească să pleacă cu capul la pământ încet, fiind cruce lipită de frunte şi aşa să pleacă de gios cât numai cu
o palmă să nu fie capul de pământ. Şi apoi să rădică încet chitinei de la pământ însuşi şi iară cu glas mare zic
Gn. pomilui <de>3 <ori>. După aceia să întoarce popa cătră amiazăzi şi zice: ,,Î ncă ne rugăm / .. ./ pentru epis
copul nostru mrc [ ... )"; f. [25]V: „ Foarte tare ai stat înprotiva celuia ce te lunga", ,jirtfiţi pre înbogăţiţi bozilor
celor urâţi şi ca mielul de giunghiare ai fost gata"; f. [27]r: „mânecând către cela ce răsări"; f. 128 rv: „cu ţine
ria omorâş meşteşugurile trupului cu postul şi lacrămi bune de plini"; f. l28]v: „ cu aceea luaşi şi cununa răb
dării din mânule Lui"; f.[35)v: nice cum vătămaşi", „Şi tu, inimă, te scutură acmu văzând certare dumneză
iască ... şi fă opreală mânii tale cei dreaptă"; f. [36)': „Acmu cunoscum D<oa>mne, că ai vrut pre noi şi nici de
acmu ne-ai acoperit supt pământ."; f. [36]V:" Gemerea de la inimă ca să slobozim şi lacrămi să vărsăm'',
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8. Menţiuni ulterioare:
Pe forzaţ (coperta a II-a interioară), mai multe însemnări, fragmentar
descifrabile:
[ . . . ] brie 7 după amiazăzi au tunat tare [ . . . ] 1 793 .
[ . . . ] foarte slabă şi grău de toamnă [ . . . ]
[ . . . ] toată vara săcetă [ . . . ]
[ . . . ] Sfinte Mineie au fost la Popa <dim Româneşti, în anul 1782 şi am scris să
fie de Pomenire popa Gheorghie Român<e>şti.

"Amar mie s ă strigăm şi mânule s ă tindem cătră D<Um>mn<e>zăul cel d e sus ş i s ă n e oprim d e facerea mai mult
vicleişag"; f. [37]v: „şi sârguieşte a-l mângăia cruţe pre noi", „şi pământul care au greşit cu nemica gro<a>znic
să munceşte", „ să luăm simţire de mântuirea noastră să grijim", „luaţi simţire" , „Rumpe legătura păcatelor„ .",
„că tu izvorâşi no<u>ă tocmală fără de morţi."; „aşază dăosăturile chinurilor, gâlceava Ereticilor răsâpeaşte şi
viforul năpăştilor potoleaşte" ; f. [38)v: „lzbăveaşte pre cei supăraţi de certare muncitorilor şi de cumplita nea
devărăciunii Ereticilor, de carii sântem întăriţi goli ca prădaţii, mutându-ne din loc în loc şi rătăcind în peştere
şi în măguri", „îndulţiri a viiatii cei fericită"; f. [4 l ] v: precum scriiază şi slugile sale pară de foc" f. [42)':
„Răsipeaşte înglotirile păgânilor", „acopere pre noi cu acoperământul arepilor tale", „pentr-aceia"; f. [42]v: „
şi spatu gol în mâini", „acmu veniiu", „încălţământul piciorului", „Din cărţile giudecătorilor ceti-se-va: Fu în
dzilele aceale să întări Mediam", „ şi iată veni îngeml lui D<u>mn<e>zău şi şezu la pământ supt un copaciu care
iaste în Efrat"; f. [43]': „şi acmu lăpădă pre noi şi ne deade în mânule Mediamleanilor"; f. [68]v: „şi te-ai ară
tat pravilă tuturor", „carii urmază", „după neamul tău aşe traiul tău, că străluci cu cărunteaţele minţii f. [75]V:
„spunând taina cea sositoare", „şi noi de<n> hrana raiului ne săturăm"; f. [85]V: „care ruşinaşi gâcitura cea pro
tivitoare a oamenilor", „şi tremite pre coconii cei mândri"; f.93 v: „obrăzăiaşte", f. [94] ': „ obrizaniia",
„învăţând oilea celea cuvântătoare să crează în troiţă ce de o fiinţă întru d<U>mn<e>zăire f. [ 1 02] v: „ cu gege
tiale în fund nescăpate legat rădicându-1 spre amândoi umerele", „ cuvântul mieu viu şi om la socotiria"; f.
[ 104]' : „cu răpegiunile curătoare să spală", „surumanul"; f. [ 1 1 3]': „alăpădându-se"; f. [ 1 1 3]v: cărora
prăznuiaşte cu libov sfntă pomeniria Ta", „fie tăiate munule, fie arse piciorule", „Şearpele carele se încuiba
mainte întru ape fu înnecat"; f. [ l 1 4]v: „feredeul neputrăgiunii"; f. [ l 1 5]v: „Pământul l-aţi înceriurit", „flori cu
adevărat a bun miros", „opriştia ce dia patruzăci de zile", „după obicină"; f. 1 1 6v: „svatul", „nestrapă cu manna
d<u>mn<e>zăiască", „cocoana ce neputrădă"; f. [ l 1 9]V: „nevastă nenevestită", ,,fă pre mine besearecă încăpută
lui D<u>mn<e>zău, cu tindă de D<mmn<e>zău înfrămşeţată, hram însufleţit cu sosire pre Sfântului Duh"; f.
[ l 22]v: „şi va mearge în turburare certării"; f. [ 1 24]v: „şi cărtularii ciudele care le făcea şi porobocii strigând
în besearecă", „ Au, nu aţi cetit neci odinoră că din gura pruncilor şi sugătorilor", „învăluindu-se temeiul cu
viforul, că cu amelinţarea l-ai oprit",''Din rostul tinereilor cei nerăutaţi şi celora ce sug"; f. [ 1 26]r-v: „vene pre
mânz, calul cel sureap a vrăjmaşului să ucigă", „peştere tălhărească","aseaminia", „Păgânii, pentru ce scorniţi
sfada şi cărtulari, pântru ce va-ţi învăţat în deşert."; f. [ l 27]V: „încungiurară-mă durorile morţii şi nevoile iadu
lui mă aflară"; f. r 1 28] V: „Deaci, slobod la peşte de-a mânânca şi de-a beu vin, însă numai în Dumeneca
Florilor"; f. [ 1 37]V: „Mărire Ţie. Sfârşit şi lui D<u>mn<e>zău laudă."; f. [ 1 55]': „ca pre Pror<o>cul Ioana din
rânza fierii din mare"; f. r 1 55]V: „Ritoricind d<U>mn<e>zăeştile măriri", „ş-a tot măestrul lui Cuvânt peliţă ai
împrumutat"; f.[ I 56]V: „Drumul Tău cel drept mă va poveţi în pământ bun."; f. r 1 59]': „Deci crescu coconul
şi-l părăsi de-al hreanire cu ţâţă", „Deci, acum vei naşte te fereşte să nu beai vin şi rachiu şi să nu mânânci ce
i necurat, că tu vei lua în pântece şi vei naşte fecioru şi vraci nu va înbla pre capul lui''.
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Acest Mineiu a lui popa Gheorghie din Buciumi [ . „ ] zălog feciorul lui popa
Gheorghie a Ursul Ştefan în Văvrila pentru 4 florinţi [ „ . ] <c>upe de horincă până i
au <pU>tut da bani. 1793.
[„.] l-au schimbat popa din R<omâneşti> ? iunie [„.]
[ „ . ] din Oraleu (=Oraiu, jud. Satu Mare) ş1 au luat priloh pe [„.]
Priloj dine( ?) la [„.]
spart( ?). Scris popa Gheorghie de Rom<âneşti>.
- F. 1 57v: Această sfântă şi D<U>mnedzăiască carte Miniia, ce să zice carte
de Praznice la sfinţî numiţi preste an, s-au scris dela Grozan Dumitru. 1 736 Die 6
Jan: (sublinierea noastră - caractere latine) . 1 736, dzua 6, Ian : . Gorzz6
Demeterăltal .
9 . Provenienţă manuscrisului în colecţie : După cum se poate deduce din însem
nările găsite, manuscrisul a circulat prin satele: Mădăras, Româneşti, Oraleu,
Hovrila (SM) şi Topliţa (SJ). Inv. bis. Lemniu, filia Topliţa.
B IBLIOGRAFIE: Inedit.
II.
COTA : inv. PCN 487, Depozitul eparhial Cat. Sf. Vinere Zalău.
TITLU: <MINEI-PRĂZNICAR>
AUTOR: I-a mână, autor necunoscut; a II-a mână, diacul Gavril Moldovan din
Cristolţul Mare (SJ)
DATARE: partea I (f. 1 -54), ante 1736; partea a II-a (f. 55-70), 1 8 1 1 .
LOCUL UNDE A FOST REALIZAT: partea I-a, Moldova; partea a II-a,
Transilvania de Nord, ţinutul someşan.
OBSERVAŢII ASUPRA CONŢINUTULUI: Un argument în plus că acest
Minei (sau/şi arhetipul acestuia) avea o destinaţie monahicească este şi faptul că la
f. 5 1 (cu roşu !) avem următoarea indicaţie canonică: La masă mâncăm fierturi cu
unt de lemn, iară de avem şi ieri să dă fieştecăruia frate ca. trei unghii şi bem şi vin.

Structura manuscrisului:
1 . Septemvrie în 8. La Naşterea preasfintei Născătoare de D<u>mnezeu şi
Pururea Fecioară„ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „.„ „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ .„f. [ 1 r]- f. [4r] ;
2. S <e>pte<m>vrie în 14 zile. La cinstita şi făcătoarea de viaţă Crucea . . . . . . . . . . . . . . .
f. [4r]- f. [8V] ;
3 . În luna lui octomvrie în patrusprăzeace zile: Sf<â>nta şi prea cuvioasa
Maica Paraschiva . . . . . „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [9r]- f. [ 1 2r] ;
4. În luna lui octo<m>vrie în 27 de zile: La Sf<â>ntul Marele Mucenic şi izvoditoriul de Mir Dimitrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. [ 12V]- f. [ 1 6r] ;
5 . În luna lui noemvrie 8 : la S ăborul mai marilor Voivozi Mihail şi
.

.

.

.

.

„
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Gavriil. . . . . . . . „ „ . . . . . . . „ . . . . . . . . . „ . . . . . . „ . . . „ . . . . . . „ . . . . . . . „ . . . „ „ . . . . „ „ . „ „ „ . . . „ . . . . . f. [ 1 6v]- f. [20v] ;
6 . Noemvrie în 2 1 . Intrare în Besearică a Preasf<in>tei stăpânii noastre de
Dumnezeu Născătoare şi purure Fecioară Mariia„„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .f. [20v]- f. [23v] ;
7. Dechemvrie 6. Cel dintru sfinţi părintele Nostru Nicolaiie, arhiepiscopul
din Miralichie făcătoriul de minuni „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ f. [23v]- f. [28r] ;
8 . Deche<m>vrie 25 . Cea după trup Naştere a Domnului D<u>mn <e>zeu şi
Mântuitoriului nostru Is. Hs„„ „ „ „ . „ .„ . „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ . „ „ „ „ . „ „ „ „ f. [28r]- f. [32v] ;
9. Ghenvarie întâe zi. Cea după trup Tăiarea împrejur a D<o>mnului
D<u>mnezeu şi Mântuitoriului nostru Is. Hs. Şi cel dintru sf<Î>nţi, părintele nostru
Vasiliia, arhiepiscupul Chesariei Capadochii„ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „.f. [32V]- f. [36r] ;
10. Ghenvarie 6. Sf<â>nta şi d<U>mnezeiasca arătarea a Do<mnului> D<u>mnezeu
şi Mântuitoriului nostru Is. Hs„ . „ „ „ . „ . „ „ „ . „ „ . „ „ . „ „ . „ „ „ . „ „ „ . „ „ . „ „f. [36r]- f. [39V] ;
1 1 . Fevrarie 2: S tretenie D<o>mnului nostru Is. Hs„ „ „ „ „ „ „ . „ „ . f. [39v]- f. [43r] ;
12. Martie în 25. Bunavestire a Prea Sfi<n>tei stăpânii noastre Născătoarei de
D<u>mnezeu şi pururea Fecioarei Mariei„ . „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . „ „ . „ „ . f. [43V]- f. [46r] ;
13 . Vineri, a şasea săptămână a sf<ân>tului şi marelui Post. . „ . „ „ „ „ „
. „ . . . . . . „ „ . . . . „ „ „ . . . „ . . „ „ . . „ „ . . . . . . . . . „ „ . . . „ . . . . . . . . . . „ . . . „ . . . . . . „ . . . „ „ . . . . . „ . . . „ . . . . [ [46r]- f. [5 1r];
14. Sâmbăta stâlparilor„ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ .... „ . „ „ . „ „ . „ . „ „ „ „ „ . „ „ „„f. [5 1 v]- f. [54v] ;
1 5 . Aprilie în 23 . La Sfântul Gheorghie„„„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ f. [55r]- f. [57V];
1 6 . Iunie în 24. Naş<l>ere Sfântului Ioan Botezătoriul. . „ „ „ . „ „ . f. [57V]- f. [62r] ;
17. Iunie în 29. La Sfo>nţi<i> apostoli Petru şi Pavel . . „ „ „ „ „ f. [62r]- f. [70V]/„ ./.
DESCRIERE:
1 . Dimensiuni: file 70, format in 4° ( 32,5 x 1 9,5 mm), caiete de 4 file.
2. Coperta: table din lemn de fag, acoperite în piele de culoare maro închis.
Coperta I - cu încrustaţii, reprezentând două cadre dreptunghiulare cu motive flo
rale şi zimţi, iar în mijloc un romb floral; coperta a II-a, stil sec. XVI-XVII, un
cadru exterior cu vrejuri florale, mărginit de un şir de zimţi, două benzi mai late,
dispuse orizontal, brăzdate de linii ce construiesc romburi mărginite de zimţi, pe
jumătatea interioară, între cele două benzi, avem rânduri de vrejuri şi margarete
dispuse vertical; urme de încuietori metalice. După una din însemnările de pe forzaţ
(vezi mai jos, menţiuni ulterioare li) se pare că, iniţial, coperta a aparţinut altei
cărţi.
3 . Legătura: 1 7 caiete a 4 file; benzi: 3+2 dispuse orizontal.
4. Hârtia: filigranată la: f. [2] - un cerb lopătar cu coroană, două ciocane în
cruce, lateral frunze; idem f. [55]-[70] ; f. [3]-[6], filigran indescifrabil; f. [ l ]-[54],
un alt filigran; f. [7]-[8], se distinge o floarea soarelui; f. [9]-[ 10], litera A.
5 . Cerneala: rădăcinie pentru titluri, indicaţii tipiconale sau majusculele para522
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grafelor , restul în negru.
6. Scrierea: chirilică, la două mâini. Se pare a fi un manuscris neterminat, con
tinuarea textului fiind făcută la aproape un veac.
- I-a mână, semiuncială dreaptă, imitând tiparul; a II-a mână, scriere neîngrijită,
rapidă.
- Numerotarea: originală cu cifre chirilice până la f. [8]; f. [ 1]-[70] - mecanică;
- Numărul de rânduri pe pagină este de 4 1 -42 rânduri, iar pentru mâna a II-a
de 36-38 .
- Punerea în pagină: pe două coloane.
e) Decoraţia: frontiscipii executate în peniţă, conţinând motive florale; cerc
cu/şi crucea în mijloc: f. [ l ]r, [4]r, [36]r, [39]v, [43]v, [46]r (neterminat), [ S l ] v,
cerc cu crucea în mijloc, chip de înger cu aripile desfăcute, continuând în motive
florale; f. [46] - neterminat; numeroase iniţiale, aproape pe fiecare pagină a filei,
uneori încadrate în fond color roşu, majuscule desenate.
7. Caracteristici lingvistice:
a) Arhetipul şi b) particularităţi lingvistice faţă de original datorate copistu
lui: Singurul lucru pe care putem să-l spunem deocamdată în acest sens este că
manuscrisul este de sorginte moldovenească, la fel cu Mineiul de la Preluci (SJ),
copiat de Vasile Moldovanu! Dascălul. Conţine indicaţii tipiconale şi icoase în
slavonă.
8. Menţiuni ulterioare:
Pe forzaţul original (după dezlipire) s-a putut citi :
I. Acest Miniiu [„.] iaste a lu<i> <popa> Simeon <pen>tru că a<şa> au vru<t>
D<u>mn<e>zeu.
II. De când a fo<st> Apafii Miha<i> craiu Ardeli<lui> [„.] .
Pe f. [62r] : Scris-am eu Moldovan Gavril, diacul din Crâsto<l>ţul Mare, în zilele
nevoi <i> şi în vreme<a> trudi <i> : anul 1 8 1 1 . Au fost scumpete de bucate pă 1 2 zloţi
mierţa de mălaiu.
Pe coperta interioară, caractere latine, cu creionul, parţial şi cu cerneală neagră:
Rafa Gavriş din Rus, Tipicu pentru [„.], Iapan Iosif, cantor, Rocaş Ioan, în Iapa. 1am notat de Grad Dumitru în anul 1 91 1 April 14; Grad Gyorgye în anul 1 9 1 5 cantor.
Pe forzaţul nou (coperta interioară), format dintr-o tipăritură mai veche, având
în colontitlu Rugăciuni la rană de moarte, se poate citi însemnarea: Mironu, diiac
ulu di<n> Şolomonu.- probabil legătorul cărţii.
9. Provenienţa manuscrisului în colecţie: Inventar bis. Gâlgău, filia Căpâlna.
Mineiul a circulat la Căpâlna şi Cristolţul Mare (SJ).
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Analizând structura acestor două Mineie descrise mai sus şi, mai ales, conţinu
tul fiecărei slujbe prezentate, toate privite, fireşte, comparativ cu ale celorlalte
manuscrise asemenea, chiar la o simplă lectură nespecializată, confirmă încă o dată
faptul că, indiferent dacă sunt traduceri directe după originale slavone, copii după
cărţi tipărite sau compilaţii după alte texte, în bună măsură, aceste Mineie au fost
adaptate nevoilor imediate. Cel puţin pe aria de răspândire de care vorbim aici, cre
dem că Mineiul este scrierea religioasă care s-a pretat la cele mai multe prescurtări
sau adăugiri, după cum o impunea zestrea - mai mult sau mai puţin săracă - de cărţi
a bisericii pentru care manuscrisul respectiv era scris. Copiştii locali sau peregrini
şi-au lăsat incontestabil amprenta asupra limbii Mineielor manuscrise, fie în funcţie
de provincia din care proveneau ei înşişi, cu şcoala şi gradul de stăpânire a limbii
române, fie în funcţie de modelul urmat, dar şi, uneori, de limba comunităţii pen
tru care era concepută cartea în cauză. Aşa se explică de ce dintre toate manuscrisele
de secol al XVIII-lea răspândite cândva pe arealul judeţului Sălaj 1 3 , nici o altă
scriere religioasă de acelaşi tip cu Mineiele nu oferă atâtea surprize lingvistice
privind variantele de grai. Ceea ce n-a împiedicat cu nimic asupra rolului acestora
în impunerea limbii române ca limbă de cult. Dimpotrivă.
Răspunzând unui orizont de aşteptare ce anticipa reforma discursului religios
din a doua jumătate a secolului al XVIIl-lea, Antologhioanele şi Mineiele
Prăznicare manuscrise, în care vieţile sfinţilor ocupă un loc central, se vor impune
treptat şi pe arealul sălăjean doar în haină românească 1 4 , cu consecinţe nebănuite,
credem, în sfera progresului letrizării, iar sub forma lor tipărită de mai târziu, cu
atât mai mult şi ca o modalitate eficientă în procesul de resacralizare a vieţii şi men
talităţii colective în peisajul ortodoxiei româneşti 1 S.

1 3. Vezi î n acest sens I. Oros, Vechi manuscrise româneşti din Sălaj - preambul la u n posibil catalog, î n „Vechi
tipărituri şi manuscrise. Bibliofilia, azi" I Culegere de rezumate/, Braşov, 1992, p„ 27.
1 4 . Dacă ne referim doar la perioada cât a stat în Sălaj, mai precis la cetatea Valcăului sau în jur ( 1737- 1 740,
interval atestat de însemnările olografe), prin amploarea activitătii de manucopiere şi prin realizarea repetată a
aceleiaşi căfti, Mineiul-Prăznicar, dascălul Pavel a impus această scriere liturgică pe o arie destul de însemnată
(Aleuş, Cerâşa, Fizeş, Horoatu-Crasnei, Petenia, Preoteasa, Valcău de Jos, Valcău de Sus, poate chiar Plesca
etc.), adică în zonele Crasna şi Rez ale Depresiunii Şimleului. În acest sens, vezi I. Oros, art.cit„ în Alma Mater
Porolissensis, an IV, nr. 1 1- 1 2, Zalău, 2003, p. 1 2 1 - 1 25.
15. D. Radosav, Sentimentul religios la români, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 997, p. 44 .
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Fig. 1 . Pagină din Mineiul de la Topliţa
(SJ), 1736, copist Dumitru Grozan, diacul din
Mădăras (SM)
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MĂNĂSTIREA VĂCĂRESTI.
UN VALOROS MONUMENT ISTORIC
CE A FOST ÎN BUCURESTI
.

.

Panait I. Panait
într-un articol porţionat în două numere ale ziarului ieşean „Mişcarea", din mai
1 933, eminentul arhitect G. M. Cantacuzino formula una din cele mai sensibile
definiţii ale ctitoriei primilor Mavrocordaţi purtători de coroană voievodală
română, scriind: „Ca o pecete pusă la capătul unui hrisov solemn, spre a i se da
crezare, Văcăreştii stau în marginea Bucureştilor, podoabă şi mărturie a trecutu
lui" ! . Consecvent aprecierilor sale, acelaşi mare om de cultură, aprecia peste patru
decenii, că „mănăstirea Văcăreşti este, cu Hurezul şi cu palatul Mogoşoaia, cea mai
desăvârşită expresie a artei româneşti din secolul al XVIII-lea, încadrând-o mare
lui ciclu brâncovenesc"2 . Erudiţi în domeniul istoriei 3 , arhitecturii4 , istoriei
artelor5 , români şi străini, reliefează în lucrări de sinteză şi alte studii, valenţele
acestui celebru ansamblu arhitectonic bucureştean.
Reconstituind cronologia funcţionalităţii lui, monumentul medieval Văcăreşti a
cunoscut două mari etape, diametral opuse. Timp de 148 de ani ( 1 7 1 6- 1 864) a fost
aşezământ monastic şi loc de găzduire a ctitorilor şi a acelora care doreau să intre,
sau ieşeau din Bucureşti şi 109 ani ( 1 864- 1 973) puşcărie oficială, după ce fuseseră
loc de arestare a revoluţionarilor, în anii 1 848- 1 849, toate acestea fiind urmate de
o stare de confuzie privindu-i existenţa, încheiată prin măsura fatală din anul 1 984.
Pornită ca o lucrare pusă sub pavăza hramului Sfintei Troiţe, obiectiv de mândrie
şi de desfătare a familiei domneşti, Mănăstirea Văcăreşti a existat apoi cu numele
de aşezământ călugăresc fiind însă transformată în temut loc de ispăşire a unor
fapte omeneşti reale sau plăsmuite, încriminate de legiuirile vremurilor. În 1 929
unul din comandanţii penitenciarului tipărea Călăuza Istorică a mănănăstirii şi închi
sorii centrale Văcăreşti6, îngemănând cele două mari etape ale monumentului.
I . G. M. Cantacuzino, Mănăstirea Văcăreşti sau Testamentul artei tradiţionale, „Mişcarea", laşi, an XXVI, nr.

728, 16 mai 1933, p. 2.
2. Idem, Izvoare şi popasuri, Bucureşti, 1977, p. 166.
3. N. Iorga, Istoria Bucureştilor; Bucureşti, 1 939, p. 123, Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României,
Ed. Museion, f.a., p. 52.
4 . Grigore Ionescu, Bucureşti, Ghid, Bucureşti, 1938, p. 299
5. Va�ile Drăgut, A rta Românească, Bucureşti, 2000, p. 333.
6. Alexandru Al. Fălcoianu, Călăuza mănăstirei şi închisorii centrale „Văcăreşti", Bucureşti, 1929.
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Mănăstirea Văcăreşti a fost ultimul mare ansamblu arhitectonic medieval de cult7
din Bucureşti şi chiar din Ţara Românească. La acel început de februarie 17 16, când
descindea în oraşul de reşedinţă Nicolae Vodă Mavrocordat, promontoriile terasei înalte
ce însoţeşte cursul râului Dâmboviţa erau ocupate cu marile mănăstiri: Cotroceni,
Mihai Vodă, Mitropolia, Sf. Troiţă - Radu Vodă. în acelaşi an au fost demarate lucrările
de zidire a noii mănăstiri plasată în afara vetrei oraşului, într-un loc strategic şi îmbietor.
Şi anume pe moşia Văcăreşti în care îşi duceau existenţa şi satele Văcăreştii de Sus şi
Văcăreştii de Jos. Oiconimul Văcăreşti ce provine de la un moş Văcărea8 este consem
nat de cronicarul Radu Popescu cu prilejul descrierii tragediei lui Vlăduţ Vodă, înfrânt
şi făcut captiv de opoziţia condusă de boierii Craioveşti, în 15 12, „la Văcăreşti, den jos
de Bucureşti", copilandrul pierzându-şi capul „supt un păr în Bucureşti"9 .
Primul document scris cunoscut privind această aşezare a fost emis la 29 aprilie
1 577 de către Alexandru II Mircea pentru Manea şi Călin şi Stanciu să le fie ocină „din
Văcăreştii de jos, a treia parte" IO. Alte hrisoave se referă la viile de la Văcăreşti 1 1 , vân
zarea-cumpărarea acestora, din care rezultă că dealul respectiv era acoperit cu viţă de
.
vie aşa cum se prezenta cea mai mare parte a terasei înalte, din dreapta Dâmboviţei 12 .
în mod sigur săpăturile arheologice, atâtea câte s-au putut face, au dovedit că meşterii
lui Vodă Mavrocordat nu au afectat nici o vatră de sat, fundaţiile săpate de ei
desfăşurându-se pe un teren lipsit de construcţii, fiind eventual ocupat de vii. Unele
precizări asupra moşiei Văcăreşti se găsesc şi în hrisovul lui Matei Basarab, din 6 sep
tembrie 1636, care priveşte hotărnicia moşiei orăşeneşti încălcată de un ,,Sava feciorul
lui(i) Negre de(n) Văcăreşti". Din textul aşternut pe pergament rezultă că limitele aces
tor proprietăţi erau indicate, încă de către Mircea Ciobanul, cu pietre împlântate „între
vii în luncă", şi „în dirept în Dâmboviţa". Am putea presupune că erau trei perechi de
borne, cele din deal aflându-se „între vii" şi „den tufe"i 3 . Analizând partea aceasta a
terasei din SE Bucureştilor rezultă că a existat aici un şir de aşezări rurale medievale
ale căror vetre au fost identificate arheologic. Astfel, în aval de Parcul Tineretului, pe
Dealul Piscului, s-a aflat, după aprecierea descoperitorului, satul „Măicăneşti ot
Dâmboviţa", de la care au rămas gropi de bordeie şi cimitir în inventarul căruia s-au
descoperit monede şi obiecte de podoabă care aparţin secolelor XIV-XVJ 1 4 .
7. Va�ile Drăguf, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1 976, p. 3 1 3.
8. Nicolae Iorga, Istoria Bucureştilor, p. 1 23 n. 3.
9. Radu Popescu Vomicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1 963, p. 29.
1 0. D.I.R., B., Ţara Românească, veacul XVl/4 , p. 263.
1 1 . Ibidem, p. 457, hrisov din 23 feb. 1580, p. 478, hrisov din 8 iunie 1580, ş.a.
1 2. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. II, Bucureşti, 1 979, p. 267.
1 3. Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. Florian Georgescu, Paul I. Cemovodeanu, I. Cristache
Panait, Bucureşti, 1 960, p. 25-26. Original păstrat în colectiile Muzeului Municipiului B ucureşti, Inv. 4896 1 .
1 4. Radu Ciuceanu, Cercetări arheologice medievale pe Dealul Piscului, Cercetări arheologice în
Bucureşti („ CAB "), IV, Bucureşti, 1 992, p. 205-209. Săpături practicate în campaniile din anii, 1984, 1 988, 1 989.
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Un număr de 50 de înhumaţi au devenit subiecţi de studiu antropologic1 5 . Tot pe
Dealul Piscului, în partea estică, au fost reperate dovezi de locuire din epoca
bronzului, sec. II-III, VI, X-XI şi vatra unui sat plasat în sec. XVIII-XIX 1 6 . Un
cimitir din sec. XVI-XVIII a fost cercetat pe acelaşi pisc, în 1 999 11 .
Dealul Văcăreşti se cunoaşte ca vatră de locuire din sec II-III până în sec. IX
1
8
X . O descoperire de interes pentru studierea ctitoriei domneşti s-a făcut în 1 98 1
vis-a-vis de colţul de NV al mănăstirii, dincolo de Calea Văcăreşti, spre Mărţişor.
Cu prilejul săpării unor gropi pentru lut au fost dezvelite resturi osteologice, gropi
medievale şi fragmente ceramice din acelaşi timp. Arheologii presupun că materi
alele respective provin din vatra „unuia dintre cele trei (sic) sate Văcăreşti ce evoluau
în această zonă" l 9 . În realitate trei cătune atestate sub denumirile de „Bîrzeştii de
sus'', „de mijloc" (Homoceşti) şi „de jos" au fiinţat, în sec. XV-XVII, pe muchia
terasei, la Vitan-Bîrzeşti, situl cercetat arheologic plasându-se la cca 2,5 km, în aval
de Văcăreşti20 . Toate aceste descoperiri confirmă o densitate de aşezări pe terasa
înaltă a B ucureştilor, aflată la cca 1 km de albia râului Dâmboviţa. Satul plasat la
întâlnirea drumurilor ce veneau de la vadurile dunărene, Giurgiu şi Olteniţa şi de
unde se cobora spre Podul Beilicului, astăzi Calea Şerban Vodă, arteră de ajungere
în zona centrală a capitalei, era unul din cele două sate Văcăreşti. Trebuie să pre
supunem că era o aşezare bine constituită dacă ţinem cont de însemnarea ieromo
nahului ucrainian Vîşenski, aflat în capitală şi în timpul sărbătorilor de iarnă din
1 707- 1 708 de unde· avea să plece spre Istanbul, în ziua de 1 3 ian. 1 708, într-un con
voi format din două carete domneşti, carul patriarhului Ierusalimului, altul al arhi
mandriţilor ce-l însoţeau pe înaltul prelat, negustori, 1 50 de călăreţi, 1 5 călugări ş.a.
Prea cuviosul venit de la Cemigov nota: „am plecat din oraşul Bucureşti, pe râul
Dâmboviţei; am rămas în satul Văcăreşti"2 1 de unde avea să prindă drumul spre
Olteniţa. Puţin tinip mai târziu, la 5 aprilie 17 14, în condiţiile recentei maziliri a lui
Vodă Brâncoveanu" Curtea domnească afla că „un imbrohor sosise în satul vecin,
numit Văcăreşti"22, aducând ordinul de alegere a noului domn care avea să fie
Ş tefan Cantacuzino, antecesorul lui Nicolae Mavrocordat. Ca atare, la începutul

1 5. Laurentia Georgescu, Necropola medievală din Dealul Piscului. Date antropologice, „CAB", IV, p. 21 1 -21 4.
1 6. Cercetări practicate de M. Turcu şi Gh. Mănucu-Adameşteanu, „CAB", VI, Bucureşti, 2005, p. 296-297
17. Gh. Mănucu-Adameşteanu şi col„ Cronica săpăturilor arheologice. Campania 1999, Bucure.5ti, 2000, p. 22-23.
1 8. Mioara Turcu, Radu Ciuceanu, Săpături arheologice pe Dealul Văcăreşti, „CAB", IV, p. 1 95-204 .
1 9. Cercetări efectuate de Aristide Ştefănescu şi Radu Ciuceanu, „CAB", IV, p. 364.
20. Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Situl Bîrzeşti, „CAB", IV, p. 1 47-1 6 1 .
2 1 . Călători străini despre Ţările Române, VIII, Bucureşti, 1 983, p . 25 1 .
22. Ibidem, p. 40 I .
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sec. al XVIII-iea, locul ales pentru marea mănăstire domnească nu oferea un cadru
sihastric ci era mai degrabă un punct strategic, la „drumul mare", completat de
cadrul natural în care oraşul de la poalele dealului se răsfira în dimensiunile lui
impunătoare.
Ctitorul a fost animat, încă de la începutul primei sale domnii, de dorinţa de a
construi un complex arhitectonic multi-funcţional; mănăstire, reşedinţă temporară,
caravansarai la poarta capitalei lui, carantină şi punct de pază. Din lunga pisanie
păstrată rezultă că mănăstirea cu hramul Sf. Troiţă „au început-o fiind leat 7224"
( 1 7 16) „puînd temeliile şi zidind până la un loc"23 . Ţinând seama de cantitea imensă
a materialelor de construcţie necesare, de timpul scurt avut la dispoziţie şi chiar de
buna calitate a cărămizii şi a mortarului, presupunem că şantierul putea fi organi
zat către sfârşitul primăverii sau începutul verii acelui, atât de agitat, an. Pericolul
imperial, evocat şi în pisania Văcăreşti, ostilitatea unei părţi a marii boierimi valahe,
au transformat acest prim an al celei dintâi domnii a lui Nicolae Mavrocordat într-o
permanentă stare de nesiguranţă24 . De aici retragerea precipitată la Giurgiu în ziua
de 25 august I 4 septembrie 17 16, executarea marelui vornic Pătraşcu Brezoianu,
punerea în beciul mănăstirii Snagov a unui grup de mari boieri, ostracizarea
mitropolituluiAntim Ivireanul ş.a. au creat o stare conflictual-deschisă cu supuşii
valahi. Aceştia, la rândul lor, au pregătit prinderea şi aducerea în captivitate a dom
nului, de către un polc imperial, în zorii zilei de 3-14 noiembrie acelaşi an. Ca atare,
căftănit la 25 decembrie 1 7 15, Nicolae Mavrocordat a descins în Bucureşti la 10
februarie 1 7 16 25 şi a fost răpit în prima jumătate a lui noiembrie, beneficiind de cca
260 de zile, în care se încadrau şi cel puţin 45 de sărbători. Trebuie ţinută seama că
în lunile februarie-martie procesul de confecţionare a cărămizilor, de ardere a
pietrelor şi de zacere a varului era extrem de anevoios sau chiar imposibil, în
condiţiile de atunci. Studiind fundaţiile principalei componente a complexului se
constată că la biserica mare, printre primele ridicate, s-a folosit o cărămidă cu
dimensiunile de 28 x 14 - 1 5 x 4 cm, foarte bine arsă, mortarul fiind dur de culoare
alb-vineţiu cu cuiburi de var şi pietriş fin. Fundaţia cobora 2,90 3m faţă de nivelul
curţii de atunci, având o lăţime deosebită. În timpul demolării, după năruirea
pereţilor, rămăseseră o fundaţie de zid pe care se putea merge cu carul.
Dimensiunile lăcaşului, ca de altfel ale întregului monument, depăşeau pe cele ale
construcţiilor similare de până atunci26 . Zestrea litică formată din coloane susţinute
-

23. lmcripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, I, Bucureşti, 1 965, p. 435.
24 . Istoria Românilor, VI, Bucureşti, 2002, p. 444-448 .
25. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. II, Bucureşti, 1 979, p. 87.
26. Grigore Ionescu, Bucureşti. Ghid, p. 299.
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pe baze ornate şi terminate cu capitele, aşişderea, distribuite la cele două lăcaşe, la
loggia şi foişorul Casei domneşti, la stăreţie, brâul median al bisericii, ancadra
mentele la ferestre şi uşi, pisaniile şi pietrele tombale se constituie ca o componen
tă definitorie a Mănăstirii Văcăreşti care s-a datorat unor meşteri şi cioplitori cu
deplină pregătire, exercitată însă într-un timp ce depăşea câteva luni. Toate acestea
ne îndreptăţesc să presupunem că perioada de pornire a şantierului este, în parte,
precizată în pisanie prin cuvintele „puind temeliile şi zidind până la un loc", fără a
se fi definitivat ceva. Când la sfârşitul lunii februarie 1 7 1 9 se petrecea astrucarea
blândului domn Ioan Mavrocordat ( 1 7 16 noiem. 2 1 - 1 7 1 9 feb. 23 ) 27 catedrala
începută de fratele său Nicolae Vodă nu se afla în starea de a primi cavoul defunc
tului, acesta fiind zidit la Biserica Mănăstirii Sf. Gheorghe Nou28 .
După evenimentele din noiembrie 1 7 1 6 se consideră că lucrările de construcţie
au fost oprite şi reluate, eventual, în martie 1 7 19 când Nicolae Mavrocordat recăpă
ta tronul Ţării Româneşti, pe care îl va deţine până în sept. 1730, an în care Vodă
cade victimă unei epidemii de ciumă29 . Lungul text al pisaniei, deja evocată arată
că, revenit în scaunul Bucureştilor, el „îndată iar s-au apucat de lucru mănăstirii",
având ispravnici pe vei clucerul Manolache, pe biv vei aga Matei Mogoş şi pe vei
cuparul Iane, isprăvindu-se „de tot lucrul, în luna lui septembrie, fiind leatul de la
zidirea lumii 723 1 iar de la naşterea lui H(risto)s 1722"30. Cronica lui Radu
Popescu precizează că în anul următor, 1723 , s-a făcut „zidul înconjurător" 3 I . Din
pisania paraclisului mănăstirii pusă „în anul 1736 august", reiese dorinţa lui
Nicolae Mavrocordat de a-l zidi, fără însă a-şi împlini gândul. Textul inscripţiei
arată că „Fiul şi moştenitorul tronului (Constantin Mavrocordat-nn) în locul ( ?)
acestor temelii a clădit şi a înfrumuseţat, cu bogăţie, zidind şi pridvor în 4 colţuri,
Ispravnic fiind Anania al Bethleemului egumenul mănăstirii de aici"32 . Acestea ar fi
informaţiile interne scrise privind ridicarea unora dintre construcţiile aflate în
incinta Mănăstirii Văcăreşti, în deceniile de început. Cartografic Planul Bucu
reştilor, ridicat în primele luni ale anului 1 770, apreciat a fi „cel mai vechi plan al
capitalei" Bucureşti, plasează, în registrul ultim, de jos, Mănăstirea „Wacharesti" com
pusă din două curţi. Prima dintre ele, în ordinea accesului, de plan dreptunghiular şi
cea de-a doua, care poate fi considerată mai importantă, de formă aproape pătrată,
care includea biserica mare, paraclisul iar în colţul de NE palatul domnesc şi în cel de
27. Istoria Românilor; VI, p. 975.
28. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 293.
29. Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, p. 437.
30. Ibidem, p. 435.
3 1 . Radu Popescu Vornicul, op. cit. , p. 275.
32. Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, p. 44 1 .
530

https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
SE stăreţia şi chilii. Din plan se poate deduce că latura separatoare era formată din
două şiruri de chilii adosate, unele încăperi beneficiind de acces din curtea mică iar şirul
celălalt din curtea principală33 . Ca atare, către sfârşitul sec. al XVIII-lea ansamblu
Văcăreşti îşi dobândise, în mare, planul prezentat şi în anii 1 970. Au rămas de
asemenea şi unele însemnări ale călătorilor străini trecători prin vatra domnescului
ansamblu, către mijlocul şi îndeosebi în a doua jumătate a veacului XVIII.
Printre aceştia s-a aflat şi nobilul secui din Zagon, colaborator al principelui
Francisc Rakoczy II şi victimă a înfrângerii curuţilor de către lobonţii imperiali, în
1 7 1 1 . Ajuns, într-un lung exil, în Franţa, apoi în tabăra adepţilor familiei Rakoczy
de la Cernavodă, acesta face o călătorie la Curtea lui Constantin Vodă Mavrocordat,
în februarie 1738. Într-una din epistolele sale el arată modul onorabil în care a fost
primit de domn. Lipsit de conducătorul mişcării transilvane, mai întâi principele
Francisc Rakoczy mort în 1735 şi apoi fiul său Iosif Rakoczy pretendent şi el la
coroană şi decedat, nobilul secui primeşte misiunea, din partea protectorilor turci,
de a se deplasa în Moldova. În acest drum el revine la Bucureşti, în vara lui 1739.
în scrisoarea din 1 1 iunie acel an autorul relatează că „aici ne-au întâmpinat cu
mare cinste, în marginea târgului, că ne aştepta prânzul gata la o mănăstire", pe care
George Patra o indică fiind sigur Mănăstirea Văcăreşti 3 4 . Nici o referire la
descrierea mănăstirii respective nu transpare din aşa zisele sale scrisori. Interesant
rămâne faptul că oaspeţi agreaţi de domn erau găzduiţi şi ospătaţi în spaţii ale
Văcăreştilor. Mult mai generos cu posteritatea s-a dovedit pasionatul călător
francez Jean Claude Flachat, ajuns la Bucureşti în 1740, unde se bucură de cinstirea
de a fi primit de acelaşi principe Constantin Mavrocordat. În însemnările sale
privind oraşul de reşedinţă de pe Dâmboviţa, autorul aşterne şi câteva note privind
subiectul de faţă. „Văcăreştii se află la două leghe bune de Bucureşti şi este singu
rul loc care mi s-a părut vrednic de oarecare atenţie. Odinioară fusese un palat
mare. Domnii l-au dăruit călugărilor cu condiţia să găzduiască pe trecători. Nu vine
nimeni acolo fără o patalama din partea domnului"35 . Impresia pe care şi-a făcut-o
occidentalul este că marea ctitorie domnească „aduce mai mult a cazannă decât a
mănăstire". El admira totuşi porticul ul format de două galerii frumoase, pe latura
de Răsărit a curţii principale şi conchide că „Biserica e cea mai frumoasă din câte
am văzut la greci"36 . Condiţiile de cazare nu i s-au părut mulţumitoare, dar mai
bune decât cele de la Plătăreşti sau Negoeşti, pe unde l-a dus drumul spre Dunăre.
33.
34 .
35.
36.

Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, „Studii", 5, an XII, 1 959, p.
George Potra, Bucureştii văzuţi de călători străini (Secolele XVI-XIX), Bucureşti, 1 992, p. 58.

I. Iona5cu,

Călători străini,
Ibidem.

IX,

1 13-13 1 .

1 997, p. 258.
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De o scurtă ospitalitate avea să se bucure şi gingaşa scriitoare britanică, soţie de
ambasador, Lady Craven, în vara anului 1 786. Forţată, de un grup de ieniceri, să
petreacă timpul de carantină în mănăstirea Văcăreşti, aceasta a fost invitată, de egu
menul, pe care insulara îl găseşte „un saint homme", în „chilia" acestuia, unde a
rămas până ce au sosit oamenii lui Nicolae Mavrogheni să o conducă la Curtea
domnească37 . În însemnările sale nu se face nici o descriere, sau apreciere, asupra
mănăstirii. În deceniul următor, mai precis în luna august 1793 diplomatul Johann
Christian von Struve, retrăgându-se la Istanbul, după desfăşurarea unor tratative
ruso-otomane pe Nistru, trece „pe dinaintea frumoasei mănăstiri Văcăreşti" până
unde s-a bucurat de compania domnitorului Ţării Româneşti Alexandru Moruzi
( 1793- 1 796) 38 . Aceeaşi impresie transmite şi un alt diplomat, Heinrich von
Reimers, estonian de origine, aflat în solia generalului Kutuzov, ajunsă în Bucureşti
la jumătatea aceleiaşi luni august 1 793. În drumul spre capitala otomanilor, tră
surile care îi purtau pe diplomaţi s-au oprit, pentru despărţirea de domnitor, „în
poarta frumoasei mănăstiri Văcăreşti" 39 . Prima jumătate a secolului XIX este mai
săracă în consemnări ale oaspeţilor străini privind marea ctitorie a Mavrocordaţilor.
Cu şapte ani înainte de a fi transformată în puşcărie, adică în 1 857, publicistul ger
man Wilhelm Derblich, medic militar, descrie, cu interesante relatări, oraşul şi
oamenii lui şi reţine panorama pe care o oferă dealul aflat în partea în partea sudică
a capitalei, notând: „De la muntele vienez se rostogoleşte, în primul plan, o câmpie
înconjurată de vii, acoperită de pajişti, care e mărginită de o mănăstire foarte pito
rească aşezată sus şi prevăzută cu mai multe tumuri"40, care nu poate fi decât
Mănăstirea Văcăreşti. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Mănăstirea
Văcăreşti a intrat în categoria aşezămintelor mănăstireşti deţinătoare funciar şi de
alte bunuri indicate prin legea specială din 1 863. Problema secularizării averilor
mănăstireşti fusese formulată încă din 182 1 . Ulterior ea devenise stringentă pentru
noul stat România, atâta vreme cât 25-26 ţ din suprafaţa ţării era în posesia
aşezămintelor călugăreşti străine, făcând imposibilă aplicarea reformei agrare4 I . La
sfârşitul lunii noiembrie 1 862, Consiliul de miniştri hotăra sechestrarea tuturor
veniturilor mănăstirilor închinate, care vor fi înscrise în bugetul statului. Decretul
domnesc privind măsurile de asigurare a obiectelor preţioase şi a documentelor de
la mănăstirile închinate a fost dat la 1 8 iunie 1 863 42 . O săptămână mai târziu, la 24
37. George Potra, op. cit., p. 75-76.
38. Călători străini, X/2, Bucureşti, 2001, p. 1 1 30 .
39. Ibidem, p. I 171 .
40. George Potra, op. cit. , p. 21 S.
4 1 . lstoria României în date, Bucureşti, 197 1 , p. 2 1 3 .
42. Arh. Stat. Buc., Mănăstirea Văcăreşti, Pachet XXXIX/30.
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iunie acel an, Epitropia Mănăstirii Văcăreşti era anunţată că a fost delegat Cezar
Bolliac pentru a primi actele mănăstirilor Comana, Plătăreşti, Negoeşti, Gruiu,
Călui, Răzvan, Sf. Sava43 . Drept despăgubire, legiuitorul propunea suma de
80.000.000 lei dar şi 3 1 .000.000 lei datorate României de „Locurile Sfinte". Legea
a fost votată în decembrie 1 863 şi prevedea secularizarea averilor tuturor mănăsti
rilor închinate şi neînchinate, lipsindu-i pe călugării greci de dreptul de a se con
sidera prejudiciaţi de o lege discriminatorie44 . Şi totuşi reacţia unor egumeni a fost
vehementă, accentuând diferendul financiar cu statul. Încă din 71 19 iulie 1 855
Barbu Ştirbei raporta lui Fuad Paşa, ministrul de externe al Turciei, că nu s-a putut
achita datoria ţării de 6.000.000 lei şi pentru faptul că mănăstirile închinate n-au
voit să contribuie la această sarcină a ţării45 . Printre cei mai vehemenţi opozanţi, în
1 863- 1 864, a fost Văcăreşteanul egumenul de la marea ctitorie a Mavrocordaţilor.
Atât tatăl cât şi fiul, făcuseră însemnate danii de tot felul; moşii şi sate, unele con
fiscate de la Cantacuzini şi Bălăceni46, mănăstiri precum cea de la Tânganu47 ş.a.
scutiri şi încasări de vămi, locuri şi vii în Bucureşti, dar şi obiecte de cult, veşminte,
bunurile de înzestrare fiind sporite cu altele închinate de credincioşi în Bucureşti şi
în ţară. Era una dintre cele mai bogate mănăstiri româneşti. Nerespectarea Legii de
către egumenul străin i-a agravat atât situaţia lui cât şi pe cea a mănăstirii. În 1 864
s-a deschis un proces, de cu totul de altă natură, călugărul Iov fiind trecut peste
Dunăre, cinul mutat la altă mănăstire şi monumentul, de mare valoare, transformat
„vremelnic" în puşcărie a Bucureştilor.
Mănăstirea Văcăreşti fusese închinată de ctitor la Sfântul Mormânt în iunie
172 1 , cu trei ani înaintea târnosirii ei, procesiune desfăşurată cu fast, în ziua de 1 3
septembrie 172448 . În decursul celor 148 de ani devenise un puternic focar de spi
ritualitate românească, exprimată prin arte, ştiinţă, învăţământ, tezaur de carte de
valoare continentală, tipografie ş.a. Ferecarea porţilor ca închisoare a scos monu
mentul din tradiţionala ospitalitate practicată conform testamentului domnesc.
Regretatul istoric de artă dr. Vasile Drăguţ afirma, la un simpozion internaţional, că
noua stare a frânat posibilitatea elaborării „unor studii sistematice care să facă posi
bilă o prezentare monografică atotcuprinzătoare"49 . Era o perioadă în care sporeau
43. Ibidem, XXXIX/3 1 .
44. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor; p. 1 32.
45. Arh. Stat. Buc„ Mănăstirea Văcăreşti, Pachet 282/206.
46. George Patra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Bucureşti, 1982, p. 267,
349, ş.a.
47. Ibidem, p. 349.
48. Nicolae Stoicescu, Repertoriul biblio>:rajic al monumentelorfeudale din Bucureşti, Bucureşti, 1 96 1 p. 3 1 7 .
49. Vasile Drăgut, Mănăstirea Văcăreşti şi locul ei în contextul artei din Ţara RomâneaJCă, „B.M.I.", 2, 1 97 1 ,
p. 34, n.2.
,
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propunerile specialiştilor de readucere a monumentului Văcăreşti la fireasca lui
calitate. Cele câteva fotografii din interiorul bisericii mari, galeria arcată, faţada
palatului domnesc ş.a., publicate de prof. univ. dr. Grigore Ionescu sau în volumele
de arte, dezvăluiau existenţa unor valori deosebite. Pe de altă parte ministerul de
resort susţinea construirea unui nou penitenciar conform normelor mijlocului de
veac XX. Se apropia încheierea provizoratului prevăzut de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza cu un veac în urmă.
Mănăstirea a fost eliberată de găzduirea Penitenciarului Bucureşti în anul
1 973 50. Noul beneficiar devenea CCES prin instituţiile acestui for ministerial. O
comisie mixtă a fost convocată, în scopul preluării monumentului. Membrii aces
tui grup au găsit întregul complex eliberat, străjuit de un restrâns personal de pază
şi îngrijit de mecanicii centralei termice. Ca vechi salariaţi ei erau în măsură să
indice funcţionalităţi ale unor construcţii ; vorbitorul în stânga turnului-poartă,
barăcile scunde şi întunecate de primire a celor aduşi, în prima curte-dreapta,
carcerele deţinuţilor străini în stânga turnului al doilea şi alături sectorul pentru
femei, inclusiv sala de naşteri. În curtea principală domina catedrala domnească
plasată în mijloc. Colţurile de NV şi SV, fostele cuhnii, deveniseră mari camere de
baie, introducerea ţevilor şi tuburilor de scurgere fiind făcută brutal prin spargerea
pereţilor mănăstirii. Toată latura separatoare a celor două curţi era formată din
vechile chilii în faţa cărora fusese o galerie-prispă deschisă străjuită de stâlpi din
cărămidă, spaţiile dintre aceştia fiind acum zidite. În colţul de NE se afla fostul
Palat domnesc transformat în spital aşa cum se întâmplase şi cu casa egumenească
de pe celălalt colţ, cel de SE. B iserica mare mai păstra umezeală pardoselii de mar
mură, de curând spălată, în timp ce pictura purta sgrafitele celor care şi-au zgâriat
numele spre aducerea aminte, câteva dintre acestea urcând la 2,5-3m, aşa cum se
prezenta la tabloul mural din naos ce reda Ierusalimul. Însoţitorii au ţinut să pre
cizeze că lăcaşul fusese folosit ca depozit de materiale, dar mecanicii ştiau că atunci
când populaţia arestaţilor urca spre 4000 de persoane se făcea cazarea şi în bise
rică. Biserica cu axul longitudinal de 4 1 m şi cel lateral de 16,7m surprinzător de
bine păstrată, cum constatase şi V. Drăguţ, impresiona prin cele patru mari coloane
monolite de piatră, din pronaos, înalte de 7 m, complet acoperite cu splendid motiv
decorativ floral şi cele patru, coloane de mai mici dimensiuni care indicau trecerea
în naos, catapeteasma pusă în anii 1 845-1 8565 1 din care lipseau 8 icoane mici şi
icoana centrală, candelabrul mare prins sub cupola năruită în 1 802 şi înlocuită cu
un mare lantemou52 mobilierul specific unei biserici ortodoxe şi pictura murală ce
50. Gheorghe Leahu, Distrugerea mănăstirii Văcăreşti, f.a., Bucureşti, p. 2 1 .

5 1 . Dan Berindei, Seba�tian Bonifaciu, Bucureşti. Ghid turistic, Bucureşti, 1 978, p . 60.
52. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic, Bucureşti, p. 3 1 8 .
534

https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
ocupa cca 2500mp53 . Aceeaşi constatare se putea face şi la paraclisul de pe latura
de Răsărit unde podoaba litică era concentrată pe cei şase stâlpi ai exonartexului,
de o rară frumuseţe dar şi pe ancadramentul uşii, deasupra căreia trona pisania,
pusă în limba greacă de Constantin Vodă Mavrocordat, în 1736. De mare interes
pentru cei care pătrundeau, de nimeni siliţi, în fosta puşcărie era carcera temutului
asasin de femei Râmaru, plasată spre latura de N. Ea măsura cca 2,5x2m, singurul
mobilier fiind patul de fier, rabatabil, cu pironul de prindere în perete. Geamul de
la holişorul de acces, ca şi cel al carcerei blindate cu drugi de fier, erau acoperite
cu vopsea groasă, albastră. Toţi care au avut accesul în incinta monumentului trăiau
un puternic sentiment de teamă, respirând aerul închis al încăperilor zăbrelite, sau
privind ţarcurile de aşa zisa plimbare, delimitate cu ţevi de fier împlântate în plat
forme de beton, toate acestea completate de veritabile comori de artă şi istorie.
În aceste condiţii au început să se facă propuneri mai întâi de restaurare a monu
mentului care se desfăşura pe o suprafaţă de 1 8 .000 mp şi de găzduire aici a
„Muzeului culturii medievale româneşti" sau a „Muzeului picturii religioase
medievale" a „Muzeului de icoane" etc. Obiectivul fusese trecut pe toate listele
monumentelor istorice protejate de lege, sarcina de întocmire a proiectului de
restaurare revenind Direcţiei Monumentelor Istorice care beneficia de cei mai buni
specialişti în domeniul respectiv. Aşa cum se prevedea în legislaţia naţională şi
internaţională, mai întâi se impunea cercetarea arheologică, încredinţată Muzeului
de Istorie şi Artă al Municipiului B ucureşti 54 . Şantierul arheologic urma să ofere
date absolut necesare proiectanţilor, privind evoluţia ansamblului şi a fiecărui
obiectiv major în parte, cum erau biserica, palatul, casa egumenului-stăreţia, tur
nurile, cuhniile, curtinele ş.a. Tumultul prin care trecuseră fosta ctitorie domnească
îşi pusese amprenta atât asupra părţii aflată în sol cât şi a zidurilor la vedere.
Nimeni nu împlântase şpaclul arheologului în marile curţi, nu văzuse starea fun
daţiilor, nu putea şti dacă acea compartimentare a interioarelor era cea de început
sau interveniseră în timp, prin modificări funcţionale. Din planul ridicat pe la 1770
reieşea că atunci existau şi locuri goale fără construcţii, pe când în 1973 toate
laturile erau capitonate cu clădiri. În fine, nu lipsite de interes erau mărturiile unor
locuiri anterioare anilor 17 1 6- 1 722. Deşi timpul era bine avansat către toamna
târzie, s-a stabilit o săpătură care să răspundă atât aşteptărilor proiectanţilor,
conduşi de regretata arh. Liana Bilciurescu, cât şi preocupărilor istoricilor. S-a por
nit cu şanţul ax, orientat E-V şi pentru faptul că în perete altarului, de la cornişe

53. D. C. Giurescu, Cu1•ânt înainte la Gheorghe Leahu, op. cit., p. 5.
54. Colectiv alcătuit, la început, din P. I. Panait şi Aristide Ştefănescu, cărora li s-a alăturat Cristian Ţico.
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până la nivelul de călcare, se prelingea o puternică fisură, ce trebuia unnărită, eventual
şi la fundaţie. Operaţia de restaurare a monumentului „Mănăstirea Văcăreşti" a
început în ziua de 19 octombrie 1973, când a fost trasat segmentul estic al Şanţu
lui I (S I) între altarul bisericii şi galeria arcată, de sub paraclis. Mâna de lucru a
fost asigurată de 17 muncitori, unii dintre ei fiind vechi săpători pe şantierele de
cercetare ale Muzeului Bucureşti, instituţie care a asigurat şi plata şantierului
arheologic Văcăreşti. Nu toţi au avut o prezenţă zi de zi, până la 14 decembrie
acelaşi an, când nu s-a mai putut rezista frigului şi zăpezii. După 1 decembrie cei
1 O pălmaşi rămaşi, este drept oameni de bază, au lucrat în interioare. În această
primă campanie au fost deschise 1 3 secţiuni interioare şi externe. Acestea din urmă
au coroiat partea de Est a curţii principale urmându-se depunerea stratigrafică din
jurul lăcaşelor, galeriei arcate, palatului, stăreţiei, scopul urmărit fiind surprinderea
contemporaneităţii sau a succesiunii zidirii lor. O atenţie permanentă s-a dat com
parării materialelor de construcţie; cărămida, calitatea mortarului, dimensiunile
rosturilor ş.a.
Campania a II-a s-a desfăşurat în luna iulie 1974 fiind axată pe investigarea
Palatului, îndeosebi foişorul şi scara de acces, latura de nord dominată de loggia
care oferea o măreaţă privelişte asupra oraşului, latura de E a curtinei şi în fine casa
stăreţiei. În strânsă colaborare cu arh. L. Bilciurescu regretatul Cristian Ţico a con
tinuat investigaţia arheologică până în anul 1977, publicând un raport în acest
sens55 . Concluziile majore care se degajau din Carnetul Şefului de şantier56 şi din
constatările lui C. Ţico pot fi ordonate astfel:
- Dealul Văcăreşti a depus o stratigrafie relativ simplă care a suprapus stratului
viu-leăsoid, mai întâi un strat de pământ castaniu în care au fost antrenate frag
mente ceramice aparţinând Culturii Tei şi bulgări de lut ars. A urmat stratul cenuşiu
închis, gros de 0,50 - 0,60 m, în care au rămas mărturii de locuire din sec. III-IV,
VI-VII, IX-X. Stratul medieval târziu, lat de cca 0,80 m s-a format direct peste cel
feudal timpuriu şi aparţine existenţei ansamblului monastic. Dovezi clare de locuire
efectivă, anterioară monumentului, au fost: bordeiul (B 1), din S I, la 15,60 m de
fundaţia altarului, cu ceramică databilă în sec. VI-VII şi dincolo de acesta, spre
paraclis, groapa unui bordei dridoid (B2), cu ceramica striată, ambele locuinţe
descoperite în 1973. Săpăturile ce au urmat au completat lotul acestor mărturii. Nu
s-a semnalat nici o amenajare habituală din sec. XIV-XVII. Nivelul de călcare a
constructorilor era marcat printr-o dungă de lut galben purtat, scos din şanţul fun
daţiei bisericii. Acest strat coincide cu decroşul de pornire a fundaţiei bisericii.
55.

Cristian Ţico, Contribuţii arheologice la cunoaşterea complexului arhitectonic Văcăreşti, „C.A.B.", IJI,
Bucureşti, 1 98 1 , p. 240 255 .
56. Panait I. Panait, Carnet de şantier, 3 1/ 1 973- 1 974.
-
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Fundaţia la rândul ei s-a obţinut din cărămidă şi mult mortar alb-vineţiu, dur, material
depus într-un şanţ adânc de 3 m cu pereţii oblici, dobândind, la talpă, o lăţire mai
mare cu O, 70 m faţă de nivelul de pornire. Decroşul fundaţiei era mai lat faţă de
zidul de parament cu 050 m. Curtea interioară a cunoscut umplere prin straturi de
moloz, bucăţi de olane, cărbune produs de un incendiu, urme ale unor clădiri şi
reclădiri. Î n condiţiile începerii săpăturilor, lăcaşul era înconjurat cu un trotuar din
ciment, ca şi celelalte construcţii, iar spaţiile rămase pavate cu piatră cubică. Un
păienjeniş de conducte, cabluri, canale ş.a. se anunţa de la primul rând de hârleţ.
- Biserica mare şi paraclisul erau singurele construcţii în care nu se intervenise
în timpul penitenciarului. În 1 973 cea mai îngrijorătoare deteriorare era fisura de
pe axul altarului. Şi brâul median avea câteva blocuri de piatră cu motivul decora
tiv martelat. Bazele coloanelor exonartexului erau clivate, fără a ameninţa stabili
tatea fusurilor. Alta era situaţia palatului şi chiar a Stăreţiei, a fostelor chilii, a tur
nurilor. Fuseseră intervenţii după marile cutremure din 1 802 şi 1 838, dar şi cele
cerute de funcţionalitatea puşcăriei. Impedimentul cel mai serios pentru cercetare
erau platformele de beton care sporeau unde nu te aşteptai, iar la ziduri straturile de
tencuială. De aceea, arheologii au trebuit, pe de-o parte, să urmărească partea
adâncită în pământ, iar pe de altă, decaparea tencuielilor pentru a se putea
descoperi zidurile ce aparţinuseră mănăstirii domneşti.
- Palatul domnesc era compus dintr-un subsol cu două mari compartimente şi
gârliciul de acces în pantă, lat de peste 2 m, câteva camere amenajate sub foişor şi
parterul înălţat, cu spaţiul necesar familiei voievodale la care se ajungea printr-o
scară în două rampe. În literatura de specialitate aşa numita Casă domnească este
pe drept pusă alături de palatele lui Constantin Brâncoveanu de la Mogoşoaia şi
Potlogi 57 dar de dimensiuni mai reduse. Planimetric însă constructorii s-au inspirat
din plin la ceea ce, probabil, că unii dintre ei zidiseră la porunca lui Vodă
Brâncoveanu. Pivniţele nu puneau nici o problemă arhitectului proiectant şi nici
arheologului. S-au trasat însă două secţiuni (S XI şi S XII) care au arătat că atât
marea încăpere pătrată, susţinută printr-un puternic stâlp patrulater central, pe care
se descărcau 4 semicalote, ca şi cealaltă acoperită cu boltă semicilindrică au avut,
de totdeauna pavimentul de lut. Numai de jur împrejurul pereţilor era un trotuar din
cărămidă. Probleme mai dificile a pus foişorul, ataşat laturii sudice, adică cea din
curtea interioară a mănăstirii. În 1 973 acest foişor susţinut pe şase frumoase
coloane permitea accesul într-un vestibul din care se putea ajunge în cele trei
camere ale laturii vestice sau într-una din cele două săli de mai mari dimensiuni din
centrul edificiului, cea din spate prelungindu-se cu loggia. Pe extrema răsăriteană
57.

Grigore Ionescu, Histoire de l 'architecture en Roumanie, Bucarest,

1 972, p. 3 15.
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erau alte două camere. În total apartamentul domnesc se compunea, în sec. XVIII
din opt camere diferite ca mărime şi două culoare în colţul de NE. Iniţial acest
generos spaţiu era servit de un foişor mai mic susţinut pe doi piloni pătraţi din
cărămidă, plantaţi la 5, 15 de peretele palatului. Între aceşti stâlpi nu exista un zid
de legătură, lucru ce se va face într-o a doua lucrare când foişorul se extinde spre
vest protejând o fâşie din faţada casei domneşti. Din acest martor rezultă că iniţial
zidul de faţadă a palatului era tencuit, la exterior, cu un fond alb, în partea supe
rioară păstrându-se o bandă de culoare închisă pe care se desfăşurau motive florale
de culoare albă (stuc ?). Acelaşi motiv se regăsea şi la ancadramentul uşii de acces
în apartament, din capul locului plasată excentric faţă de planul întregii construcţii.
Zidurile ridicate în această a II-a etapă atribuită fazei 173658 a folosit cărămidă bine
arsă, mortarul alburiu cu cuiburi de var nestins în timp cţ pilonii fazei I conţineau
cărămidă bine arsă, cu dimensiunea de 28x 15x4cm, adică tiparul folosit şi pentru
palat 28(29) x 15 x 4 cm. Faza a III-a s-a petrecut în sec. XIX după marele seism din
1838, folosindu-se o cărămidă de 22x l 2x4 cm, cu mortar gălbui, nisipos, slab.
Cutremurul a avariat foişorul, ca de altfel şi turnul mare, impunându-se noi lucrări
care au dăinuit până la demolarea din 1984. În funcţie de toate aceste insistenţe
s-au produs şi remontări ale scărilor de acces, prima fiind presupusă a fi fost de
lemn, pentru pridvorul mic şi alte două din zid59 . Şi cea de-a doua faţadă a Palatului
a cunoscut prefaceri legate de existenţa loggiei care deschidea o largă privire asupra
oraşului. Loggia avea un plan dreptunghiular (8,02 x 4,30 m) fiind susţinută, la
parter, de un şir de 6 stâlpi octogonali din cărămidă (28-29xl4 . . . ) şi mortar dur,
aparţinând primei etape de construcţie. Catastrofele repetate din primele decenii ale
sec. XIX au prăbuşit acest mare balcon, refăcut apoi fără a mai fi susţinut pe vechii
stâlpi ci pe un zid compact. Cu prilejul îndepărtării tencuielilor şi zidurilor spitali
ceşti a apărut coloana din colţul de SV al loggiei rămasă încastrată în zidul
construcţiei domneşti.
Latura răsăriteană a curţii principale era cea mai spectaculoasă prin dubla
galerie arcată în spatele căreia se înşiruiau chiliile preacuvioşilor şi în axul EV al
întregului ansamblu, se ridica suplu paraclisul datorat lui Constantin Mavrocordat.
În plină iarnă a anului 1 973 s-au deschis două secţiuni (S III, S IV) perpendiculare
pe fundaţia zidului pe care se ridicau stâlpii galeriei de la parter. S III pe jumătatea
nordică, paralel cu S I şi S IV pe jumătatea sudică ambele urmând să clarifice
raportul cronologic între curtina estică şi chiliile care flancau paraclisul. Ambele
şanţuri au fost prelungite în culoarul galeriei şi în camerele ce se succed dovedinCristian Ţico, op. cit. , p. 244, fig.2. Arheologul indică aceste trei etape în legenda schitei respective ( 1 7 1 61 723, 1 736, sec. XIX) dar cu o pagină în urmă concluzionează stabilind „două mari etape de constructie şi
functionare ale foişorului sudic", op. cit„ p. 243.
59. Panait I. Panait, Carnet de şantier Văciireşti, nr. 3 1 /1 973- 1 974.
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du-se că situaţia văzută în 1 973 nu corespundea traseului iniţial.
În culoar, la 1 ,52 m de la fundaţia existentă atunci în 1973, a apărut zidul ori
ginar, lat de O, 66 m, pe care se vedea baza din cărămidă a unei coloane. Culoarul
funcţional în 1 973 fusese făcut pe fundaţie de beton, lărgind această prispă la 2 m.
S IV a atins vatra unui atelier de fierărie de la care proveneau mai multe potcoave
şi unelte specifice, printre care şi o nicovală. Chiliile acestei laturi aparţin cam
paniei de construcţii în care s-a folosit cărămidă de 28-29 x 1 5 x 4,5 - 5 cm, adică
din 1 736. Secţiunea V a fost trasată perpendicular pe casa stăreţiei, pornind de la S
IV. Din nefericire zăpada abundentă a făcut imposibilă continuarea săpăturii. Ceea
ce s-a constatat a fost însă faptul că fundaţiile zidurilor galeriei arcate originare
erau adosate-lipite şi nu ţesute zidurilor casei egumeneşti, ceea ce arăta că edificiul din
colţul de SE al mănăstirii-stăreţia, provenea din perioada 17 16-1722. La rândul lor
laturile de E şi de S ale curtinei se ţeseau, ceea ce înseamnă că ele erau contemporane
fiind înălţate în 1 723 . În schimb zidul stăreţiei era atins de curtină, păstrându-şi
însă stratul de tencuială albă. Astfel cronologia indică fiind mai veche casa egume
nească, apoi zidul înconjurător din 1 723, urmate de galeria arcată, datorată lui
Constantin Mavrocordat. Din puţinele observaţii făcute în curtea mică, în urma
unor sondaje restrânse, s-a tras concluzia că Mănăstirea Văcăreşti a beneficiat în
perioada 1 7 1 6- 1 736, de o singură curte, cea rămasă principală, la care cel de-al
doilea mare ctitor, Constantin Mavrocordat, i-a alăturat-o şi pe cea de-a doua6o .
Cercetările arheologice s-au desfăşurat concomitent cu studiul arhitectonic şi
proiectarea restaurării. Colectivul arh. L. Bilciurescu, lucra în atelierul organizat în
turnul mare al mănăstirii. Încă din 1974 începuseră şi lucrările pregătitoare în teren
ale restaurării care s-au amplificat anul următor atacându-se extrema răsăriteană a
ansamblului istoric. În aceste condiţii s-a produs cutremurul din 4 martie 1 977 cu
gravele efecte asupra oamenilor, caselor, satelor şi oraşelor, care au favorizat poli
tica dictatorului comunist de a şterge mărturiile unei istorii zbuciumate româneşti
şi îndeosebi lăcaşele, pentru a lăsa posterităţii măreţia Epocii lui. Bucureşti a
devenit oraşul fanion în care a început să se dărâme case, biserici, mănăstiri, unele
dintre ele de valoare naţională6 I . Poziţia constantă de apărare a fondului patrimo
nial naţional a Direcţiei Monumentelor Istorice, care acţiona în lumina legislaţiei
în vigoare, a determinat desfiinţarea instituţiei prin Decretul 442/ 1977 şi păstrarea
unui rudiment de serviciu în cadrul CCES . Şantierele de cercetare şi de restaurare
fie şi-au pierdut sursele de finanţare fie au fost închise sub pretextul lipsei măsurilor
de protecţie a mâinii de lucru cum s-a motivat la biserica Mănăstirii Cotroceni62 .
60.
61.
62.

Cristian Ţico, op. cit„ p. 25 1 .
Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, p. 5 1 ş.u. cu nominalizarea acestora.
Panait I. Panait, Cercetări privind biserica mănăstirii Cotroceni," RMI", I , an, LXI, 1 992, p.
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La Văcăreşti lucrările de restaurare începute cu partea cea mai spectaculoasă,
Palatul domnesc, galeria arcată, stăreţia, avansaseră cu rezultatele încurajatoare.
Intervenind Decretul 44211977 şi aici lucrurile luau o turnură periculoasă. În
primul rând era un şantier imens, cu multiple probleme pentru executarea unei
restaurări ştiinţifice. Prin efectul Decretului 44211 977 Mănăstirea Văcăreşti
rămânea o grea piatră de moară pentru CCES care a găsit soluţia să investească
Muzeul de Artă al RSR cu luarea măsurilor de păză. În incinte se afla o mare can
titate de materiale comandate special pentru restaurare. Se adusese cărămidă din
Ardeal la dimensiunile recomandate de cercetători. Pentru a nu se lăsa impresia
încetării lucrului, la propunearea Muzeului Bucureşti, Comitetul de Partid a apro
bat ca studenţii Facultăţii de Istorie-Filozofie din cadrul Universităţii Bucureşti să
presteze cele două luni de practică prevăzute în programul anilor I-II, la Mănăstirea
Văcăreşti şi nu la cules de struguri sau porumb cum mergeau alte facultăţi . Atât
tinerii cât şi cadrele didactice erau mulţumite pentru evitarea deplasării lor în Balta
Ialomiţei sau în podgoria Ostrov din Dobrogea. Cea mai importantă lucrare a stu
denţilor era cojirea tencuielilor de pe pereţii construcţilor în vederea stabilirii
zidurilor de interes istoric. Erau săptămâni în care se îndepărta molozul din jurul
clădirilor, se stivuiau dalele sau se mutau stivele de cărămizi dintr-un loc în altul.
An de an erau rulaţi câte 100- 150 de studenţi care îşi începeau practica cu lecţia de
prezentare a obiectivului. Toţi aceştia au rămas cu imaginea splendorilor de la
Văcăreşti . Starea de lânceazeală era însă rău prevestitoare. Era tot mai clar că se
pregătea un deznodământ groaznic şi anume demolarea. Deja după vizita de lucru
din 02 XII 1984 se hotăra construirea Tribunalului Bucureşti în zona Dealului
Văcăreşti. După cum scrie arh. Gh. Leahu, în secţia căruia se executau planşele, au
fost făcute mai multe variante evitându-se monumentul dar s-a insistat, de către
conducătorul statului, pentru terenul ocupat de fosta mănăstire domnească. Ideea a
fost abandonată mai târziu fiindcă s-a constatat că era foarte greu să duci zilnic
sutele de oameni cu interese la Justiţie tocmai acolo fără mijloace de transport
necesare. S-a făcut, de asemenea, o strataghemă în care era atras P. F. Patriarh
Justin Moisescu, invitat de Nicolae Ceauşescu la faţa locului, propunându-i-se să
preia Văcăreştii şi să plătească restaurarea. Întâistătătorul B.O.R., care ştia că lucrul
nu era prea curat, a replicat „Excelenţă, Biserica noastră este săracă. Nu avem banii
nec::esari". Practic se dorea scoaterea sediului Patriarhiei din Dealul Mitropoliei şi
mutarea acestuia la Văcăreşti, idee la care nu a renunţat N. C. nici mai târziu. După
1 980, s-au înmulţit însă şi demersurile unor valoraşi oameni de cultură care
socotind că Preşedintele ţării nu este informat corect asupra valorii monumentului
scoteau în evidenţă calităţile excepţionale ale istoriei şi ale zidirilor rămase. S-au
făcut demersuri individuale, de grup, din partea unor instituţii cum a fost Muzeul
de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti în care a rămas o „arhivă edificatoare,
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către organele locale, altele trimise la CC al PCR în care specialiştii îşi exprimau
deschis sentimentele lor. O parte a acestor documente au fost publicate de acad.
Dinu C. Giurescu63 , sau arh. Gheorghe Leahu64 , în lucrări apărute după 1 990.
Pentru a se estompa impresia că se urmăreşte, cu insistenţă, năruirea mănăstirii
s-au extins proiectele pentru această parte cuprinzând Lacul Văcăreşti, şi finisarea
Căii Văcăreşti. În „Indicaţiile privind Calea Văcăreşti ale tov. Nicolae Ceauşescu
din 1 8 februarie 1987 se comanda dezafectarea etapizată a clădirilor de locuit
necorespunzătoare de pe latura de Est a Căii Văcăreşti de la Podul Mihai Bravu
până la amplasamentul Palatul de Justiţie urmând ca pe acest teren să se organizeze
o fermă model, de legume, a Capitalei". La aceea dată însă Mănăstirea lui Nicolae
Mavrocordat şi Constantin Vodă Mavrocordat nu mai exista. Ordinul de demolare
(verbal) şi nici odată iscălit de făptaş, a fost dat în decembrie 1984. Punerea lui în
practică s-a făcut timid, derularea prelungindu-se mult. Dacă biserica Sf. Vineri a
fost năruită pe parcursul a două zile, bisericuţa Sf. Spiridon Vechi în 45 de minute,
la Văcăreşti s-a „muncit" până la sfârşitul lui 1986. S-a pornit concomitent cu dărâ
marea construcţiilor anexe dar şi cu atacarea bisericii mari înconjurată, atunci, de
schela restauratorilor. Apreciind dramatismul faptelor arh. Gr. Ionescu, R.
Theodorescu şi D. C. Giurescu adresau o scrisoare către CC al PCR, secretarului
Petru Enache, anunţând că la 14 ianuarie 1985 erau năruite turlele de pe pronaosul
bisericii şi cereau oprirea nelegiuirii 65 . Oficiul de patrimoniu al Municipiului
Bucureşti, prin specialiştii lui, a întocmit o listă cu piesele de valoare istorică, artis
tică şi memorialistică ce trebuiau salvate. Erau nominalizate componentele con
structive litice, o parte din pictură , piese metalice şi de mobilier ş.a. Sarcina
demolării a revenit ICRAL Berceni care acţiona la dispoziţiile telefonice ce le
primea şi cerea avize în acelaşi mod. La 5 iulie 1 986 ICRAL Berceni comunica
Muzeului B ucureşti66, în cadrul căruia se afla şi Oficiul patrimoniului cultural
naţional că „luni 7 iulie a.c. începe demolarea bisericii Văcăreşti" cerând avizul de
rigoare. Răspunsul scris, expediat în aceeaşi zi, soma întreprinderea de construcţii
să comunice „temeiul legal al iniţiativei preconizate", subliniindu-se că ansamblul
arhitectonic Văcăreşti se încadrează în prevederile HCM 66 1/1955 şi este trecut pe
noua listă a monumentelor istorice sub 4 1 823 1 . Distrugerile s-au executat până în
decembrie 1 986, năruindu-se totul, inclusiv restaurările făcute de D.M.I.

63. Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, Ed. Museion, f.a.
64. Gheorghe Leahu, Distrugerea mănăstirii Văcăreşti, Bucureşti, f.a.
65. Dinu C. Giurescu, op. cit„ p. 80.
66. Adresa MIMB către : Secţia de Arhitectură şi Sistematizare a Muzeului Municipiului Bucureşti, DGDAL,
ICRAL Berceni sub nr. !036/5 iulie 1986 aflată în arhiva instituţiei emitente.
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Dintr-un raport iscălit de Constanţa Costea şi Doina Mândru de la OPCN rezultă
că, în pofida gerului aspru, în zilele de 1 5- 1 7 XII 1986 s-au făcut 1 1 transporturi
de coloane, capitele, blocuri de brâu, ş.a. la Mogoşoaia, în alte zile numărul
camioanelor fiind redus din cauza poleiului care acoperea străzile oraşului şi
şoseaua. Prin acest efort exemplar al specialiştilor Oficiului de Patrimoniu al
Capitalei, al echipei de extragere a unor suprafeţe de frescă, al delegaţiilor
Arhiepiscopiei Bucureştilor care au preluat mobilierul şi inventarul de cult, s-a sal
vat ceva din măreţia Mănăstirii Văcăreşti .

Bucureşti, 27 VIII 2005
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STENŢEL CONDRAT, ZUGRAV ŞI COPIST PRIN SATE
MURESENE
(PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)
Ioana Panait Cristache
Împuţinate, în covârşitor raport, nu arareori evocate doar printr-o însemnare
scrisă, mărturiile culturale supravieţuitoare din creaţia românilor transilvăneni
păstrează, în esenţa lor, voinţa dârză a afirmării şi identificării ca neam, întâi stătă
tor şi continuator în vatra străbună a acestora, în conjunctura pierderii drepturilor
politice. Mărturiile dintr-un domeniu sau altul (carte scrisă, icoane, pictură murală
ş.a.) au puterea de a contura anume fenomene cu sensuri profunde, unul dintre
acestea fiind activitatea diversă, în varii domenii, a ştiutorului de carte: preot şi
dascăl, zugrav şi copist; răspânditor de carte, priceput meşter al legării acesteia ş.a.
Studiul de faţă îl are în atenţie pe Stenţel Condrat, rămas prin memoria activităţii
sale în rândul zugravilor dar şi în aceea a alcătuitorilor de carte manuscrisă.
Limitele vieţii sale nu pot fi precizate ci doar relativ apreciate. S-a născut, posibil,
în anii de sfârşit ai deceniului şapte al secolului al XVIII-iea, sau în cei de început
ai celui următor, în satul bistriţean Ţigău (comuna Lechinţa). Pictura bisericii de
lemn din Năsal (comuna Ţaga, judeţul Cluj) este cea mai veche păstrată din munca
sa de zugrav. Pisania de deasupra intrării în pronaos, cu semnele distructive ale
vremii, lasă spre ştiinţă: "Zugrăvitu-s-au această sfântă biserică în zilele prea
înălţatului împărat Franţisc al doilea şi al excelenţei sale Ioan Bob Vlădicul
Făgăraşului şi a toată ţara Ardealului, bun păstor, şi era protopop Stoica şi era paroh
satului popa Ioan Mesaroş, prin cheltuiala a tot satul şi s-au isprăvit 25 august în
anii 1 807. Eu cel mai jos iscălit Stenţel Condrat zugrav de la Ţigău anu 1 807 . . . .
Observarea de ansamblu a picturii murale îngăduie formularea calităţilor artis
tice ale autorului; bun cunoscător al iconografiei postbizantine; posesor de erminii;
iubitor de flori, cu care decorează arcade, chenare, şi împleteşte cosiţele fetelor
cuminţi din Pilda fecioarelor; atent cunoscător al vieţii cotidiene, al portului, ca şi
al altor aspecte. Considerentele de mai sus se întâlnesc şi la celelalte picturi sau
fragmente din acestea, datorate lui Stenţel Condrat.
În alegerea temelor iconografice zugravul are o deschidere largă, redând, ade
sea, în pronaos sau altar, scene mai puţin obişnuite pentru aceste spaţii. În pronaosul
de la Năsal, alături de Pilda fecioarelor, este redată scena Tăierea capului Sf.Ioan
Botezătorul, precum şi câteva din Vindecările Domnului (Duminici), celelalte fiind
desfăşurate în naos, ca şi ciclul hristologic. Pentru semnalarea unei compoziţii
"
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laice, revenim în pronaos unde pe latura nord aflăm chipurile a doi ţărani, unul cu
o secure (aluzie posibil la prelucrarea lemnului) şi un pahar, celălalt cântând la un
arhaic instrument muzical (ceteră ?). Feţele rotunjoare, pline de lumină, ale persona
jelor (cu precădere cele feminine) din pictura de la Năsal 1 , zugravul le preia şi în
alte biserici unde a ostenit cu harul său, dovadă fiind cele ajunse până în zilele
noastre. Cea de a doua existentă are un răstimp de 5 ani faţă de Năsal, ea dovedind
şi o îndepărtare a artistului în spaţiul geografic, o pătrundere în câmpia mureşană.
În 1 8 1 2 Stenţel Condrat a zugrăvit biserica de lemn din Sărmaşu2 . Depăşeşte, ca
prin minune, două răscruci ameninţătoare ale dăinuirii sale. Salvată, restaurată, bise
rica îşi arată jertfa dată din veşmântul său pictat, fragmentele rămase evocându-i
vioiciunea coloristică şi farmecul narării. Pisania, relativă la pictură, aşternută pe
peretele de sud al naosului, necruţată în vremea de ruină, conţine ştirile de seamă
ale importantului eveniment precum: "Zugrăvitu-s-au această sfântă biserică în
zilele prea înălţatului împărat Franţisc al doilea şi excelenţei sale Ioan Bob episcop
a toată ţara Ardealului . . . şi era preot satului Dănilă Simonis" 3 , cu ajutorul şi toată
sârguinţa. . . şi cu ajutorul. . . şi cu satu ... fiind Grigore Istrate, fiind birău domnesc.
Şi au fost la aceasta Lazăr. . . Atuncea erau bani de hârtie. Anu 1 8 124 sept.20 Stenţel
Condrat". În pronaosul originar ne întâmpină chipuri gingaşe de muceniţe, dar şi
resturi din Judecata de Apoi . Î n naos scenele sunt desfăşurate în frize:
"Duminicile", printre care "cei zece stricaţi" (leproşi), vindecarea orbului ş.a.;
unele pilde: "Omul care sau întors din Ierusalim", "Semănătorul cel bun",
"Întoarcerea fiului risipitor" (chipul bogatului, prin fizionomie şi port, având
valenţele documentului istoric)5 .
În câmpie, spre Tg. Mureş este posibil ca Stenţel Condrat să fi făcut popas şi la
Culpiu6 (comuna Ceuaşu de Câmpie). Biserica de lemn Sf. Arhangheli, reparată
adesea, dar şi pictată, repictată, a fost restaurată, prin mutarea de pe deal, în curtea
casei parohiale. Dintr-o pisanie din zilele împăratului Francisc a rămas numele unui
ctitor Barbu, al lui Borşe Ioan ficurator, iar din datare cifra de mie şi opt (sute), un
an anterior datei de 1 82 1 al icoanelor împărăteşti.
1 . Biserica Sfintii Arhangheli din Năsal a fost cercetată de autoarea acestui studiu în 25 mai 1 97 1 . Marius
Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania. Secolele X/li-XV/li, Bucureşti, 1 998, p.256;
Nicolae Sabău, Biserici de lemn din podişul transilvano-someşan, în "Monumente istorice şi de artă reli
gioasă", Cluj-Napoca, 1 982, p. 2 1 7 (autorii nu men{ionează numele zugravului).
2. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei. Mărturii de conti
nuitate şi creaţie românească, Alba Iulia, 1 987, p. 273-274.
3. Numele completat, după Şematism, Blaj, 1 900, p. 2 1 5, acesta fiind preot de la începutul secolului al XIX
lea, până la moarte, 19 august 1 836.
4. Î n acest an a fost refăcută biserica veche, dată înscrisă şi pe prestol.
5. Ioana Cristache Panait, op.cit. , p.273 -274.
6. Sat supus unui proces accentuat de dezna{ionalizare.

545

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
A dispărut numele zugravului, dar programul iconografic, bogăţia scenelor,
harul de povestitor prin ilustraţia grafică, decorul pe motiv arhitectural, dar cu
deosebire floral, tind a-l completa cu acela al lui Stenţel Condrat. Regăsim aici
analogia legendelor, precum a celei privind vindecarea leproşilor ("cei zece stri
caţi"), citită şi la Sărmaşu7 .
Urmărindu-i peregrinările, după dovezi certe, îl suprindem pe Stenţel Condrat,
ajuns în valea superioară a Mureşului. În 1 8 16 dăruia preţioasei biserici de lemn de
la Săcalu de Pădure (comuna Brâncoveneşti) un frumos veşmânt pictat, întregindu-i
valoarea8 . Ansamblul picturii murale de aici, fiind cel mai bine conservat (inter
venţiile din 1 892 fiind minore), îngăduie cunoaşterea sa în forma începutului, con
firmând cununa de lauri meritată de penelul zugravului Stenţel Condrat. Pe peretele
de vest al naosului, artistul consemnează evenimentul ce aducea nespusă bucurie
întregii obşti de la Săcalu. Pisania a suferit deteriorări, nedispărând însă ştirile
necesare. B iserica de lemn Înălţarea Domnului a fost zugrăvită, conform pisaniei,
în zilele împăratului Francisc, ale Mitropolitului Vasile Moga, a protopopului de
bun neam Simion Popovici, îndrumător şi ostenitor fiind: "preot Chirii, cu ajutorul
Jupânului Simeon Cengher şi cu tot satul. Şi s-au zugrăvit în anul de la Hs. 1 8 16,
în luna lui sept. şi s-au zugrăvit de mine, zmeritu Stenţel Condrat. Şi meşter care
au făcut biserica de lemn . . ."9 . Pe bolta poligonală a pronaosului, de influenţă mol
davă, zugravul reprezintă, pe două registre, patimile apostolilor. Pe pereţii verticali,
pildei fecioarelor se alătură scene din geneză, Nunta din Cana Galileii (cu imaginea
chiupurilor de ceramică ale strămoşilor) şi câteva vindecări duminicale. În
Duminica slăbănogului, redă în cortegiu tipul boierului cu caftan tivit cu blană. Din
pictura naosului se remarcă, pe boltă, Dreapta Judecată a lui Hs, cu grupul martirilor:
"omorâţi pentru cuvântul lui Dumnezeu"; "Învierea lui Hs.", pe steagul învingător
stăruind crucea înscrisă în cerc, antic simbol al creştinismului. În altar este reluată
teoria sfinţilor Părinţi ai bisericii Răsăritului, secondată însă şi de alte scene, precum
Botezul Domnului, Sf.Troiţă, în ipostaza bizantină a Cinei din Mamvri.
În naos, alături pisaniei, zugravul îşi face autoportretul, dovadă a conştiinţei sale
artistice. Acesta îl reprezintă în puterea vârstei 1 0, cu faţa rotundă şi luminoasă,
încadrată de părul negru şi lung, cu cărare pe mijlocul capului. Haina (tunica) era
7. Ioana Panait Cristache, op.cit, p. 1 8 1 - 1 82. Unele indicii ale prezenţei sale se resimt şi în biserica vecinilor
de la Porumbeni (aceeaşi comună).
8. Ioana Panait Cristache, op.cit., p. 1 76- 1 80.
9. Ibidem, Ioana Panait Cristache, Monumentul istoric de la Săcalu de Pădure, în "Îndrumător pastoral", IV,
Alba Iulia, 1 980, p. 1 4 1 - 1 44; Idem, Trpuri sociale şi aspecte de critică socială în pictura bisericilor de lemn
din centrul şi vestul ţării, în "Monumente istorice şi de artă'', 1 , 1 984, p.56-58.
1 0. Dacă apreciem că s-a născut la răscrucea deceniilor şapte-opt ale secolului al XVIII-iea, Stenţel avea în
1 807 în jur de 27 de ani, iar în 1 8 1 6, la data autoportretului, vârsta îi putea fi de 36 de ani.
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din pănură, de culoare albă cu găitane negre. Pe peretele de vest al altarului,
zugravul a realizat chipul plin de înţelepciune al cucernicului popa Chiril, care con
form pisaniei "el s-a străduit". Din răstimpul 1 8 16 momentul Săcalu de Pădure,
până la 1 83 8 momentul Lueriu, nu cunoaştem vreo altă biserică împodobită prin
munca lui Stenţel Condrat. Fără îndoială a existat, sau au existat, ele aflându-se în
mulţimea celor dispărute, precum cele de la Emei, Hodac, Gurghiu, Hodoşa,
!băneşti, Potoc (azi Deleni), toate de pe valea de sus a Mureşului. Deţinem dovada
istorică a faptului că Stenţel Condrat a zugrăvit şi alte lăcaşuri din partea locului,
dovadă la care ne vom referi în cea de-a doua parte a prezentului studiu.
Satul de ciobani Lueriu (comuna Suseni) este mai spre vale, nu departe de
Săcalu de Pădure. Biserica de lemn, construită şi împodobită în 1 73 1 , a fost reno
vată la nevoie. În 1 838, după un astfel de şantier, a fost pictată, conform pisaniei.
După ce în anii ' 30 ai secolului trecut, a fost luată în evidenţa monumentelor
istorice, a părăsit satul de obârşie şi, după o scurtă şedere la Bran, este din nou
mutată, de această dată în judeţul Prahova, la Jercălăi, devenind biserica schitului
Sf.Gheorghe Jercălăi 1 1 . Starea picturii murale este precară, pe alocuri observându
se peneluri mai vechi, dar cu precădere intervenţii recente, dăunătoare. Restaurarea
picturii murale de la Jercălăi, începută cu entuziasm, cu câteva decenii în urmă, a
fost sistată, ea nemaifiind, din păcate, reluată. Pictura lui Stenţel Condrat, familiară
prin stil, program şi decor, ocupă suprafeţe însemnate. Informaţii majore despre ea
zugravul le-a oferit prin pisania de pe peretele de vest al naosului, după cum
urmează: "Zugrăvitu-s-au această sfântă biserică în zilele prea înălţatului împărat
Ferdinand şi prea sfinţitului Domn Vasile Moga şi era protopop Zaharie Matei de
la Nadăşa şi preot satului„ . prin îndemnul şi toată sârguinţa a prea cinstitutului şi
de bun neam Stagilă Iacob din preună cu cinstitutul şi fericit neam Vlasa Ion, fiind
birău domnesc 54 ani, din care dumnealui ficurator Stagilă Iacob au plătit la sf. bise
rică 100 şi 14 zloţi şi au dat din săteni care cum s-au îndurat, care cu toată inima
au stat la lucru dumnealui Stagilă Iacob. Făt au fost Vlasa Andrei. Şi s-au săvârşit în
anul 1 838 în luna iunie 19 zile Stenţel Condrat zugrav". Din programul pronaosului,
în afară de Pilda fecioarelor (în portul locului), menţionăm scenele: "Când au omorât
pe Avel"l 2, "Adam şi Eva lângă pomul oprit" şi alte teme asemenea. în naos, pe boltă,
se disting fragmente din Dreapta Judecată, cu imaginea balaurului cu şapte capete; chipuri
de mucenici, între colonete în torsadă. Registrul de naştere al bolţii, cu Evanghe
liştii la capete, cuprinde Ciclul hristologic, ce se continuă şi pe peretele vestic.
-

-

1 0. Dacă apreciem că s-a născut la ră�crucea deceniilor şapte-opt ale secolului al XVIII-iea, Stenţel avea în
1 807 în jur de 27 de ani, iar în 1 8 16, la data autoportretului, vârsta îi putea fi de 36 de ani.
1 1 . Ioana Panait Cristache, Biserici de lemn monumente istorice, p.286-289; Marius Porumb, Dicţionar de
pictură, p. 2 1 O.
12. Scenă descoperită, tot în pronaos, sub văruială, la biserica de zid din Râpa de Sus (comuna Vătava), aflată
în zona de activitate a lui Stentel Condrat.
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Dintre scenele reuşite, mai bine păstrate, ammtlm: "Când au spălat Isus
picioarele ucenicilor", "Cina cea de taină", "Când au ţintuit pe Is. pe cruce";
" Învierea". Suprafaţa pereţilor zugravul a dedicat-o temei sale îndrăgite :
"Duminicile" (vindecările), dar şi altor importante teme precum: Liturghia aposto
lilor, Jertfa lui Avraam, Învierea lui Lazăr, Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul,
Naşterea Precistei, Buna Vestire ş.a. Din altar, unde pictura este mult afectată de fum,
menţionăm reprezentările: Pogorârea Duhului Sfânt şi Viziunea Patriarhului Petru.
Două preţioase documente istorice a inclus Stenţel Condrat în pictura naosului,
unul pe sud, celălalt pe nord şi anume tabloul votiv al ctitorilor principali ai pic
turii, "prea cinstitul şi de bun neam Stagilă Iacob" şi respectiv pe Vlasa Ion, birău
domnesc. Doi fruntaşi ai satului, în portul vremii, cămăşi lungi cu croiala rotundă
la gât, pantaloni strâmţi şi sumane lungi I 3 .
Mureşană este şi obârşia bisericii de lemn a schitului de la Techirghiol 1 4 , con
struită pe la finele secolului al XVII-iea, în satul Maioreşti (comuna Ruşi Munţi).
Pictări, repictări, deteriorări cu prilejul strămutărilor, intervenţii în neştiinţă de
cauză, dar şi "restaurări" de impostură 1 5 , au lipsit pictura bisericii de posibilitatea
cercetării şi conservării ei viitoare. Programul iconografic al navei 1 6 oferă, prin
sine, temei de atribuire a picturii lui Stenţel Condrat, Patimile apostolilor fiind
zugrăvite în pronaos, după modelul întâlnit la Săcalu de Pădure.
Activitatea de copist a lui Stenţel Condrat intră în conţinutul celei de a doua părţi
a prezentului studiu. O carte manuscrisă de la Academia Română 17 , semnată de
smeritul Stenţel, are puterea de a le evoca şi pe cele pierdute, grafia şi ilustraţia
dezvăluind mâna unui îndemânatic şi priceput copist. Manuscrisul în discuţie este
un miscelaneu ( 133 f), partea cea mai mare cuprinzând slujba Învierii, cu troparele
şi stihirile pe cele 8 glasuri. La sfârşitul glasului al patrulea, copistul consemna: "şi
s-au scris de mine zmeritul Stenţel". La "sfârşitul glasului al optulea" îşi reconfir
mă activitatea, cu numele şi data "de Stenţel Condrat 1 8 s-au scris 1 83 1 " (f. 6Y).
Copistul este un bun cunoscător al textelor pe care le scrie, el adăugând că la
"Evangheliile voscreseniilor stihurile sunt făcute de Leon împărat şi sfetitele
(zvetilniile, luminările n.n.) de fiul său Costandie" l 9 . Semnul de mare meşter, sub
forma grafică a infinitului, este repetat de copist pe mai multe file (f. 5 1 , 72).
1 3. Ioana Panait Cristache, Tipuri sociale . . , p. 56.
1 4. Idem, Un monument transilvănean în Dobrogea, în S.C.I.A., Artă plastică, tom 32, 1985, p.78-87.
15. Pictorii restauratori ce efectuau lucrările nu ştiau că biserica era din Mureş, ceea ce ar fi impus, în prea
labil, o familiarizare cu pictura zonei.
16. Altarul a fost pictat în 1 843.
17. BAR, mss. rom. 3328; G. Ştrempel, Catalogul manu.l'criselor româneşti, voi.III, Bucureşti, 1 987, p. 88.
1 8. Din pisanii, ca şi din autografele de pe carte, reiese, fără dubiu, numele de Stentel (nu Ştentel cum este
trecut în Dicţionar de pictură veche românească, p.407).
1 9. Ms.I' cit. , f. 66.
.
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Diferite texte teologice completează cartea, precum: "Catavasiile la
Blagoveşteniile Născătoarei de Durnnezeu"20 , praznice împărăteşti din Minee pe
lunile anului2 I , cu sporită atenţie asupra celui din 29 august: "Tăierea cinstitului
cap al cinstitutului slăvitului înainte mergător Ioan Botezătorul", praznic adesea
preluat de zugrav în pictura murală.
La sfârşitul cărţii22 , copistul îşi defineşte astfel miscelaneul, pe care îl semnează
şi datează: "Această carte care se cheamă osmoglasnic încă şi alte învăţături şi a
praznicelor din minei, ano 1 8 3 1 Stenţel Condrat zugrav". Pe fila de legătură a co
perţii se află două semnături de dată mai târzie, cu litere latine pentru nume,
Sztenzel Condrat şi chirilice pentru zugrav, după una dintre ele amintind satul
obârşiei "din sas Ţigău".
Cartea, scrisă cu cerneală neagră, având titlurile cu roşu şi o bogată ornamen
taţie, atestă că Stenţel Condrat era un copist cu reale valenţe, singularitatea ei
datorându-se unui hazard norocos23 , pe care nu l-au avut semenele dispărute.
Pe manuscrisul în discuţie, Stenţel nu consemnează întotdeauna, în autografe,
activitatea de zugrav. Dacă nu ar fi rămas de la el mărturii certe24 , în acest sens,
cartea manuscrisă putea să-i evoce strădaniile din bisericile dispărute, prin
farmecul împodobirii ei cu chenare, frontispicii, compoziţii religioase, litere ornate,
culorile alese fiind roşu, galben şi negru25 .
Florile, ca şi în pictura murală, este decorul îndrăgit, ele se revarsă din vase; se
învolbură în volute, se presară pe şiraguri perlate26, se nasc şi înconjoară
medalioane cu scene religioase. Din ultima categorie amintim medalioanele astfel
împodobite, ce reprezintă: pe Is.Hs, cu crucea; Răstignirea, cu Maria şi Ioan; Î ngeri
vestitori (trâmbiţaşi), răsăriţi din cupe florale; Is.Hs. deasupra norilor, medalion
susţinut de îngeri 27 . Pentru chenarele dintre texte, artistul a recurs la repertoriul de
motive străvechi (de pe ceramică) şi din lemn: valul, cu unduirea şarpelui, linia în
zig-zag, lanţ de opturi, rozeta şi crucea piezişă ş.a.
20.
21.
22.

Ibidem, f. 73v_7g_
Ibidem, f. 7 9 -83v, 84-1 02, l

1 2V- J 24v.

Pe f. 133r (foaia de deasupra coperţii, cu multe însemnări, făcute la întâmplare, după cum se găsea un
spaţiu gol.
23. Cartea manuscrisă a fost în folosinţa autorului ei. După moartea acestuia, sau chiar înainte, a rămas la unul
dintre slujbaşii (făt sau ficurator) bisericii din Siplac, posibil la Ion Olariu (n.n.). A intrat în Biblioteca
Academiei Române, prin cumpărare de la C. Olarian, în 7 ianuarie 1 956, cf. Gabriel Ştrempel, op. cit., p.88.
24 . Situaţii întâlnite, zugrav evocat numai pe filele unei cărţi, sau prin alte însemnări.
25. Pentru icoane nu recurge la culori, desenul constituind elementul de bază.
26. Mss. cit. f. 4v, 1 4 , 44r, 59.
27. Ibidem, f. 2 1 , 36, 52, 66.
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File întregi sunt rezervate unor icoane. Lui Is.Hs. învăţător, pe tron, în stil post
brâncovenesc, cu torsade, colonete, flori, îi sunt dedicate două asemenea icoane28 ,
după un model frecvent până în Munţii Apuseni. O compoziţie mai puţin obişnuită
îi reprezintă pe Is., Maria şi Iosif, în jurul unei mese rotunde (ce aminteşte Cina din
Mamvri). Un potir şi heruvimi sunt în registrul de sus. "Mâna lui Ştenţel Condrat
1 83 1 avg. 10" însoţeşte legenda29 . Icoana Mariei cu PruncuPO, datată 1 83 1 ,
împrospătează imaginea luminoasă a personagiilor din pictura murală.
Literele iniţiale beneficiază de un ornament deosebit, ele fiind în centrul unei
compoziţii, cu flori sau alte motive3 1 , ce sugerează o ramă de oglindă de influenţă
barocă, uneori mânerul fiind ţinut de mâna zugravului32. Stenţel Condrat, statornicit
în vreunul din satele văii Mureşului superior, deţinea unele responsabilităţi în viaţa
comunităţii. Însemnările îl atestă în oficierea de cununii: "prin învoirea amândoro
ra" părţilor, în acestea apărând diverse aşezări din zonă, unele păstrându-şi numele
până acum (Lueriu, Săcalu), altele precum Ieci (loci), Potoc, primind ulterior o altă
denumire (Brâncoveneşti şi respectiv Deleni /comuna Ideciu de Jos). Consemnările
privind învoirile de cununii aparţin anilor 1 833- 1 83433 .
Lada bisericii se constituie şi aceasta într-o preocupare, revenită zugravului. Aici
se strângeau banii pentru nevoile lăcaşului, uneori împrumutându-se cu camătă în
faţa martorilor34 . Cea dintâi filă a manuscrisului conţine atari informaţii. În partea
stângă a însemnării, zugravul a realizat imaginea unui blat (canat) de uşă
împărătească. Este un model răspândit: vrejuri de viţă de vie cu struguri înconj oară
două medalioane (cu evanghelişti), deasupra dominând îngerul cu potirul. Exemplu
de folosire a banilor aflăm chiar în această primă notaţie: "Cheltuiala la legatu
clopotului s-au dat din lada bisericii 10 şuştaci".
Vremea şi capriciile ei au fost reţinute de Stenţel, pentru anii 1 832, 1 833, 1 843,
relieful muntos al zonei sale de adopţie, fiind supus unor fenomene mai puţin
obişnuite35 .
Pe ultima copertă (la interior), într-un ansamblu de însemnări, fără orânduială,
confuze, prin intersectarea lor, se află o ştire, anterioară scrierii cărţii, din 1829,
privind primirea unor bani, 3 hozuşi de argint de către Stenţel, posibil pentru o
28. Ibidem, f. 1 12, cu legenda: "Doamne Isuse Hs. păzeşte rurma Ta la împărătia Ta cea cerească"
1 25v, "Marele arhiereu Hs."; "Împăratul şi arhiereul Is. Hs.".
29. Ibidem, f. 1 3 1 .
30. Ibidem, f. 1 3 1 v, legenda Mr. Tu. Is. Hs; Virgo Maria Beata.
3 1 . Ibidem, f. 4v, 36.
32. Ibidem, f. 1 4 , 2 1 Uos mâna artistului, sus o cruce).
33. Anexa I .
34 . Anexa 2.
35. Gabriel Ştrempel, op. cit., p. 88. Anexa 3.
f.
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lucrare de pictură, de la un popă Toader, pentru care adevereşte Ilie Juciuv din
M<ures> Senchirai 36 , cu adăugirea: "am mai dat Juciuviţi un zlot". În primăvara
anului 1 834 este semnat şi întărit cu iscălituri: "Contract care s-au încheiat care
eu„ . cel mai jos iscălit. M-am tocmit cu dumnealor cu ci<nstit> ficurator Iancu
Ştefan şi cu ci<nstiţii> Mani Vasilie şi Frundeş Vasilie ca biserica, cu fruntar cu tot,
cu 300 şi 50 de zloţi şi cu 10 merţe de bucate. Şi arvună mi s-a dat 20 de zloţi în
anul 1 834 aprilie 2, Stenţel Condrat". Tocmeala este întărită de "eu Frundeş Vasilie
frăţia dumitale, fiind încredinţat laolaltă cu fratele Condrat37 şi cu frăţiile satului
curatori ne-am învoit aşa"38 .
Viaţa zugravului pare a nu fi fost lipsită de greutăţi, câştig însemnat nu avea, iar
sănătatea îi era şubredă. După împodobirea bisericii din Lueriu, în chiar anul urmă
tor, Stenţel Condrat se îmbolnăveşte. Situaţia grea în care se afla zugravul o con
semnează în acest fel: "Anu 1 839, am căzut în neputinţă de picioare şi din luntru,
din luna lui fevruarie până toamna toată, cu necaz şi cu suspinuri şi lacrimi multe
şi iarna tot necaz şi suspinuri" 39 .
Gravitatea stării în care se afla îl determină să ceară ajutor preoţilor, curatorilor
şi sătenilor din Siplac. Curajul de a cere milă şi l-a adunat din gândul lucrurilor
bune făcute bisericii de acolo. Scrisoarea40, cu un conţinut emoţional, plin de
smerenie, dar şi de mândrie, dezvăluind profilul moral al zugravului, dar şi aspecte
din atmosfera creată de împodobirea unei biserici, se cuvine a fi integrată prezen
tului studiu. Dăm curgere cuprinsului ei: "Cinstite şi iubite părinte Ştefan vread
nicul paroh al Siplacului mă închin de sănătate şi cinstitul părinte Ilie şi la toată
casa domniilor voastre, până la cel mai mic, doresc să mă întâlnesc dară am căzut
în neputinţă, de nimeni gândit şi mă storc cu gânduri rele, care n-am fraţi nici
surori şi veri, să mă cerce şi să mă ajute. Dară aducându-mi aminte de lucrurile
mele şi jale şi bănat. Pentru aceasta lăcrămând vă scriu domniilor voastre
ci<nstite> părinte Ştefan şi ci<nstite> părinte Ilie, ai mei mângâitori, spuneţi închi
năciune la cinstiţii coratori şi făt şi la toţi cinstiţii săteni. Iată mă rog domniilor
voastre cu zmerenie, pentru că v-au dăruit cu pâne Dumnezeu, dar eu nu mi-am
câştigat nimică, să se milostivească cu toţi, cu cât ar ave voe şi-i va trage inima.
Că pe cum m-am silit şi eu a lucra frumos şi eftin, care n-am ponos Iuit şi m-am
bucurat văzându-o întratâtă, fără vorbă rea şi sudă/mi. Şi pentru aceasta vă rog
36.
37.
38.

Sâncraiu de Mureş.
Numele, sub această formă, mai apare în însemnările altora, niciodată în cele ale zugravului.
Mss. cit. f. 13 ov. Î ntre învoitori şi zugrav se creează o legătură sufletească, o amiciţie, precum răzbate din
epistola: "Prea iubite frate de la tine au fost toate şi aceasta poftim ca amândoi să ne mai tâlnim unul pre altul
ca să ştiu ceva bine frate Condrat fiind al nostru iubit frate. Frandeşi am scris".
39. Mss.cit„ f. 58v.
40. Ibidem, f. 1 25. Scrisoarea nu este datată, anul 1 839 neputând fi pus la îndoială.
„.
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domniilor voastre, aduceţi-vă aminte de mine zmeritul şi al dumniilor voastre
lucrătoriu Stenţel Condrat zugrav că pe cum n-au gândit nimeni să se gate biseri
ca aşa în grabă şi eftin şi fără vrajbă, aşa să nu creadă nime şi aceasta de la dum
neavoastră puţintică milostenie cu ce mi-ţi dărui". Contractul de pictură, din 1 834,
mai sus semnalat, privea, fără îndoială, biserica din Siplac4 I , anul corespunzând
unui eveniment din viaţa acesteia, sub preotul Ştefan Cioloca42 . Lăcaşul, împodobit
de Stenţel Condrat, a dăinuit până în 1950, când a fost demolat şi materialul lem
nos vândut43 . Siplacul considerăm că a fost satul în care s-a aşezat Stenţel, argu
mentul fiind nu numai citata scrisoare, dar şi însemnările privind lada bisericii. În
1 8 16, era deja pe valea Mureşului superior, la Săcalu de Pădure, unde i s-a conser
vat cel mai bine opera. Au urmat altele, dispărute, printre care Siplacu, la 1 834, pic
tura din 1 838 de la Lueriu, fiind, din ceea ce se cunoaşte, ultima datată.
Nu avem informaţii că Stenţel Condrat şi-a întemeiat vreo familie. Despre sen
timentele sale reţinem din manuscris următorul mesaj : "Prea bună şi prea vestită,
de ai şti tu Măriucă pre cei ce-ţi vestesc ţie de bine. Tu ai vre a vorbi cu mine, vre,
atunci bine şi eu cu tine"44 . O dezamăgire ? Î n 1 839 se plângea că nu are pe nimeni.
După repetata sa mărturie zugravul era din Ţigău (astăzi comuna Lechinţa,
judeţul Bistriţa Năsăud). De ce a părăsit satul şi ţinutul îndepărtându-se ? La sfârşit
de veac XVIII pictura din Podişul Someşan era înfloritoare, graţie unor remarcabili
artişti, printre aceştia impunându-se Ioan Stenţel din Sânmărghita45 . I-au rămas
mărturii la biserica de lemn din Chiraleş (acum în Muzeul etnografic de la Hoia
Cluj) datate 1769- 1775. Pe o scândură de la cor autorul a consemnat: "Zugrăvit-am
acest puţintel lucru eu Stenţel Ioan din Sânmarghita, când am fost de 2 1 de ani". În
următorul an, 1776, a executat pictura murală a bisericii de lemn din Ţigău. I se
atribuie şi pictura murală de la Sălcuţa ( 1 788) şi cea de la Bungard46. Specialiştii
dau, ca posibilă, originea din Sânmarghita a lui Stenţel Condrat, probabilitatea
extinzându-se şi asupra paternităţii sale: Ioan Stenţel47 . Nu este îndoială asupra
originii din Ţigău a lui Condrat, a declarat-o în pisanii şi alte însemnări.

4 1 . Siplac, devenit Gureni,

înglobat în satul Didrat, comuna Batoş.
42. Şematism, Blaj, 1 900, p.328. Părintele Ilie, fiul preotului Ştefan, a slujit şi în zilele părintelui său, conform
scrisorii din 1 839, părintele Ştefan nedecedând în 1 837 (cf. Şematism, Blaj, p.328).
43. Ioana Cristache Panait, Biserici de lemn, p. 1 7 1 .
44 . Mss. cit„ pe ultima copertă, la interior.
45. Comuna Mica, judeţul Cluj ; Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche, p.76, 358, 407; Gh. Mândrescu,
Biserici de lemn din Ţara Năsăudului şi ţinutul Bistriţei, p. 1 89- 1 9 1 .
46. Toate satele ce-i păstrează prezenta sunt din judeţul Bistrita Năsăud.
47. Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche, p.407; Idem, Un veac de pictură româneascii din Transilvania,
Secolul XVIII, Bucureşti, 2003, p. 1 36.
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Nu putem afirma, dar nici nega, paternitatea, un sâmbure de adevăr putându-l
susţine prezenţa însăşi a lui Ioan la Ţigău. Formaţia artistică a lui Condrat este tribu
tară şantierelor lui Ioan, dar şi a altor zugravi de la finele secolului al XVIII-lea.
Păstrând tradiţia postbizantină a acestora, creaţia lui Condrat Stenţel capătă, în
evoluţia ei, un spirit rusticizant, dar şi un ecou al tendinţelor inovatoare: tabloul
votiv, ctitori, preot, zugrav. În vârtejul schimbărilor, pictura murală a lui Condrat a
fost vitregită, ca desen şi culoare, ilustraţia din manuscris amintind prospeţimea
acestora. Făcând dovada activităţii de copist a smeritului Condrat, cartea, prin
însemnările proprii, îi evocă trăirile, reuşind o reală frescă a vieţii sale, cu bucuriile
aduse prin muncă şi prin iubirea de oameni, dar şi cu necazurile ce nu l-au cruţat.
Anexa 1
Învoiri de cununii
f. 1 29v: "La cununii: M<artori> lui Nicolescu care prin bună voire amândorura,
de faţă au fost: Şuteu Ion; Măilaş Tatie ( ?) Teti Tâmovan Dăniil, Şandor Petru din
Săcal, Costan Pânzariu, Andraş Herul, Ioan Siladi, Chirilă Ciur birău, Niculae
Muntean, Stenţel Condrat, Mihail Făt".
2. "Anu 1 833 Ghenarie 15 zile prin bună voinţa feţelor Marc Simion, Astalaş
Reva, mărturii au fost Siladi Ianoş, Suci Pantilie, Olari Ion. Nichifor Crăciun
paroh Lueri".
Pe coperta din faţă , la interior
1 . "Prin cununia lui Fodor Alexa din loci (Brâncoveneşti n.n.) fiind botezat de
răposatul popa Ion din Lueari şi ţinându-se de legea papistăşească au cerut sloboze
nie de la D. plebanăs de la sas Reghin ca să se poată cununa de preotu de acelaşi
neam care s-au botezat. Mărturii au fost: B ulbu Iancu, Treji Marie, B oji Dani,
Juzi B oji".
2. Ano 1 834. Prin cununia lui Mircea Petru din Potoc (Deleni n.n.) cu Maria
Chiţi, prin bună învoire amândoror feţelor. Mărturii Nănaş Natu Cornea: Mircea
Gheorghie.
3. Mulduvan Nicolae cu Ioana Chiţi prin bună învoirea amândoror: M<ărturi>
Sava Filip, Petca Ion, anno 1 834, luna febr., 1 8 zile.
Anexa 2
Lada bisericii
f. 1 : "În lada bisericii s-au băgat bani 3 zloţi şi 10 potori; 5 suştaci; camătă 2 zloţi
de camătă de la Olari Ion; 1 zlot de la Pântălie încă şi 2 suştaci; iarăşi de la altă dată
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în luna lui iunie în 26 de zile iarăşi o camătă de la Olari Ion s-au băgat un zlot şi
doi potori în lada bisericii"; "Vinăreari Cost. un zlot de camătă s-au dat; în luna lui
iunie în 1 8 zile".
f. 1 26. " în luna lui iulie s-au dat 3 zile, în luna mai sus numită s-au dat 1 0 zloţi
la Budai Ianoş până la târgu mieilor şi să dee camătă un car de mirebe. De faţă au
fost Şuteu Ion ficorator, Ion Olari, Suci Pântilie, Mihai fătu, Stenţel Condrat";
"Cheltuiala la legatul clopotului s-au dat din lada bisericii, 1 0 şuştaci".

Anexa 3
f. 1 33V
1. " Î n anul 1 8 32 în luna lui fevruarie, pe la Stretenie s-au fost dus omătul, de
n-au rămas numai pe munţi şi ghiaţa s-au dus ; dară au fost frig noaptea şi iarăşi au
îngheţat, dară ziua au fost cald şi omât nu era, şi era drum uscat şi colb; toată luna
au fost vreme bună", continuare pe ultima copertă la interior; "şi iarăşi în martie 1 6
zile a u fost vânt şi o ţâră d e omăt şi holdile n u s-au stricat şi au fost tot vreme bună,
iară primăvara de la Paşti până la Sânpetru''.

2. f. 1 3 3v (mai sus) "Anul 1 833 în luna lui avgust 21 au nins pe munţi. C-au
ploat şi au fost apele mari".
f.27. "Anu 1 843 toată iarna au fost ploi şi omăt n-a fost şi vara ploi multe de o
rămas bucatele nesămăluite. Holdile s-o arat bine primăvara şi vara s-o pălit de
n-o slobozit mai nimic, şi bucatele <au> suit la 1 5 şuştaci cucuruzu şi nimeni nu-i
plătea şi oile o murit de gălbează".
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Pictură din pronaos;
detaliu din Patimile

Ţigău. Pictură murală
de Ioan Stenţel.
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ÎNTRE OAMENI Sl CĂRTI
,

,

Gheorghe Parusi
Am început să lucrez în Biblioteca Academiei la 1 decembrie 1 972, în urma
câştigării unui concurs, deloc uşor, pentru postul de şef de serviciu la Cataloage
Colective, "bibliotecar şef, cum spunea anunţul publicitar din România liberă, pe
care soră-mea mi-l trimisese la Isaccea; lucram pe atunci ca profesor de română la
liceul de acolo şi îmi iubeam meseria.
Doream însă, mai mult decât orice, să mă întorc acasă, lângă familie şi prieteni,
în oraşul în care, încă de pe atunci, îmi plăcea să hoinăresc fără un scop anume. Aşa
se face că, atunci când am primit anunţul n-am mai stat pe gânduri şi m-am prezen
tat la concurs, mai bine zis la concursuri, căci au fost două: primul a fost câştigat
de Ion Stoica, bibliotecar la Institutul de Fonetică Al. Rosetti. L-a câştigat numai,
căci nu s-a prezentat la post, din motive pe care mi le-a explicat el însuşi mai târziu,
după ce ne-am cunoscut. Eu am reuşit la al doilea concurs.
Fostul şef al serviciului Cataloage Colective, Valeriu Moldoveanu, se transferase
cu vreo şase luni înainte la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, ca director
"ştiinţific", cum îi plăcea să adauge, al Centrului de Informare. Avea biroul pe
colţul restaurantului "Cina", pe Calea Victoriei; l-am vizitat acolo în câteva rân
duri, împreună cu Aurel Coman, prelungind uneori discuţiile în încăperile alăturate.
Moldoveanu era, şi aşa a şi rămas, un om al planurilor grandioase, visând la sis
teme informatice, dacă nu la nivel planetar, cel puţin la unul naţional şi aşezându
se pe sine ori în vârful, ori în centrul sistemului, la vedere. Ca director, fusese într
un schimb de experienţă în Statele Unite ale Americii şi se întorsese de acolo cu o
haină de piele maroniu-roşcată şi cu o dezinvoltură americănească. Odată ieşisem
cu el din Bibliotecă şi, prin faţa Academiei, am ajuns-o din urmă pe Dalila Aramă,
de la Manuscrise. Moldoveanu a abordat-o în stil american, plin de exuberanţă şi
voioşie, cu "Ce mai faci, Lucico ?" ; la care "Lucica", nedusă prin America, i-a
aruncat o privire ca un dos de palmă şi şi-a văzut de drum; iar Moldoveanu . . . a con
tinuat să-mi vorbească, plin de înfocare, despre automatizare.
Intrase de tânăr în Biblioteca Academiei, în toamna lui 1 949 şi lucrase aici
aproape 23 de ani; scosese două repertorii generale ale periodicelor străine intrate
în bibliotecile din România (Medicină şi Chimie) şi crease un serviciu de Cataloage
Colective, rod al unor eforturi prelungite , al unui spirit organizatoric şi al unei per
severenţe care merită toată lauda.
Pe atunci, cataloagele colective erau la modă, termenul "colectiv" având puter
nice conotaţii "democrat-populare". Prin 1 967 - 1 968 ?, Virgil Cândea, pe atunci în
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Consiliul ştiinţific al B ibliotecii, publicase în Scânteia un amplu articol despre
bibliotecă şi rosturile ei, o inimoasă pledoarie pentru munca de bibliotecă; unul
dintre capitole era consacrat cataloagelor colective. Din păcate, acestea ţin de o
epocă apusă din istoria bibliotecilor, încă din anii 1 970, multe din informaţiile
cuprinse în cele două repertorii, cât şi în cataloagele pe fişe, nu mai corespundeau
realităţii fondurilor repertoriate. Sistemul greoi de culegere, centralizare şi organi
zare a datelor era vizibil depăşit de rapiditatea schimbărilor care aveau loc în struc
tura reţelei de biblioteci, de mobilitatea fondurilor acestora, astfel că un catalog
colectiv era nefuncţional aproape din start. Iar astăzi, în condiţiile utilizării tehnolo
giei informaţionale şi a existenţei Internetului, modalităţile de accesare a fondurilor
s-au schimbat radical, iar cataloagele colective ţin mai mult de istorie.
Am fost conştient de această situaţie încă de la început, dar, cât am fost la
Cataloage Colective, am căutat să elaborez în cele mai bune condiţii atât buletinul
Creşterea colecţiilor, cât şi cele patru serii ale Catalogului colectiv naţional repar
tizate BAR: Literatură, Lingvistică, Fizică şi Matematică.
Primele informaţii despre organizarea serviciului le-am primit de la d-na Lelia
Harnagea, şefa Cabinetului de Microfilme. Dânsa, căreia îi păstrez o frumoasă
amintire şi un respect deosebit, condusese serviciul după plecarea lui Moldoveanu,
în iunie 1972. Ar fi fost cea mai îndreptăţită să preia conducerea serviciului, dacă
n-ar fi fost opoziţia declarată a şefului de partid, şi nu numai a lui. In Bibliotecă era
pe atunci o atmosferă încordată, generată de cauze obscure. Gurile rele aşezau
"femeia" la rădăcina acestor aprige dispute, dar lucrurile erau ceva mai complicate.
Interpretarea era evident simplificatoare, dar îşi avea şarmul ei, şi punea puţină
poezie într-o bârfă, altfel banală. N-am ştiut niciodată, nici nu m-a interesat, ce sau
cine declanşase bătălia. Oricum, Academia, bombardată de reclamaţii "semnate
anonim" a hotărât să intervină şi a facut-o într-o manieră care îmi aducea aminte de
o zicală din lumea gazetarilor: "ce se taie, nu se fluieră". A fost schimbată toată
conducerea Bibliotecii : directorul general Şerban Cioculescu, directorul şi direc
torul adjunct. Odată cu venirea noii conduceri, Jean Livescu şi Gabriel Ştrempel
atmosfera s-a mai limpezit, iar spiritele au început, treptat, să se potolească.
Schimbarea aceasta a fost urmată în 1 975 de reorganizarea administrativă, deter
minată de un HCM privind funcţionarea serviciilor şi a birourilor instituţiilor de
stat (cu 1 5 şi, respectiv, cu cel puţin 5 oameni), hotărâre care a generat mari schim
bări în structura serviciilor şi în schema de personal a Bibliotecii. S-au unit atunci
serviciile: Completarea Colecţiilor cu Achiziţiile, B ibliografia Cărţii cu
Bibliografia Periodicelor, Catalogarea Cărţii cu Clasificarea, Catalogarea
Periodicelor cu Foile Volante, Cataloagele Colective cu Informarea Ştiinţifică,
Schimbul cu Expediţia, Stampele cu câteva colecţii speciale. Noua structură a
însemnat şi reducerea numărului şefilor de serviciu, fiind pensionaţi toţi cei care
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depăşiseră limita de vârstă: Georgeta Răduică, Gherghina Haneş, Cosma Holban şi
alţii. Le cunoşteam mai bine pe primele două, excelente bibliotecare şi "oameni de
cultură" - cum îi plăcea doamnei Răduică să precizeze, subliniind de fiecare dată
caracterul "ştiinţific" al muncii sale, al muncii de bibliotecă în general. Era cu ade
vărat un bibliotecar de elită, formată la şcoala marilor bibliotecari ai Academiei, a
lui George Baiculescu în primul rând (deşi n-ar fi recunoscut asta în ruptul capului,
căci nu-l avea la inimă). Era uşor pedantă şi preţioasă şi, de aceea, prea puţin plă
cută celor din jur, dar era o excelentă cunoscătoare a presei româneşti şi a activităţii
bibliografice; în afară de volumul al 11-lea al "Periodicelor româneşti", lucrat în
cadrul Bibliotecii, a scos, împreună cu soţul ei, un Dicţionar bibliografic Calendare
şi almanahuri româneşti (1 731-1918). Lucra cu meticulozitate şi acribie, calităţi pe
care le-a transmis colaboratoarelor sale apropiate, dintre care, unele, lucrează şi azi
în Bibliotecă.
Am ţinut la doamna Răduică, aşa plină de curiozităţi, cum era; parcă o văd şi
acum deschizând uşa Cataloagelor Colective (serviciile noastre erau vecine, la
parterul vechiului "corp nou" al Bibliotecii), ca să-mi prezinte, din uşă, pe fata ei sau
pe nu mai ştiu cine, venit cu cine ştie ce treabă la Serviciul de Periodice. După pen
sionare, doamna Răduică îmi mai dădea câteodată telefon, ca să verific în fişiere vreo
informaţie bibliografică de care avea urgentă nevoie. Era aceeaşi doamnă Răduică .. .
P e doamna Haneş de l a Bibliografia Cărţii am cunoscut-o mai puţin (nici nu sunt
sigur dacă nu cumva se pensionase chiar înainte de 1 975). Descendentă dintr-o
cunoscută familie de cărturari, era autoarea unor dicţionare bilingve, foarte căutate
în epocă, utilizate şi azi în lumea şcolii. Avea o voce groasă, de bărbat, argăsită de
câteva vagoane de "Mărăşeşti", căci fuma ţigară de la ţigară.
Pe Cosma Holban, şeful Catalogării Cărţilor îl ştiam mai mult din auzite şi din
luările de cuvânt la adunările generale (foarte laborioase şi cam plicticoase, cum
erau multe din luările de cuvânt, inclusiv ale mele ! ) . Era şi el un foarte bun
bibliotecar, bun organizator al serviciului; se dovedise ca atare şi la Serviciul de
Periodice, pe care îl condusese anterior.
El a modernizat fişa de catalog, introducând reguli precise în descrierea bibli
ografică, în repartizarea elementelor descrierii şi în folosirea unei punctuaţii care să
le evidenţieze cu mai multă claritate. Ca om era puţin incomod, subiectiv de multe
ori, pătimaş câteodată; de aceea nu şi-a făcut mulţi prieteni în bibliotecă, iar în ser
viciu era puţin temut dar, fără îndoială, respectat. Pensionarea neaşteptată (şi
nedorită) l-a luat pe nepregătite, şi i-a lăsat un gust amar; mă bucură faptul că
numirea mea ca înlocuitor la conducerea Serviciului de Catalogare a considerat-o,
chiar şi în aceste împrejurări, o bună alegere pentru serviciu. Am căutat să nu-i
desmint aprecierea şi cred, cu toată modestia, că am reuşit cu rezultate mulţumitoare.
Am lucrat la Catalogarea cărţilor între 1 decembrie 1 975 şi decembrie 1 999;
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24 de ani nu sunt chiar atât de mulţi, dar nici puţini ; pentru o viaţă de om, în nici
un caz. Munca de catalogare nu îmi era străină, căci lucrasem tot la Cataloage, fie
ele şi colective. Dar nu acest lucru a fost determinant. Î n primii mei ani de
bibliotecă, fără să bănuiesc că am să ajung vreodată la Catalogarea Cărţii, înce
pusem să redactez fişe pentru cărţile din biblioteca personală; şi aveam pe atunci
aproape 1 500 de volume. Pe măsură ce le redactam, confruntam aceste fişe cu
descrierile din fişierul public, corectând eventualele neconcordanţe sau greşeli. Cu
timpul, nu numai că numărul acestora s-a redus, dar am început să observ unele
inconsecvenţe chiar în catalogul pe care îl luasem ca model. Mai târziu am înţeles
că existenţa unor inconsecvenţe este inerentă unei munci de asemenea amploare,
dar pe atunci, o recunosc cu oarecare ruşine, eram foarte mândru de mine şi mă cre
deam teribil de deştept (chiar dacă am bunul obicei să mă mai trag de mânecă atunci
când o iau razna). Fapt este că, datorită acestei colaţionări, când am intrat în noul
serviciu cunoşteam bine cataloagele Bibliotecii şi normele de catalogare.
Arhiva serviciului, rapoartele de activitate şi referatele pe diferite probleme, mai
apoi discuţiile cu colegii de serviciu, cărora le-am cerut să descrie toate operaţiile
pe care le execută în cadrul serviciului, m-au ajutat să mă familiarizez rapid cu
acestea şi să le înţeleg rostul şi importanţa.
În plus, lecturile de specialitate mi-au oferit fundamentarea teoretică a acestor
activităţi. De altfel, la Filologie, cum se numeau Literele pe atunci, urmasem un
seminar facultativ de Biblioteconomie şi Istoria Cărţii condus de Mircea Tomescu,
autorul unei bune Istorii a cărţii româneşti.
Îmi aduc aminte de toate acestea pentru că ele îmi explică, mie în primul rând,
plăcerea, chiar bucuria cu care mi-am îndeplinit munca de bibliotecar. Iar faptul că
am lucrat la Catalogarea Cărţii l-am privit totdeauna ca pe o mare şansă. Căci am
văzut în Catalog motorul B ibliotecii, inima ei, acest lucru fiind pentru mine un
puternic stimulent. Am privit catalogarea ca pe o muncă pusă în slujba cititorului
şi m-am străduit, împreună cu colegii din serviciu, să înlesnesc accesul acestuia la
fondurile de carte ale Bibliotecii Academiei. Tot ce am făcut la Catalogare a fost
legat de acest gând; de aici preocuparea pentru buna organizare a fondurilor, pentru
exactitatea descrierii bibliografice, realizate după norme unitare, foarte apropiate,
dacă nu identice, cu recomandările ISBD, precum şi pentru organizarea cata
loagelor după reguli simple, cât mai accesibile cititorilor. Am păstrat mereu balanţa
între normele FIAB şi tradiţia BAR, pentru a conserva unitatea cataloagelor aces
teia şi pentru o cât mai exactă comunicare a fondurilor. Am avut nu o dată prilejul
să cunosc cataloagele celorlalte două mari biblioteci bucureştene şi pot spune, în
deplină cunoştinţă de cauză, fără subiectivism, că fişierele Bibliotecii Academiei se
disting prin rigurozitatea lor, prin constanţa normelor lor de organizare.
Acest lucru a uşurat trecerea la înregistrarea automatizată a datelor, la folosirea
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computerului. Cel puţin în faza iniţială a automatizării, buna colaborare cu şefa ser
viciului de Informatizare şi cu tânărul inginer de sistem a permis crearea unui for
mat corespondent cu descrierea tradiţională. Astăzi acest format pare uşor depăşit,
căci utilizarea unui sistem ultraperformant oferă posibiltăţi multiple de accesare a
fondurilor şi de regăsire a informaţiilor.
Ar trebui să vorbesc despre oamenii Catalogului, excelenţi meseriaşi, unii dintre
cei mai buni bibliotecari ai instituţiei; gândul că aş deveni prea sentimental, ori
subiectiv, ca şi teama că aş nedreptăţi pe vreunul din foştii colegi, prin omisiune,
mă face să renunţ. Am să mă opresc în schimb la două dintre acţiunile în care, într
un fel sau altul, au fost implicaţi mai toţi oamenii şi mai toate fondurile Bibliotecii:
mutările şi„ . preluările.
Eu am intrat în Biblioteca Academiei în zodia mutărilor. Necazul a fost că mai
toate depozitele exterioare ale Bibliotecii, şi erau destule, erau amplasate în cartiere
peste care a trecut zelul constructiv al lui Ceauşescu. Odată, m-am dus împreună cu
d-l Gabriel Ştrempel, directorul Bibliotecii, pentru o donaţie, la o cunoscută aca
demiciană, d-na Soru, care locuia pe Bd. Hasdeu, foarte aproape de str. Izvor, cam
peste drum de Institutul Cantacuzino, unde lucra. Prin zonă începuseră deja
demolările. Ea ne-a povestit următoarele: când Ceauşescu se afla în "vizită de
lucru" prin acele locuri, oamenii pândeau pe după perdele , să vadă în ce parte face
cu mâna; dacă arăta spre casa lor, îşi făceau repede bagajele, deoarece ştiau că
locuinţa lor urma să fie cufând dărâmată. Se pare că mâna mereu neobosită a lui
Ceauşescu a arătat şi spre depozitele noastre: rând pe rând au căzut sub târnăcopul
demolărilor depozitele de la Băneasa, Izvor, Odobescu, Dristor, Văcăreşti,
Călăraşilor. Şi fiecare depozit dărâmat a însemnat o muncă enormă pentru mutarea
publicaţiilor: consum de energie umană, dar şi de uzură a publicaţiilor, manipulate
cum da Dumnezeu, căci, în citeva rânduri mutările s-au făcut în grabă, sub
ameninţarea buldozerelor care veneau să "cureţe" locul pentru viitoarele blocuri;
nu o dată, sub presiunea timpului, am apelat la ajutorul ostaşilor, ascultători şi efi
cienţi, fără îndoială, dar nedeprinşi cu mânuirea cărţilor.
La Izvor se aflau două dintre aceste depozite: unul pe Splai, la poalele Dealului
Arhivelor şi un altul pe str. Al. Odobescu, în apropiere. Au fost primele depozite pe
care a trebuit să le mutăm. Pe cel de pe Splai, unde se aflau preluările, îl cunoşteam
mai bine, căci era în grija lui Aurel Coman, cu care , în timp, m-am împrietenit, deşi
era o oarecare diferenţă de vârstă între noi. Era un maramureşean din Sighetu
Marmaţiei şi venise în B ibliotecă pe vremea lui Vlădescu-Răcoasa, o dată cu pre
luările pe care le păstorea. Era membru de partid încă din studenţie şi avusese chiar
o importantă funcţie politică, dar pe vremea când l-am cunoscut se sastisise, ca şi
Răcoasa, şi de comunism, şi de partid, şi, mai ales, de conducătorii acestuia, mari
sau mici, chiar şi de cei mai mititei, cum erau cei din Biblioteca Academiei. Drept
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care nici la adunările de partid nu mai venea, nici cotizaţia nu şi-o mai plătea.
Coman făcea mai pe îndelete o muncă pe care armata celor angajaţi temporar în
anii '950, la selecţia preluărilor, o făcuse cam cu hei-rup-ul. Ritmul era lent şi
scăpările destule, căci şi el făcea o treabă cam după ureche. După pensionarea lui
Coman, preluările, care ajunseseră între timp în depozitul din str. Dristorului, în
cealaltă parte a oraşului, au rămas în grija Catalogului. A fost un lucru bun,
deoarece pentru prima oară de la aducerea lor în Bibliotecă, selecţia s-a putut face
într-un mod organizat, profesionist, prin confruntarea lor cu fişierele . Au fost aduse
astfel în B ibliotecă mii de publicaţii (nu numai pentru fondul de carte), unele fiind
completări la titluri deja existente. Mai important a fost că, o dată cu verificările şi
cu selectarea cărţilor care meritau să facă parte din fondurile de unicate sau de
dublete, am creat şi un fond de publicaţii "respinse", care să nu mai constituie o
problemă pentru viitor.
Din păcate, în martie 1983 a trebuit să mutăm publicaţiile de la Dristor (în afara
preluărilor se mai aflau acolo şi alte foduri, de care răspundeau alte servicii) într-un
depozit din Calea Călăraşilor. Deşi mutarea a trebuit să se facă într-un timp extrem
de scurt, ne-am străduit să păstrăm categoriile pe care le stabilisem la selecţie;
lucrul nu a fost uşor , căci şi de data asta apelasem la ajutorul militarilor. Presaţi de
timp, deoarece buldozerele ajunseseră la uşa depozitului, am reuşit să mutăm
întregul depozit între 22 martie şi 6 aprilie ! La depozitul Călăraşi ne-am grăbit să
refacem rafturile, să reordonăm publicaţiile şi, când lucrurile " păreau să reintre pe
un făgaş normal, a trebuit să părăsim şi acest depozit: Calea Călăraşilor intrase şi
ea în "sistematizare". In decembrie 1 987, în plină iarnă, ne-am mutat la fostul
teatru Ţăndărică, de pe str. Academiei, în coasta fostului CC al PCR (deci, sub pază
bună !). În noua locaţie publicaţiile au fost puse de-a valma, cum a dat Dumnezeu,
şi toată munca noastră de selectare şi ordonare s-a dus pe apa sâmbetei.
Singura mângâiere a rămas legată de munca noastră de bază: catalogarea şi
clasificarea unicatelor şi buna organizare a fondurilor de unicate şi dublete.
Cataloagele Bibliotecii Academiei şi, mai nou, înregistrările pe computer, răspund
cerinţelor celor mai exigente. Ele sunt rodul muncii unor profesionişti. Faptul că
am lucrat la Catalogarea cărţii, în Biblioteca Academiei, a fost pentru mine un privilegiu.
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EPISCOPIA ARADULUI SI ACADEMIA ROMÂNĂ
'

Mircea Păcurariu
Membru corespondent al Academiei Române
Printr-o diplomă imperială din 1 5 aprilie 1 706, semnată de împăratul Iosif I al
Austriei sediul Episcopiei de Ienopole (Ineu) - Lipova era transferat la Arad, unde
a rămas până azi, această zi fiind considerată ca zi de întemeiere a Episcopiei
Aradului. Cu alte cuvinte, această instituţie, canonico-administrativă ortodoxă va
aniversa, în anul 2006, trei secole de existenţă.
Peste 1 60 de ani, la 1/13 aprilie 1 866 Locotenenţa domnească instituită după
detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, hotăra înfiinţarea unei "Societăţi Literare
Române", devenită în anul următor "Societatea Academică Română", iar la 29
martie/1 0 aprilie 1 879 "Academia Română". Deci această "instituţie naţională" a
românilor de pretutindeni, care urmărea promovarea "limbii şi istoriei naţionale, a
literelor, ştiinţelor şi frumoaselor arte", împlineşte 140 de ani de existenţă. Date
fiind aceste aniversări ale celor două instituţii româneşti, una spirituală, alta cultur
ală, am considerat că este potrivit să prezentăm câteva aspecte privitoare la legă
turile Episcopiei Aradului cu Academia Română.
În prealabil trebuie să notăm că Episcopia ortodoxă a Aradului, a fost subordo
nată, încă de la întemeiere, Mitropoliei ortodoxe sârbe de la Carloviţ. În această
situaţie, era firesc ca mitropoliţii sârbi şi Congresul naţional-bisericesc al
Mitropoliei din Carloviţ să numească la Arad ierarhi de neam sârb, situaţie care s
a perpetuat până în 1 829, când s-a produs "românizarea" acestui scaun episcopal.
După decembrie 1 864, când s-a reînfiinţat vechea Mitropolie ortodoxă a
Transilvaniei, cu sediul la Sibiu (primul ei titulat fiind mitropolitul Andrei Şaguna),
Episcopia Aradului a devenit "sufragana" acesteia.
Sub episcopiile Procopie Ivaşcovici ( 1 853 - 1 873), Miron Romanul ( 1 874) şi
Ioan Meţianu ( 1 875 - 1 898), toţi trei aleşi apoi succesiv mitropoliţi ai Ardealului,
au apărut primele periodice bisericeşti de la Arad. După "Telegraful Român" de la
Sibiu ( 1 853), "ctitorit de Andrei Şaguna", a doua publicaţie oficială ortodoxă a fost
"Lumina", foaie bisericească "şcolară, literară şi economică, organ oficial al
eparhiei ortodoxe arădene" ( 1 872 - 1 875), redactată de "asesorul consistorial"
(consilier eparhial) George Popa, urmat de profesorul Iosif Goldiş, viitor episcop
de Arad, apoi de Vincenţiu (Vasile) Mangra, viitor mitropolit al Ardealului.
La 30 ianuarie 1 877 a văzut lumina tiparului noul organ de publicitate al
Episcopiei Aradului B iserica şi Şcoala, "foaie bisericească, şcolară şi economică",
cu apariţie săptămânală neîntreruptă până în anul 1 948. Primul ei redactor a fost
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acelaşi Vincenţiu Vasile Mangra, din 1 877 până la sfârşitul anului 1 878, apoi în anii
1 882 - 1 883, urmat de arhimandritul Augustin Hamsea ( 1 879 - 1 899, cu excepţia
anilor 1 882 - 1 883), apoi, pentru, o perioadă mai îndelungată de arhimnadritul
Roman Ciorogariu ( 190 1 - 1 9 1 7), viitor episcop al Oradiei. Am menţionat aceste
ziare şi nume de redactori pentru că trei dintre ei vor deveni membri ai Academiei
Române, dar mai ales pentru faptul că în paginile lor - mai ales ale ziarului
"Biserica şi şcoala" au apărut foarte multe ştiri referitoare la situaţia politică şi cul
turală din vechea Românie, între care şi informaţii despre adunările generale ale
Academiei Române şi despre alegerea unor noi membrii, mai ales din Ardeal şi Banat.
Între membrii Academiei Române de până în 1 948 s-au numărat şi cinci clerici
din cadrul Episcopiei Aradului, fie ierarhi fie preoţi, care merită să fie consemnaţi
aici, în acest an "jubiliar" pentru ambele instituţii. Primul dintre ei a fost Iosif
Goldiş ( 1 836- 1902), fost profesor la Institutul teologic-pedagogic din Arad, apoi
profesor de Limba şi literatura română la Liceul de stat din Arad, preşedinte-vicar
al Consistoriului ortodox din Oradea şi, în sfârşit, episcop al Aradului ( 1 899- 1 902).
Pe lângă o serie de articole în periodicele bisericeşti pe care le-am menţionalt, dar
şi în ziarele maghiare şi germane din Arad, Iosif Goldiş a publicat o lucrare despre
Latinitatea limbii române, iniţial în limba maghiară, tradusă apoi în româneşte
( 1 880- 1 88 1 ), precum şi o Schiţă istorică despre participarea României la războiul
ruso-turc din anii 1877-1878 ( 1 883). A fost ales membru corespondent al
Academiei Române la 22 martie 1 882.
Dacă activitatea ştiinţifică a lui Iosif Goldiş a fost destul de limitată, succesorul
său la conducerea Consistoriului din Oradea a fost mult mai bogată. Este vorba de
Vasile Mangra ( 1 850- 1 9 1 8), fiu al Bihorului, fost profesor la Institutul teologic
pedagogic din Arad ( 1 875 - 1 893), înlăturat de la catedră din dispoziţia Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii din Budapesta din cauza implicării sale în lupta naţional
politică a românilor transilvăneni, redactor al ziarelor arădene menţionate,
preşedinte-vicar al Consistoriului din Oradea ( 1 900- 1 9 1 6), ales episcop al Aradului
în 1 902, dar nerecunoscut de Guvernul maghiar, mai târziu mitropolit al
Ardealului, la Sibiu ( 1 9 1 6- 1 9 1 8). A scris câteva lucrări de istorie bisericească a
românilor ardeleni, între care: Cercetări literare-istorice (Bucureşti, 1 896, 29 p.),
Mitropolitul Sava II Brancovici (Arad, 1 906, XV + 1 8 1 p.), Ierarhia şi Mitropolia
Bisericii române din Transilvania şi Ungaria (Sibiu, 1 908, 1 27 p.) şi altele. Vasile
Mangra are meritul că a sesizat pentru prima oară vechile manuscrise din Bihor,
despre care a scris câteva articole. Unele din manuscrisele procurate de el din satele
bihorene le-a donat apoi Academiei Române. Acest lucru rezultă cu prisosinţă din
preţiosul Catalog al manuscriselor româneşti în 4 volume, redactat de acad Gabriel
Ştrempel. Rezultă că Vasile Mangra a dăruit Academiei Române un număr de 1 8
manuscrise ( 1 6 prezentate în vol. I, două în vol. III), în bună parte copiate de Vasile
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Sturze Moldoveanul în ultimii ani ai secolului al XVII-lea sau în primii ani ai celui
următor sau de alţi copişti bihoreni din aceeaşi perioadă. Primele donaţii le-a făcut
la 14/26 ianuarie 1 894, continuând cu altele în 6 martie 1 895 sau cu altele în 30
aprilie 1 899, apoi câte una în 1 906 şi 1 907. Un număr de 23 de manuscrise rămase
de la Vasile Mangra au fost cumpărate de Academia Română la 30 aprilie 1 986 de
la Ana Manolescu; majoritatea sunt "miscelannee" aparţinătoare secolului al XIX
lea, aproape în totalitatea provenind din Bihor (vol. IV, p. 423-436).
Mai notăm că şi unele cărţi vechi româneşti au fost dăruite Academiei Române tot
de Vasile Mangra, lucru ce rezultă din notele făcute de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş
în lucrarea lor Bibliografia românească veche (4 vol. Bucureşti, 1 903- 1 936).
Pe baza activităţii istorice, ziaristice, didactice şi naţional-politice pe care a
desfăşurat-o, Vasile Mangra a fost ales membru titular al Academiei Române la 27
mai 1 909. Din păcate, în ultimii ani de viaţă n-a mai participat la lucrările
Academiei, fiind privit cu neîncredere de colegii săi, datorită schimbării orientării
sale politice, când, din militant naţional-politic intransigent, a devenit un apropiat
al Guvernului din Budapesta. Oricum, numele său rămâne înscris cu cinste în isto
riografia românească prin lucrările menţionate, dar şi pentru că a făcut primele
cercetări asupra vechilor manuscrise din Bihor.
După realizarea unităţii noastre de stat, a fost ales ca membru de onoare al
Academiei Române unul din prietenii apropiaţi ai lui Vasile Mangra, episcopul
Roman Ciorogariu de la Oradea ( 1 852- 1936), ales la 1 2 iunie 1 92 1 . După studii
superioare la Oradea şi Arad, apoi universitare la Leipzig şi Bonn, a fost profesor
( 1 88 1- 1 889 şi 1 892- 1 9 1 7) şi director ( 1 90 1 - 1 9 17) la Institutul teologic-pedagogic
din Arad, vicar episcopesc la Oradea ( 1 9 17- 1 920), apoi primul episcop ortodox la
Oradea ( 1 92 1 - 1 936). A fost unul din militanţii de seamă pentru drepturile
românilor transilvăneni, membru în Comitetul executiv al Partidului Naţional
Român din Transilvania, ziarist de prestigiu recunoscut, semnând sute de articole
în ziarele "Tribuna" de la Sibiu, "Tribuna Poporului" de la Arad şi mai cu seamă în
"Biserica şi Şcoala" de la Arad, ziar pe care l-a redactat de la 1 ianuarie 1 90 1 până
la 1 octombrie 1 9 17. A scris şi câteva broşuri, mai ales cu profil naţional-politic,
dar şi lucrarea memorialistică Zile trăite (Oradea, 1 926, 525 p.).
În perioada interbelică au fost aleşi ca membrii de onoarea ai Academiei
Române doi slujitori ai Episcopiei Aradului: episcopul Dr. Grigorie Comşa ( 1 8891 935) şi preotul-consilier eparhial Dr. Gheorghe Ciuhandu ( 1 875- 1 947). Episcopul
Grigorie Comşa, fiu al Făgăraşului, cu studii la Institutul teologic din Sibiu, apoi la
Facultatea de Drept din Budapesta, cu doctorat în Drept la Budapesta şi în Teologie
la Bucureşti, a condus Episcopia Aradului între anii 1 925 şi 1 935 . A fost un apre
ciat orator şi gazetar "misionar" entuziast pentru apărarea credinţei ortodoxe în faţa
prozelitismului sectar, autorul a zeci de volume de predici şi lucrări teologice, mai
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cu seamă cu profil pastoral şi antisectar. Prodigioasa lui activitate a dus la alegerea
lui ca membru de onoare al Academiei Române la 28 mai 1 934 (în aceeaşi şedinţă
a fost ales ca membru de onoare şi episcopul Nicolae Ivan de la Cluj). Moartea lui
prematură, la numai 46 de ani, a lăsat regrete unanime.
Un alt arădean membru de onoare al Academiei Române a fost preotul dr.
Gheorghe Ciuhandu, ales la 30 mai 1 946. Era descendent al unei vechi familii pre
oţeşti din B ihor, cu studii la Gimnaziul românesc din Beiuş, la Institutul teologic
din Arad şi apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, care i-a conferit doctora
tul, preot şi consilier şcolar (cultural) la Episcopia Aradului ( 1 905 - 1 938),
preşedinte al Asociaţiei "Andrei Şaguna" a clerului ortodox din întreaga
Transilvanie. A scris numeroase lucrări de istorie bisericească locală, deosebit de
apreciate la vremea respectivă, între care: Dezbinarea religioasă a românilor arde
leni ( 1 927), Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului ( 1 929), Din viaţa lui
Nestor /oanovici, episcopul Aradului ( 1929), Schiţe din trecutul românilor arădeni
din veacul al XVIII-iea ( 1 934), Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ ( 1 935,
737 p.), Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs istoric
până la 1 752 şi însemnări istorico-politice ulterioare. ( 1 940, 576 p.), premiată de
Academia Română, la care se adaugă nenumărate articole în periodice bisericeşti
din perioada interbelică.
Mai notăm că în perioada interbelică în buletinul oficial al Episcopiei Aradului,
"Biserica şi Şcoala'', au apărut o serie de ştiri legate de activitatea Academiei
Române (alegerea de noi membrii, premieri etc.). În sfârşit, nu poate fi trecut cu
vederea nici faptul că în volumul de predici Duhul adevărului (Arad, 1942, ed. II,
1 943) al preotului profesor Ilarion Felea ( 1 903, ţ 196 1 în închisoarea de la Aiud)
a fost premiat de Academia Română.
După reorganizarea Academiei Române, în iunie - august 1 948, când a devenit
"Academia Republicii Populare Române" (din 1 965: Socialiste), era şi firesc ca în
rândul membrilor ei să nu mai figureze şi clerici (excepţie au făcut preoţii scriitori
Gala Galaction (ales membru titular în 1 947, apoi titular onorific în 1 948) şi Ion
Agârbiceanu (corespondent din 1 9 1 9 şi titular în 1 955). Ceilalţi clerici sau istorici
cu studii teologice care au făcut parte din vechea Academie Română au fost înlă
turaţi în mod abuziv tot în 1 948 (Pr. Niculae M. Popescu, Ioan Lupaş, Silviu
Dragomir, episcopul Nicolae Colan, Ştefan Meteş, Zenovie Pâclişanu, mitropolitul
Nicolae Bălan, episcopul Iuliu Hosu ş.a.).
Abia după 1 990 s-au redeschis porţile Academiei Române şi pentru slujitorii
Bisericii Ortodoxe Române, care au fost chemaţi în rândul membrilor ei titulari,
corespondenţi şi onorari. Menţionăm aici trei ierarhi care au activat la Arad şi au
devenit membrii de onoare ai înaltului for cultural. Astfel, în şedinţa din 1 0 noiem
brie 1 992 au fost aleşi mitropolitul Nicolae Corneanul al Banatului (n. 1 923), fost
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episcop la Arad între anii 1 96 1 - 1962, unul din marii patrologi ai Bisericii noastre
şi episcopul vicar de la Arad Emilian Birdaş ( 192 1 - 1 996), fost episcop de Alba
Iulia, când a reeditat Noul Testament din 1 648 (în 1988). în sfârşit, în şedinţa din
17 decembrie 1 999 a fost ales ca membru de onoarea Prea Fericitul Patriah Teoctist
Arăpaşu, fost şi el episcop al Aradului între anii 1962 - 1 973, după care a fost ales
succesiv mitropolit al Olteniei, apoi al Moldovei, iar din 1986 patriarh.
Nu putem încheia aceste pagini fără să consemnăm şi numele unor fii de preoţi
care au fost aleşi membrii ai Academiei Române: Vasile Goldiş ( 1 862 - 1 934),
membru de onoare din 7 iunie 1 9 1 9, profesor, militant pentru Unirea din 1 9 1 8,
Corneliu Micloşi ( 1 887 - 1963), inginer, profesor la Institutul Politehnic din
Timişoara, matematicianul Caius Iacob ( 1 9 1 2 - 1 992), fiul preotului - canonist
Lazăr Iacob, fost profesor la Institutul teologic din Arad şi Cornelia Bodea, istoric
al epocii moderne din istoria României (o lucrare despre Moise Nicoară i-a apărut
în Tipografia diecezană de la Arad în 1 943).
Aşadar între Episcopia Aradului şi Academia Română au existat strânse legă
turi care se întind pe o perioadă îndelungată de timp şi care va trebui să fie extinse
şi în vii tor.
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TEZAURUL CU MONEDE DE AUR
DIN SECOLUL AL XIV-LEA DESCOPERIT LA BRĂEŞTI,
JUD. BOTOSANI
.

Emanuel Petac şi Constantin Preda
La Cabinetul Numismatic al B ibliotecii Academiei Române, sub nr. inv. 1073,
1 725 şi Registrul I I 3, se află un tezaur alcătuit din 1 06 monede de aur, emisiuni
veneţiene în marea lor majoritate, dar şi imitaţii genoveze ale ducaţilor veneţieni,
câteva monede ungureşti şi o piesă orientală, bătută în Sultanatul de la Delhi. Din
nota de inventar ( 1073 / 1554) întocmită de Constantin Moisil, rezultă că cetăţeanul
Dumitru Bălan din corn. Brăeşti, jud. Botoşani (fostul raion Dorohoi), a descoperit,
în timp ce săpa pe ogor, în primăvara anului 1952, un număr de 32 monede de aur
pe care le-a vândut unui croitor, în schimbul unui palton. În primăvara anului urmă
tor, 1953, acelaşi cetăţean a reluat săpăturile în perimetrul în care fuseseră
descoperite cele 32 monede, reuşind să mai scoată la iveală încă 73 piese de aur.
Acest al doilea lot a fost recuperat de Miliţie în acelaşi an şi predat B ăncii
Naţionale a României respectiv Ministerului de Finanţe, de unde aveau să ajungă,
în 1957, în colecţiile Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române.
Ulterior, mai exact în 1 962, CNBAR achiziţiona de la BNR două loturi de
monede, în număr de 13 respectiv 20 exemplare, cu indicaţia că fac parte din teza
urul de la Brăeşti, ajungându-se astfel la cifra de 106 piese i .
Tezaurul cuprinde în principal 98 ducaţi veneţieni şi imitaţii bătute de genovezii
din Chios. În rândul acestora apar emisiuni cu următoarele nume de dogi : Giovanni
Soranzo ( 1 3 1 2 - 1 328) 6 AV, Bartolomeo Gradenigo ( 1 339 - 1 342) 3 AV, Andrea
Dandolo ( 1 347 - 1354) 22 AV, Giovanni Gradenigo ( 1 355 - 1356) 2 AV, Giovanni
Dolfin ( 1 356 - 136 1 ) 4 AV, Lorenzo Celsi ( 1 361 - 1365) 1 2 AV, Marino Falieri
( 1 365) 2 AV, Marco Corner ( 1 365 - 1 368) 2 AV, Andrea Contarini ( 1 368 - 1 382) 14
AV, Michele Marosini ( 1 3 82) 1 AV, Antonio Venier ( 1 382 - 1400) 27 AV, neprecizat
l AV.

I . lnformatii privind istoricul descoperirii tezaurului şi a achiziţionării acestuia de către Cabinetul Numismatic
al Bibliotecii Academiei Române, în nr. inv. 1 073 din 1 954, inv. 1 725 din mai 1 962 şi inv. Aur 26, nr.
2093-2 104. Primele date cu privire la acest tezaur au fost consemnate de O. Iliescu, SCN, I , 1 957, p. 463-464;
idem, Studia et Acta Orientalis, 4, 1 962, p. 249-25 1 ; idem, în Genovezii la Marea Neagră în secolele Xlll-XN,
Bucureşti, 1 977, p. P. 1 55-1 7 1 ; idem, în "Revista Istorică", 1 1 , 2000, 1 -2, p. 59-95.
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Alături de ducaţii veneţieni şi genovezi se mai află un genovin de la Sirnone
Boccanegre ( 1 339 - 1 344), o monedă de tip tanka emisă în India, în sultanatul de
la Delhi, de către Ghiyath-al-Din Mahrnud bin Muharnrnad în anul Hegirei 752
respectiv 1 35 1 al erei creştine, precum şi şapte ducaţi (florini) ungureşti, emisiuni
ale lui Ludovic I de Anjou ( 1 342 - 1 382) 2 AV, Maria de Anjou ( 1 383 - 1 385) 1
AV şi Sigismund I de Luxemburg ( 1 3 87 - 1 437) 3 AV.
După cum rezultă din datele menţionate mai sus, cu o singură excepţie, tezaurul
este alcătuit numai din ducaţi, cu greutăţi cuprinse, în marea lor majoritate, între
3,50-3,55 g, şi numai 1 3 piese ce cântăresc între 3,41 şi 3,49 g. Excepţie face mo
neda din India, a cărei greutate este de 1 0,78 g.
Cele mai recente monede sunt ducaţii veneţieni ai dogelui Antonio Vernier, care
guvernează în perioada 1 382 - 1 400, precum şi emisiunile regelui Sigismund I de
Luxemburg, două dintre acestea fiind datate, una în anii 1 394 - 1 396, iar cealaltă
în anii 1 387 - 140 ! 2 . Încadrarea cronologică a ultimelor emisiuni ne dă dreptul să
considerăm că tezaurul a fost îngropat în cursul anului 1 399 sau cel mai târziu la
începutul anului 14003 .
Una din problemele importante pe care le ridică descoperirea de la Brăeşti se
referă la circulaţia monetară din Moldova în a doua jumătate a secolului al XIV-lea.
Din datele de care dispunem până în prezent, în această perioadă se cunosc în spe
cial monede moldoveneşti. Nu s-a semnalat sau cel puţin noi nu cunoaştem nici o
descoperire cu monede de aur veneţiene sau ungureşti din această vreme. În
schimb, în rândul descoperirilor monetare din Moldova mai sunt semnalate, în teza
urul de la Schinetea, corn. Durneşti, jud. Vaslui, 1 3 imitaţii genoveze de aur după
ducaţi veneţieni din prima jumătate a secolului al XV-lea şi un florin unguresc de
la Sigismund I, datând din perioada 1402 - 14 10, împreună cu monede de argint
turceşti de la Mehrned II, emisiuni din anii 1444 - 1465 4 . De asemenea, alţi patru
ducaţi genoveza-veneţieni, de la Antonio Venier ( 1 382 - 1400) şi Tornrnaso di
Campa Fregoso ( 1 4 1 5 - 1 443) apar în tezaurul descoperit în localitatea Victoria, jud.
Iaşi (fost Cârpiţi), împreună cu emisiuni de argint din Ţara Românească, Boemia,
monede turceşti şi tătăreşti din prima jumătate a secolului al XV-lea, datarea fiind
fixată post 1463 5 . Oricum, dacă tezaurul de la Brăeşti nu se dovedeşte a fi unica
apariţie cu astfel de monede, poate fi considerat ca fiind cea mai mare şi mai impor
tantă descoperire de acest gen. El provine, fără nici o îndoială, din principala zonă
2. A. Pohl, Ungarische Goldgulden des Mittelalters, Graz, 1 974, tab. 7, nr. 1 - 1 0, Buda, Jakobus Ventur, inv.
3848 şi tab. 6, nr. 1-8, Offenbanya, inv. 3849.
3. Data de 1 400 este postulată şi de O. Iliescu, SCN, I , 1 957, p. 463.
4. Ruxandra Alaiba, Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 47.
5. O. Iliescu, M. Dinu, SC.Ş Iaşi, 8, 1 957, 2, p. 342-345; O. Iliescu, SCN, 3, 1 960, p. 273-274.
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comercială de la gurile Dunării, dominată de genovezi, unde se afirmaseră ca
importante centre de tranzacţii Chilia, Vicina, Licostomo şi Cetatea Albă. Dacă
tezaurul s-a format sau nu în această zonă de intens comerţ internaţional, care făcea
legătura ţărilor de la Marea Baltică şi Rusia kieveană cu marile artere sud-est
europene şi orientale, sau a venit acolo gata format aproape în totalitatea lui, este o
problemă la care este mai greu de găsit un răspuns. Exceptând monedele ungureşti
şi pe cea din Sultanatul de la Delhi, conţinutul major al tezaurului este foarte uni
tar şi este posibil ca el să fi venit la gurile Dunării sub această formă numai cu
ducaţii veneţieni şi genovezi, eventual şi cu moneda indiană, prin intermediul
negustorilor genovezi. Este greu de admis opinia lui O. Iliescu potrivit căreia piesa
în discuţie ar fi fost adusă în Moldova de un negustor care venea din Orient
străbătând teritoriul Hoardei de Aur, prin nordul Mării Negre6 . Fără nici o îndoială,
moneda în cauză a putut ajunge, nu în Moldova, ci în unul din marile centre
comerciale de la gurile Dunării, fie prin intermediul Hoardei de Aur, fie pe o altă
cale sud-estică, odată cu ducaţii veneţieni. Astfel constituit, tezaurul va intra în pose
sia unui negustor moldovean sau polono-lituanian, care va parcurge drumul de pe
valea Siretului, ajungând cu el în părţile de azi ale Dorohoiului şi în zona cetăţilor
Suceava şi Siret. Aici aveau să i se adauge după toate probabilităţile, cei şapte
ducaţi ungureşti. Completarea tezaurului cu monedele ungureşti, ca şi locul ascun
derii tezaurului, oarecum departe de drumul comercial de pe valea Siretului, ne-ar
îndreptăţi să admitem că posesorul comorii era un moldovean şi nu un străin. În
ipoteza că posesorul tezaurului ar fi fost un negustor străin, în trecere spre Polonia
sau Lituania, ar fi greu să explicăm felul în care au ajuns ducaţii ungureşti alături
de celelalte monede, fapt ce presupune un anumit timp de acumulare, precum şi
abaterea acestuia de la drumul principal.
În sprijinul atribuirii tezaurului unui localnic moldovean am putea invoca şi
unele interesante informaţii cu privire la posesorii de mari proprietăţi din părţile
Dorohoiului. Din unele documente din timpul lui Alexandru cel Bun rezultă că
domnitorul a consolidat poziţia marilor domenii din părţile de nord ale Moldovei.
Astfel, vomicul Oană de Suceava stăpânea peste 30 de sate, iar Mihail de Dorohoi
80 sate?. Nu vedem de ce un astfel de mare boier şi proprietar moldovean nu putea
să fie posesor al unui tezaur de genul celui de la Brăeşti.
O a doua problemă se referă la data şi cauzele care au determinat îngroparea
tezaurului. Am arătat ceva mai sus că cele mai recente emisiuni din acest depozit
monetar sunt ducaţi ai regelui Sigismund I datând din anii 1394 - 1 396, adică din
6. O. Iliescu, Studia et Acta Orientalis, 4, 1 962, p. 249-25 1 .
7 . Şt. Ştefănescu, Istoria Românilor, IV, Bucureşti, 200 1 , p. 1 2 1 şi p. 298.

569

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
ultimul deceniu al secolului al XIV-lea şi eventual unii dintre ducaţii veneţieni ai
dogelui Antonio Venier, care la rândul lor nu depăşesc anul 1400. În consecinţă, se
poate admite că posesorul şi-a pus comoara la adăpost în jurul anului 1400.
Cât priveşte cauzele care au dus la îngroparea tezaurului, ele pot fi intuite şi nu
neapărat şi pe deplin stabilite. De regulă, se admite că la baza ascunderii unui teza
ur stau cauze generale de ordin politic. Am arătat şi cu alt prilej că nu orice astfel
de precauţii de a se pune la adăpost o comoară trebuie să fie determinată de eveni
mente politice majore. La baza unui astfel de proces pot exista cauze diferite, unele
dintre ele fiind detenninate de situaţii de nesiguranţă locale sau strict personale. În
ceea ce priveşte ascunderea tezaurului de la Brăeşti, am putea lua în considerare
situaţia politică din Moldova din anii 1 399 - 1 400. Se ştie că Moldova, la finele se
colului al XIV-lea, a fost ţinta intereselor politice ale vecinilor ei, respectiv ale
Ungariei şi Poloniei, într-un anumit fel şi ale Ţării Româneşti. Domnitorul Ştefan
I ( 1 394-1 399), urcat pe tron cu ajutor polon, este atacat mai întâi de Sigismund de
Luxemburg în 1 395 şi apoi înfrânt de tătari în 1 399. Succesorul său, luga
( 1 399-1400) este înlăturat de la domnie de intervenţia lui Mircea cel B ătrân în
alianţă cu Sigismund I, pentru a fi întronat ca domn al Moldovei Alexandru cel
Bun8 . Toate aceste evenimente arată cât de tulbure era situaţia politică din Moldova
în anii 1399-1400, unele petrecându-se chiar în părţile de nord ale teritoriului
moldovean. Ţinând seama de toate aceste frământări de ordin politic şi de cronolo
gia acestora, am putea admite că în timpul desfăşurării lor, pe la finele anului 1 399
sau cel mai târziu la începutul anului 1400, odată cu schimbarea de domnie, a fost
pus la adăpost tezaurul de la Brăeşti de către posesorul său, probabil unul dintre
marii proprietari sau demnitari moldoveni al acelor vremuri.
Independent însă de cauzele îngropării tezaurului, această descoperire, momen
tan unică pentru Ţările Române, reprezintă un document numismatic de prim ordin
pentru cunoaşterea legăturilor comerciale ale Moldovei şi ale vecinilor ei cu marii
negustori genovezo-veneţieni şi orientali şi cu rutele comerciale majore ale timpu
lui, prin intermediul oraşelor de la gurile Dunării. în acelaşi timp, aceeaşi impor
tantă descoperire poate fi un document al evenimentelor politice din Moldova de la
finele secolului al XIV-lea.

8. V. Ciocâltan, Mongolii la gurile Dunării, Bucureşti, 1998; V. Spinei, Moldova în secolele Xl-XW, Chişinău,
1998; Şt. Ştefănescu, op. şi loc.cit.
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MĂRTURII CU PRIVIRE IA IMPORTANTA
EUROPEANĂ A PROBLEMEI ROMÂNESTI
ÎN ANII UNIRII PRINCIPATELOR ,

I Acad. Gheorghe Platon I

În urma Războiului Crimeii, mai cu seamă, Unirea Principatelor - considerată
nod gordian al "Problemei orientale" - a reprezentat o veritabilă "piatră de încer
care" în raport cu care cabinetele europene şi-au definit reciproc sentimentele şi
poziţiile unele faţă de celelalte, au fost stabilite noul raport de forţe şi noul echili
bru european. Moldova şi Ţara Românească au devenit din nou "centru de gravi
tate al lumii"; aceasta nu numai datorită poziţiei strategice pe care o deţineau sau a
importanţei multiple a fluviului care le străbăteau; actele românilor înşişi au con
ferit "problemei româneşti" ponderea cu care aceasta s-a înscris, s-a definit şi s-a
particularizat în cuprinsul luptei generale a popoarelor din Europa pentru unitate
politică şi independenţă naţională.
S-au pronunţat şi au acţionat în favoarea sau împotriva Unirii nu numai statele
semnatare ale Tratatului de Pace de la Paris (Anglia, Franţa, Rusia, Austria, Turcia,
S ardinia şi Prusia), angajate sau interesate direct în rezolvarea "Problemei orien
tale". Prin natura relaţiilor internaţionale şi prin implicaţiile de ricoşeu au fost
atrase şi alte ţări, care evoluau în orbita marilor puteri. Pentru toate, Unirea
Principatelor reprezenta o unitate de măsură a relaţiilor şi a tensiunii inter
naţionale, în rândul acestor puteri - de al doilea rang, atunci - care, într-un fel sau
în altul, s-au implicat în "Problema românească" se numără S .U.A., Suedia,
Neapolul, Spania, Grecia şi Belgia.
Trebuie reţinut faptul "el prezintă o importanţă de excepţie - că Problema
Principatelor, unirea acestora, a reprezentat obiect de discuţie în politica europeană
şi, apoi, aplicarea în practica politica a principiului naţionalităţilor, afirmat în
Revoluţia franceză de la 1 848. Românii constituiau o naţiune omogenă - Europa o
ştie. Împrejurările istorice au făcut ca experienţa europeană, iniţiată de Franţa şi
sprijinită de Napoleon al Iii-lea, să se oprească asupra lor. Făcându-se purtătoare
de cuvânt a noului principiu, modem, Franţa urmărea să devină - în noua Europă
a naţionalităţilor prima protagonistă politică; aceasta, împreună cu pres
tigiul câştigat pe câmpul de luptă, în războiul împotriva Rusiei, în care a jucat
rolul esenţial, trebuia să-i redea locul pe care-l pierduse odată cu înfrângerea
primului Napoleon.
Aşadar, acesta a fost elementul esenţial care a determinat alegerea subiectului şi
-
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sprijinul necondiţionat al Franţei pentru realizarea obiectivului naţional al
românilor, bine cunoscut pe plan european. Dacă împrejurările internaţionale au
fost favorabile şi decisive pentru împlinirea actului naţional, contribuţia românilor
a fost la fel de decisivă. Dacă nu ar fi existat dorinţa, voinţa, inteligenţa politică şi
unitatea în jurul ideii, împrejurările favorabile nu ar fi fost de folos. Şansa istorică
oferită mişcării naţionale a românilor ar fi fost pierdută.
În Războiul Crimeii, mai importante decât victoriile militare spectaculoase au
fost tratativele diplomatice, al căror obiectiv era, în fond, crearea unei Europe baza
tă pe principiile noi, naţionale. Contradicţiile dintre puterile europene în legătură
cu problema românească - pe care factorii de conducere ai românilor şi naţiunea,
în întregul ei, au ştiut să le depăşească -, care au separat puterile semnatare ale
Tratatului de la Paris şi întreaga Europă în state separatiste şi unioniste, aşadar, nu
au reprezentat simple dispute diplomatice. Izvorau din cauze mult mai profunde. S-au
ciocnit, acum, două principii, care aveau în vedere organizarea viitoare a Europei:
principiul conservator, care urmărea păstrarea statu-quo-ului politic şi teritorial şi
cel nou, care propunea organizarea politică a Europei pe o bază nouă, înnoitoare.
Problema Principatelor, aşa cum s-a apreciat, pe drept, a reprezentat un adevărat
nod gordian în realizarea unuia din aceste principicii.
Franţa a strâns în jurul principiului pe care-l reprezenta, puterile europene care
urmăreau să-şi constituie state unitare pe baze naţionale (Prusia şi Sardinia) şi care
s-au pronunţat, deschis şi ferm, în favoarea unirii celor două Principate, aflate într-o
situaţie politică apropiată. Imperiile multinaţionale, în cuprinsul cărora se aflau
multe naţionalităţi doritoare să-şi alcătuiască state naţionale proprii (Imperiul
Otoman şi cel al Habsburgilor) s-au situat pe o poziţie contrară aspiraţiilor
naţionale româneşti şi a celorlalte naţiuni care urmărea să-şi câştige libertatea
politică. Rusia - imperiu multinaţional, creat prin cucerire, a acţionat de partea
Franţei , în favoarea Unirii Principatelor, pentru a diviza coaliţia care o înfrânsese
în Războiul Crimeii . A izbutit, într-o manieră care îndreptăţeşte aserţiunea în acord
cu care, pierzând războiul, ea a câştigat, în schimb pacea, beneficiind de con
secinţele acesteia şi păstrându-şi calitatea de mare putere.
Spre deosebire de Rusia, ale cărei obiective politice erau limpezi, Anglia libe
rală, pentru a contracara, mai cu seamă, acţiunile politice ale Rusiei, cu care se afla
în conflict ireductibil, a fost protagonista blocului antiunionist, în numele princi
piului integrării Imperiului Otoman, pe care-l afirma cu ostentaţie.
Aşadar, luând drept pretext problema organizării politice a celor două Principate
româneşti, a unirii acestora, puterile europene s-au aninat în jurul celor două prin
cipii : unul înnoitor, naţional, care urmărea transformarea Europei, şi altul conser
vator, care viza menţinerea statu-quo-ului şi reprimarea mişcărilor naţionale.
Din obiect al acestei dispute - esenţiale pentru viitorul Europei - românii (atât
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conducătorii politici, cât şi naţiunea în întregul ei), prin atitudinea manifestată în
anii Unirii, prin ataşamentul lor la ideea naţională au devenit, cu adevărat, un
subiect al relaţiilor internaţionale, influenţând, decisiv, înfăptuirea statului naţional
român şi afirmarea concepţiei înnoitoare, modeme, în Europa.
Materialul documentar care dă expresie interesului politic şi diplomatic euro
pean (sau celui al opiniei publice) faţă de "Problema românească" este enorm.
Valorificarea lui prezintă o importanţă deosebită atât pentru istoria naşterii
României modeme, cât şi pentru istoria relaţiilor internaţionale. În categoria docu
mentelor diplomatice referitoare la Unirea Principatelor, piesele provenite din
arhivele Belgiei ocupă un loc deosebit. Rapoartele redactate de diplomaţii sau de
oamenii politici care au reprezentat ţările angajate în "Problema orientală", cu parti
pris în "Problema românească" - deşi importante, în totalitatea lor, sub raportul
conţinutului -, prezintă (în descrierea şi în aprecierea faptelor) limite fireşti, gene
rate de interesele care motivau poziţia de pe care era realizată analiza. Aceste lim
ite există atât în documentele redactate de "partizanii" Unirii Principatelor, cât şi în
acele alcătuite de adversarii acesteia. Marea majoritate a pieselor diplomatice se
înscriu în cuprinsul acestor două grupe. Documentele belgiene aparţin unei cate
gorii distincte, având un important plus valoric. Destinul politic asemănător, al
Belgiei şi al României, au generat nu numai afinităţi, atitudini şi reacţii similare
politice, obiective şi interese comune naţionale; ele au contribuit, în egală măsură,
la întărirea unei simpatii reciproce, care a marcat puternic poziţia şi atitudinea
opiniei publice şi a reprezentanţilor politici ai celor două ţări.
Belgia şi-a câştigat independenţa după Revoluţia din 1 830, despărţindu-se de
Regatul Ţărilor de Jos şi a obţinut un statut de neutralitate garantată, pe care cer
curile naţionale din cele două Principate româneşti şi-l doreau, pe care l-au invo
cat, adeseori, în demersurile lor politice din perioada istorică ce a urmat Tratatului
de la Adrianopol ( 1 829). Neutralitatea a impus Belgiei o politică de mare supleţe;
aceasta, urmând să-i favorizeze interesele şi opţiunile, nu trebuia să contravină
obiectivelor urmărite de marile puteri. Politica externă a cercurilor conducătoare de
la Bruxelles era orientată spre eliminarea sau atenuarea riscurilor pe care le-ar fi
implicat situaţia geopolitică a ţării, poziţia sa strategică, în eventualitatea unui
conflict european.
La fel ca şi cele două Principate, situată la o confluenţă strategică unde se întâl
neau interese multiple ale marilor puteri (Franţa, Anglia, Prusia, Austria) era firesc
ca Belgia - fără a se angaja - să urmărească, cu atenţie, marea politică a Europei,
să cântărească reacţiile şi implicaţiile acesteia, să prevadă eventualele repercusiuni
pe care această politică le-ar putea avea asupra situaţiei şi a destinului său.
Înţelegem de ce - fără să fie angajată direct în treburile politice continentale -,
Belgia (aflată într-un complex şi rapid proces de dezvoltare şi de expansiune eco573
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nomică) a urmărit evoluţia dramei orientale, atât de bogată în consecinţe pentru
echilibrul european. Deşi şi-a afirmat mereu neutralitatea, respectându-şi, cu
scrupulozitate, statutul, nu a putut, nici ea, să rămână cu totul în afara grupărilor de
puteri - principale sau secundare -, care s-au constituit în raport cu atitudinea faţă
de unirea Principatelor.
Pentru a îndepărta primejdia unei eventuale anexiuni franceze, care ar fi putut fi
generată de ambiţia lui Napoleon al Iii-lea şi pentru a determina scăderea tensiunii
politice pe Rin, cercurile conducătoare de la Bruxelles erau interesate ca Franţa atât de mult angajată în "Problema românească" -, să obţină suficiente concesii în
Orient, pentru a nu mai solicita eventuale compensaţii pe Rin, pe seama Belgiei.
Fără sa acţioneze direct, cercurile politice din capitala Belgiei au dat expresie aces
tei orientări, care nu putea să fie, întotdeauna, în acord perfect cu linia strictă de
neagajare, dictată de statutul juridic de neutralitate. Astfel, de pildă, contele
O ' Sullivan de Grass, reprezentantul diplomatic din Viena, referindu-se la interesul
Belgiei în reglementarea, în sens naţional, a "Problemei româneşti", nota textual:
"Principatele Dunărene vor forma un stat neutru între trei mari imperii, absolut ca
şi noi; aceasta va fi o neutralitate perpetuă, care va păstra echilibrul european, atât
în Orient, cât şi în Occident. Interesul nostru actual, continuă diplomatul, este,
deci, ca Principatele să fie puternic constituite, unite într-un singur stat, cu un
principe suveran, care să-şi transmită ereditar drepturile". Garantarea integrităţii
noului stat, aprecia el, "ar prezenta un plus de securitate pentru Belgia" (depeşa
din 4 iunie 1 856, s.n.).
Interesele nu erau numai strategice şi politice. Aflată în plină expansiune eco
nomică, Belgia urmărea, în măsură egală, şi avantajele economice ale unor relaţii
cu ţările recent integrate în circuitul economiei capitaliste europene, în condiţiile în
care debuşeele externe reprezentau, pentru Belgia, o condiţie a existenţei, ţinuturile
româneşti intraseră, de mult, încă, în preocupările cercurilor de afaceri. În preajma
Revoluţiei din 1 830, ca urmare a informaţiilor cu privire la capacitatea regiunilor
de la Dunărea de Jos de a absorbi produsele industriale ale Ţărilor de Jos, între
regele Bavariei şi cel al Regatului Unit s-au purtat discuţii cu privire la posibilităţile
de realizare a unui canal care să lege Rinul cu Dunărea. Acţiunile de prospectare a
pieţei româneşti - deschisă comerţului internaţional după 1 829 - au continuat după
revoluţie. În 1 838, au fost stabilite relaţii consulare cu Principatele, semn al diver
sificării legăturilor.
În perioada care ne interesează, Jacques Poumay, consulul general al Belgiei proprietar al unei bănci care funcţiona, deja, în 1 857 - făcuse demersuri, cu bune
rezultate, pentru obţinerea unei comenzi de armament şi urmărea, cu deosebită
atenţie, discuţiile purtate de oficialităţi din Ţara Românească cu o casă germană,
pentru construirea unei căi ferate, care trebuia să lege Orşova de Bucureşti, prin
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Craiova, cu o ramificaţie către un port al Dunării. Aceste negocieri, apre
cia diplomatul informându-şi superiorii, pot prezenta "mare interes pentru ate
lierele noastre de construcţii, ca şi pentru întreprinderile metalurgice". Reliefând
importanţa pe care o căpătase "Problema Principatelor", J. Poumay îşi exprima
convingerea că "destinul politic al acestei ţări va exercita o mare influenţă asupra
relaţiilor şi a comerţului, european". Principatele, continua el, sunt un "hambar al
abundenţei pentru trupele imperiale, fericite să găsească aici, în acest pământ al
făgăduinţei pentru ţari, la unr preţ scăzut, pâinea şi sarea pentru oameni şi furajele
pentru numeroasa cavalerie rusă. Pământ roditor şi inepuizabil, Ţara Românească
şi Moldova sunt, după Caterina a II-a, cartierul general al tuturor invaziilor ruşilor
împotriva Turciei, secretul şi scopul tuturor agresiunilor (s.n.).
Cu obiectivul de a inspecta consulatele belgiene, de a întări ş i a diversifica relaţi
ile comerciale şi consulare cu ţinuturile din sud-estul Europei, la cererea sa, la
sfârşitul anului 1 856, ambasadorul Belgiei la Constantinopol, Edouard Blondeel
van Cuellebroeck - după ce inspectase reprezentanţele Belgiei din Egipt şi din Siria
-, întreprinde o călătorie în Bulgaria, în Serbia şi în Principate. în privinţa acesto
ra din urmă, obiectivul iniţial al călătoriei era stabilirea unor viceconsulate la Galaţi
şi la Iaşi, operaţie apreciată drept "importantă", pentru finalizarea deschiderii unei
linii stabile de navigaţie între Anvers şi Orient.
Călătoria diplomatului belgian în Principate a stârnit o reacţie extraordinară în
lumea diplomatică europeană, provocând un "scandal" apreciat drept "fără egal'',
prin proporţiile, implicaţiile şi consecinţele sale. Acuzat că ar fi încălcat statutul de
neutralitate al ţării pe care o reprezenta, că şi-ar fi exprimat simpatia şi ar fi acţio
nat deschis în favoarea Unirii, că ar fi fost amestecat în unele intrigi politice din
capitala Ţării Româneşti şi, mai cu seamă, că ar fi sondat terenul pentru a pregăti
accesul pe tronul celor Principate a principelui de Flandra, Blondeel este îndepăr
tat din postul său, fiind transferat la Atena, a cărei reprezentanţă diplomatică o gira.
Ecoul extraordinar produs de "cazul B londeel" în lumea diplomatică şi în presa
timpului, comentariile pe care le-a suscitat, măsurile ce au fost impuse sunt legate
strâns de "problema românească", de locul acesteia în ierarhia problemelor
europene, Cunoaşterea "cazului" B londeel contribuise la mai buna înţelegere a
atmosferei în care a evoluat "problema românească" în prima jumătate a anului
1 857, până în momentul în care s-a produs criza europeană declanşată de falsifi
carea alegerilor din Moldova. Să reconstituim pe scurt evenimentele, pentru a le
reliefa semnificaţia şi valoarea.
Născut la Gand, la 14 decembrie 1 809, Blondeel şi-a început cariera diplomatică
în momentul în care cercurile politice şi financiare belgiene desfăşurau o vasta
activitate de prospectare, în căutarea de pieţe de materii prime şi de desfacere, pen
tru crearea de colonii. În 1 837- 1 838, în plină evoluţie a crizei orientale, este numit
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consul general în Egipt; între 1 840-1 842, s-a aflat în Abisinia, într-o misiune de
explorare. În 1 848 i se încredinţează misiunea de a extinde în Guatemala interesele
Companiei belgiene de colonizare, creată în 1 84 1 . Pentru atingerea acestui obiec
tiv, la 1 aprilie 1 845, este desemnat consul general în Mexic şi comisar al guvernu
lui pentru sprijinirea coloniei.
La 3 1 octombrie 1 848, este numit însărcinat cu afaceri la Constantinopol,
girând, totodată, şi reprezentanţa de la Atena. Până la începutul crizei orientale, i se
încredinţează o misiune la Belgrad. La 6 decembrie 1 853, la recomandarea
Ministerului Afacerilor Externe, este promovat la rangul de ministru rezident, iar la
1 2 iulie 1 856, pentru merite excepţionale, i se conferă ordinul Leopold, în gradul
de ofiţer.
Aşadar, în preajma evenimentelor al căror erou principal a fost, Blondeel avea o
bogată activitate şi o experienţă pozitiv apreciată de superiorii săi, care-l situau
printre cei mai reprezentativi agenţi diplomatici ai Belgiei. Depeşele semnate de
dânsul în perioada care a precedat evenimentele ce ne interesează - în care ana
lizează evoluţia crizei orientale şi se pronunţă asupra situaţiei şi a viitorului
Imperiului Otoman, asupra soartei Principatelor ş.a. ni-l înfăţişează drept un om
înzestrat cu un orizont larg, pentru care activitatea diplomatică nu se mărgineşte la
simple speculaţii teoretice; ea reprezenta un mijloc de a servi interesele ţării sale,
de a-i consolida poziţiile politice, de a pregăti terenul pentru expansiunea sa eco
nomică.
În 1 849, după înăbuşirea Revoluţiei din Ţara Românească, el consideră că neu
tralitatea politică la care râvneau românii - după modelul Sardiniei şi al Elveţiei nu este posibilă din cauza opoziţiei Rusiei şi a Turciei. În asemenea condiţii,
garanţia celorlalte state este iluzorie. Ar fi, considera el, ca şi cum ai situa o femeie
frumoasă între un eunuc şi un satir. "Nu cred, adăuga diplomatul, nici în posibili
tatea, nici în utilitatea şi nici în probabilitatea apropiată a unei Valahii independente
şi neutre, sub garanţia puterilor" (depeşa din 19 decembrie 1 849). Observaţia este
perfect logică în raport cu situaţia internaţională a Principatelor după înăbuşirea
Revoluţiei de la 1 848.
Capacitatea diplomatului, spiritul pătrunzător al reflexiei sale politice ni se
dezvăluie în perioada de criză declanşată odată cu Războiul Crimeii, care a ridicat,
din nou, la ordinea zilei problema "omului bolnav", integritatea Imperiului
Otoman. În pofida opoziţiei Europei, apreciază Blondeel - având în vedere, desi
gur, forţele profunde care acţionau obiectiv în Europa timpului - "mai mult decât
ambiţia şi ostilitatea Rusiei, forţa lucrurilor este aceea care a condus Imperiul
Otoman către mormânt, sub escorta celor trei mari puteri, în strigăte de conservare
şi integritate". În acord cu politica ţării pe care o reprezenta, interesată ca Franţa să
obţină concesii suficiente pentru satisfacerea prestigiului său şi a ambiţiilor lui
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Napoleon, Blondeel aprecia că Belgia, şi ea, doreşte menţinerea Imperiului
Otoman. În caz de partaj, însă, ea va trebui să acţioneze în sensul ca Franţa să
obţină compensaţii cât mai largi. Imperiul sultanilor, aprecia diplomatul, "nu poate
nici să trăiască, dar nici să moară". Răul nu poate fi vindecat prin concesii iluzorii
- retragerea armatelor ruse din Principate, notează el, nu poate schimba situaţia.
Prin aceasta, "s-ar vindeca, doar, reumatismul unui ofticos". "Pentru a preveni o
catastrofă îngrozitoare", este timpul ca Europa să gândească cu seriozitate pe mar
ginea acestei probleme, "în Orient, trebuie dusă o politică a viitorului. Prezentul
trebuie apreciat cu ochii fixaţi asupra dezmembrării viitoare, pentru a pregăti trans
formarea care este inevitabilă. Nici un regim nu poate menţine unirea ţărilor care
formează, astăzi, domeniul sultanului. Gândesc, încheia el, că o politică bună şi
prudentă trebuie să aibă drept obiectiv eliberarea, fără prea mari zdruncinări, a
tuturor părţilor care-şi pot realiza o existenţă proprie". De acord cu constituirea
unui regat moldo-valah, Blondeel aprecia că şansa Imperiului Otoman de a se
menţine, "de a se salva", ar fi "să reglementeze soarta Principatelor împotriva
Rusiei aşa cum a reglementat pe cea a Egiptului împotriva Franţei", să fie de acord
cu convocarea unui congres care să se ocupe de soarta creştinilor (depeşele din 1 3
ş i 2 8 mai, 10 iulie 1 853). Problema Principatelor apare drept esenţială pentru sta
bilirea noului echilibru.
"Nu există prudenţă sau înţelepciune omenească - notează în continuare diplo
matul -, de natură să salveze, pentru multă vreme, Turcia de decadenţă, să oprească
invazia puternicii sale vecine". Această "imensă catastrofă" nu poate fi evitată;
poate fi întârziată, doar, dacă sultanul ar găsi curajul "să adopte o mare hotărâre,
aceea de a crea o Belgie între Rusia şi Imperiul său; şi dacă, de acord cu Europa,
ar elibera Valahia, Moldova şi Serbia şi ar face din ele două state neutre şi inde
pendente" (s.n.). Sacrificiul, continua Blondeel, nu ar fi decât de amor propriu;
legătura care uneşte Imperiul cu aceste provincii este fictivă, integritatea Imperiului
Otoman fiind o "mare minciună" (depeşa din 10 august 1 853).
O asemenea manieră de a vedea lucrurile, libertatea cu care Blondeel şi-a
împărtăşit aceste opinii oamenilor politici otomani, sultanului însuşi, îndoielile deschis formulate -, cu privire la succesul intervenţiei anglo-franceze în Crimeea
ş.a. au stârnit îngrijorare şi au provocat o vie reacţie în cercurile politice aliate din
capitala Imperiului Otoman. În noiembrie 1 854, ambasadorul belgian la Londra
comunica ministrului de Externe al Belgiei - De Broukere - că atitudinea reziden
tului de la Constantinopol a fost viu dezaprobată de ambasadorul Angliei la
Constantinopol şi de şeful Foreign Office-ului însuşi, lordul Clarendon, de înaltul
Divan, precum şi de ambasadorul francez, Thouvenel. Blondeel este acuzat că ar fi
exprimat, sus şi tare, opinii ostile puterilor occidentale, că ar fi criticat linia politică
a acestora, felul în care erau purtate operaţiile militare. În egală măsură, ar fi vor577
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bit în faţa sultanului însuşi într-o manieră "de natură să inspire cele mai serioase
temeri cu privire la proiectele ulterioare ale aliaţilor". Unele ziare insistau că diplo
matul s-ar fi declarat duşman al Turciei, că, în timpul războiului, omni modo, a
servit Rusia, fiind considerat, chiar "unul dintre agenţii cei mai activi şi mai
îndrăzneţi ai acesteia" ("Messager du Midi", 4 iulie 1 857).
Apărându-se împotriva acestor aserţiuni, pe care le apreciază drept calomnioase,
Blondeel îşi exprimă, din nou, cu luciditate, ideile cu privire la implicaţiile inter
naţionale, strategice şi politice, ale Unirii Principatelor, dezvăluind o capacitate şi
un simţ politic deloc comune în lumea diplomatică a timpului. " Unirea
Principatelor, nota el, sub orice formă s-ar realiza, înseamnă viitoarea dezmem
brare a Turciei. Independenţa completă a Moldo-Valahiei este inevitabilă; alte
provincii o vor urma [„.]. Dacă se doreşte păstrarea Turciei nu trebuie să se înceapă
cu demolarea vechiului edificiu de teamă de a nu-l vedea prăbuşindu-se înainte de
ora prevăzută. Crearea unor noi state pe ruinile Imperiului s-ar face în profitul
schismei de care ar beneficia Rusia. Dacă nu le va putea cuceri, Rusia le va domi
na; în ziua lichidării Orientului, aceste state vor fi auxiliarele sale împotriva
Occidentului. România, notează el în continuare, aflată prea departe de influenţa
acţiunii occidentale, fiind mai aproape de Rusia decât Grecia, nu se va putea apăra
împotriva simpatiilor sale naturale sau împotriva forţei de expansiune a vecinului
său decât opunându-le dorinţele puterilor maritime, neputinţa Turciei şi duşmănia
Austriei" (depeşa din 4 august 1 856). Prevăzând că lordul Stratford Canning,
ambasadorul de la Constantinopol va antrena guvernul englez împotriva Unirii
Principatelor, Blondeel atrage atenţia superiorului său să "această complicaţie va
veni în ajutorul Austriei care, acum, regretă că n-a protestat cu mai multă energie
împotriva unei idei (a Unirii) care urmăreşte, nimic mai puţin, decât crearea unei a
doua !talii la frontiera sa ungară" (depeşa din 23 august 1 856).
Acuzaţiile formulate împotriva diplomatului belgian rămân fără consecinţe şi
incidentul este închis. Totuşi, relaţiile lui Blondeel cu ministrul de Externe al
Turciei, Reşid Paşa, şi cu Stratford Canning rămân încordate, duşmănoase. Spiritul
caustic al diplomatului belgian a întreţinut această stare de spirit.
Înainte de a porni în călătoria proiectată, ministrul de Externe, contele Vilain, îl
întrebă pe ambasador dacă, "în împrejurările" existente, nu consideră nimerit să
amâne întreprinderea acesteia până la reglementarea definitivă a problemei
Principatelor. Apreciind călătoria drept indispensabilă pentru obiectivele urmărite
de Belgia, Blondeel răspunde că nu se poate aştepta "la infinit'', până vor fi regle
mentate problemele politice legate de cele două Principate. De asemenea, continuă
el, nu-şi poate asuma responsabilitatea pentru ceea ce vor scrie gazetarii în legătură
cu vizita sa. Asigură însă că, în prealabil, va informa pe colegii din Constantinopol
şi pe consulii diferitelor puteri pe care-i va întâlni, în legătură cu obiectivele călă578

https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
toriei sale (depeşa din 23 august 1 856).
Relatările diplomatului belgian, precum şi dezbaterile cazului în presa timpului
şi în corespondenţa diplomatică dezvăluie, mai limpede, locul important al proble
mei româneşti pe eşichierul diplomaţiei şi în conştiinţa opiniei publice europene;
ele ne oferă putinţa să măsurăm tensiunea politică internă şi internaţională la care
s-au desfăşurat evenimentele ce au dus la formarea statului naţional român.
Plecând din Belgrad la 2 decembrie 1 856, după o călătorie de 3 zile, pe un
remorcher austriac, Blondeel a ajuns la Orşova, de unde şi-a continuat drumul spre
Turnu Severin, primul oraş aflat sub jurisdicţia Ţării Româneşti . Aici a fost primit
de prefect, care l-a condus cu trăsura-i proprie la Craiova, capitala Valahiei Mici,
unde era aşteptat de Jacques Poumay, consulul general al Belgiei în Principate şi de
tânărul prinţ Ghica, nepot şi aghiotant al caimacamului muntean, fostul domnitor
regulamentar Alexandru Ghica. I-au fost puse la dispoziţie două trăsuri: una pentru
transportul său, cu 1 2 cai, alta pentru bagaje, cu 8 cai. Din ordin superior, fiind con
siderat "oaspete al ţării", poşta nu a primit bani pentru serviciile prestate şi pentru
cei 28 cai utilizaţi. În drum, pretutindeni, erau pregătite apartamente pentru a-l adă
posti pe diplomat.
Ajuns la Bucureşti, Blondeel a refuzat "magnifica locuinţă" care i-a fost rezer
vată, preferând să accepte ospitalitatea oferită de consulul belgian. La 8 decembrie,
data când redactează primul raport, făcuse, deja, vizite de curtuoazie caimacamu
lui şi mai multor agenţi străini şi principalilor mari boieri ; de asemenea, i se
făcuseră zeci de invitaţii. Primirea măgulitoare, se grăbeşte să precizeze diploma
tul, i-a fost rezervată în calitatea sa de reprezentant al regelui Leopold şi al Belgiei,
"care sunt veneraţi în Valahia" mai mult decât în alte ţări. "Mă aflu aici, continuă
el, pe unul din teatrele cele mai interesante ale epocii noastre şi cred că este de
datoria mea să-l studiez în profunzime". Acest studiu va fi uşor de realizat,
deoarece totul se îndreaptă spre mine: "nu am decât să ascult pentru a şti totul".
Firesc, cercurile politice româneşti au acordat vizitei o importanţă mai mare
decât aceea înscrisă oficial în obiectivele diplomatului belgian. Date fiind împre
jurările politice, vizita oficială a unui diplomat cu un rang atât de înalt, aparţinând
unei ţări neutre, care avea un statut juridic internaţional la care românii râvneau
prezenta - pentru români - o semnificaţie deosebită. Se repeta acum, în împrejurări
deosebite, însă, un important episod de istorie diplomatică. În 1 834, un diplomat
francez, Bois le Comte, făcuse o scurtă vizită în cele două Principate, însărcinat oficial - de către guvernul francez cu studierea situaţiei de aici. Înţelegând semnifi
caţia politică a actului - într-un moment dificil, când în Principate fusese instaurat
protectoratul Rusiei ţariste - cercurile politice naţionale de la Bucureşti şi de la laşi
au pus la dispoziţia diplomatului toate actele necesare pentru a putea informa rapid,
corect şi complet Parisul cu privire la realităţile româneşti, la opţiunile politice
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naţionale. Materialul recoltat şi discuţiile purtate cu oamenii politici români i-au
îngăduit diplomatului francez ca, în scurt timp, să realizeze o amplă şi exactă infor
mare asupra situaţiei economice, sociale şi politice, asupra stării de spirit din
Principate (Cf. Hurmuzaki, Documente, voi. XVII).
După ce înfăţişează situaţia politică din Muntenia - dominată de tendinţele con
trare manifestate de reprezentanţii consulari ai Austriei şi Franţei, de pasiunea
luptei politice, Blondeel remarcă: "ceea ce am putut să constat, deja, de la
Constantinopol este că ţara, consultată pur şi simplu în chestiunea Unirii, va fi
aproape unanimă în răspunsul său afirmativ. Unirea este acceptată ca bază de
operaţie de către toate partidele; acordul asupra prinţului străin înlesneşte
apropierea".
În conformitate cu instrucţiunile primite, Blondeel trebuia să consacre investi
gaţiilor timpul strict necesar. "Am constatat, notează el, că pentru a judeca bine
această interesantă ţară, în atâtea privinţe, mi-ar trebui un timp mai îndelungat.
Munca mi-a fost uşurată, însă, continua el, deoarece toţi vin în ajutorul cercetării
pe care o întreprind. Conducătorii tuturor partidelor mi-au oferit memorii confi
denţiale, iar guvernul şi ministerele s-au pus la dispoziţia mea [„.]". Nu a avut nici
răgazul de a-şi redacta raportul. "Consider problema ca destul de importantă pen
tru a nu o trata cu toată grija" (depeşa din 1 8 decembrie 1 856).
Chiar şi numai din scurtele notaţii de mai sus se desprinde faptul că misiunea lui
Blondeel depăşea limitele oficiale afirmate. De la început, diplomatul şi-a fixat
atenţia asupra situaţiei politice din interior şi asupra opţiunilor româneşti.
Într-o altă depeşă, redactată o săptămână mai târziu (25 decembrie) notează ca
n-a putut încă studia recolta de informaţii culese. "Este o ocazie unică, remarcă el,
pe care nu vreau să o pierd. Nu există serviciu public în Valahia asupra căruia să nu
am un raport oficial detaliat". Pentru a prelucra datele are nevoie de timp. Înainte
de a pleca din Bucureşti, ar fi dorit să prezinte măcar un rezumat cu privire la starea
actuală şi la viitorul ţării. Problemele sunt mult prea complexe şi nu pot fi tratate
fără o prealabilă aprofundare. A renunţat să redacteze un raport general. Înaintează,
în schimb, superiorului său un memoriu - întocmit "de un personaj foarte sus situat
în stima şi consideraţia publică", pe care-l apreciază drept remarcabil, ireproşabil
din punct de vedere istoric, în care problemele sunt tratate cu o adâncă cunoaştere.
În adevăr, documentul - intitulat Revizuirea statutelor şi a legilor organice în
Valahia - este o piesă deosebit de importantă, din care se desprind vederile unor
cercuri româneşti cu privire la organizarea viitoare a statului modem. Documentul,
apreciază Blondeel, poate fi acceptat ca "o expresie adevărată şi moderată a
opiniei naţionale". Documentul nu abordează direct problema Unirii. "Rezerva
însă, notează Blondeel, este superfluă deoarece autorul a trebuit să se pronunţe în
problema prinţului străin, cominaţia care o presupune".
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Analizând şansele candidaţilor la domnie, diplomatul belgian, cu o desăvârşită
logică, subliniază necesitatea accesului la tronul Principatelor a unui prinţ străin.
Îmbolnăvindu-se, diplomatul a putut părăsi Bucureştiul abia la 25 decembrie/5
ianuarie 1 857. Graţie "mijloacelor extraordinare" care i-au fost puse la dispoziţie
de ocârmuirile celor două Principate, a putut să ajungă la laşi, la 3 1 decembrie/1 2
ianuarie 1 857. Pe întregul drum, "a fost primit cu cea mai mare distincţie, toate
onorurile cuvenite rangului său înalt fiind observate în modul cel mai riguros", se
notează în "L' Independance Belge" (nr. 44, 1 3 februarie 1 857). Faptele sunt con
firmate de întreaga corespondenţă a administraţiei interne.
La Iaşi, Blondeel s-a bucurat de o "splendidă ospitalitate" din partea caimaca
mului Th. Balş, a miniştrilor, a corpului consular şi a marilor boieri. Nu a putut bene
ficia de numeroasele invitaţii ce i-au fost făcute. I s-a oferit o locuinţă "perfect ame
najată", unde a fost instalat pe cheltuiala statului. Colonelul Ranetti, din statul
major al caimacamului, i-a fost ataşat pe tot timpul şederii. De asemenea, i-au fost
puşi la dispoziţie oameni de casă, servitori, bucătar, o lojă la cele două teatre.
Deşi a fost nevoit să stea în pat, "nu a pierdut din vedere scopul călătoriei". Ca
şi la Bucureşti, "am cules aici, notează el, datele cele mai complete cu privire la
situaţia, la resursele şi la viitorul acestei frumoase ţări". - A ales drept candidat la
postul de consul la Belgiei la Iaşi pe Hermann Niederhofheim, directorul între
prinderii bancare prusiene, care funcţiona în Moldova încă din timpul domniei lui
Gr. Al. Ghica.
În Moldova, apreciază Blondeel, situaţia este mai încordată şi mai incertă decât
în Valahia. Măsurile adoptate de caimacam nu lasă să se întrevadă şansele ce le-ar
avea Unirea în eventualitatea în care problema va fi pusă. Şefii unionişti moldoveni,
mai moderaţi, dezavuează tendinţele democratice şi antiruse cărora le dau expresie
"L' Etoile du Danube", care pot compromite cauza românilor pe lângă puterile care
o sprijină. Săgeata îndreptată de diplomatul belgian asupra foii unioniste care
apărea la Bruxelles era provocată de inserarea unor informaţii inexacte cu privire la
sejurul său la Bucureşti.
Bolnav de reumatism, Blondeel s-a deplasat la Galaţi într-o "trăsură cu pat". Din
portul moldovean, din cauza gheţurilor care pluteau pe Dunăre, a trebuit să plece la
Odessa, pentru ca, de acolo, să poată lua vaporul pentru Constantinopol. - În afara
propunerii de consul la Iaşi şi de viceconsul la Galaţi, Blondeel realizase în
Moldova o comandă de arme în arsenalele Belgiei, precum şi trimiterea unui
instructor.
Rapoartele diplomatului belgian - interesante, aşa cum rezultă din notaţiile ante
rioare, sunt lapidare, totuşi ; nu cuprind decât informaţiile care trebuiau să fie
cunoscute de ministrul de Externe. Dimensiunile reale şi ecoul vizitei în Principate
pot fi desprinse însă din corespondenţa consulară şi din reacţia opiniei publice, a
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presei, a cercurilor politice, faţă de "incidentul Blondeel".
Beclard, consulul general al Franţei, referindu-se la scopul mărturisit al vizitei
diplomatului belgian - pe care nu-l considera a fi cel adevărat - constată că
Blondeel nu a fost numai primit şi tratat cu deferenţa care-i erau datorate; "a fost
adulat peste măsură". Cele 15 zile pe care le-a petrecut la Bucureşti au reprezentat
"o serie neîntreruptă de sărbătoriri şi banchete". Eduardo Targioni, reprezentantul
Regatului Neapolului la Poartă, şi el, vorbeşte de "onorurile extraordinare" care au
marcat sejurul lui Blondeel în capitala Ţării Româneşti. Blondeel, consemnează
diplomatul napolitan, "a ţinut să viziteze toate instituţiile publice", s-a interesat de
organizarea lor, s-a întreţinut cu numeroase persoane cu care a legat prietenii.
Înainte ca Blondeel să fi ajuns la Iaşi, Eder, consulul general al Austriei la
Bucureşti, l-a avertizat pe Godel de Lannoy, agentul de la Iaşi ; acesta a făcut
caimacamului Th. Balş câteva "comunicări oficiale", primind asigurări că va fi
informat cu privire la discuţiile care se vor purta. Godel informează că Blondeel "a
intrat în legătură cu multe persoane, fără să manifeste, totuşi, aceleaşi intenţii ca la
Bucureşti". Au atras atenţia "numeroasele vizite ale reprezentanţilor partidului
unionist".
În capitala Moldovei, B londeel l-a cunoscut pe M. Kogălniceanu. Acesta îşi cere
scuze pentru informaţiile inexacte din "L' Etoile du Danube", "atât de contrare cu
sentimentele de simpatie şi bunăvoinţă" exprimate de omul politic belgian în
favoarea românilor. Într-o scrisoare adresată lui Blondeel, Kogălniceanu se anga
jează să dezmintă informaţiile tendenţioase apărute în ziarul unionist şi să
informeze exact cu privire la "primirea binevoitoare pe care Excelenţa Voastră aţi
făcut-o acelora care au avut onoarea a vă face cunoştinţă". În măsură egală, va face
cunoscut "viul şi căldurosul interes pe care le-aţi manifestat în favoarea viitorului
patriei noastre" (scrisoarea din 14/26 ianuarie 1 857).
Blondeel a întreţinut legături mai stânse cu N. Suţu. Acesta i-a pus la dispoziţie
un important material informativ, pe care diplomatul belgian l-a copiat, precum şi
un cuprinzător memoriu şi un proiect de constituţie privind organizarea viitoare a
Principatelor. De asemenea, viceconsulul din Galaţi, D. Vlasto, i-a vorbit despre
Alexandru I. Cuza, "omul cel mai capabil", pe care Vogoride l-a numit în postul de
guvernator al Galaţilor.
Fără să intrăm în detaliile cazului Blondeel - semnificative cu privire la locul
"Problemei româneşti", a Unirii Principatelor în cadrul relaţiilor internaţionale, în
preajma crizei din vara anului 1 857 este suficient să consemnăm aici că, înainte
ca Blondeel să fi ajuns la Constantinopol, la 2 1 ianuarie 1 857, ministrul de Externe
al Belgiei, Vilain, îl avertiza că două dintre puteri formulaseră observaţii guvernu
lui belgian cu privire la atitudinea politică manifestată în Principate de rezidentul
de la Constantinopol. Interesant de remarcat este faptul că cele două puteri erau
-
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Franţa şi Anglia. Acum, din motive deosebite, însă, cele două puteri au acţionat de acord.
Blondeel este acuzat că, depăşind poziţia ce trebuia să caracterizeze pe reprezen
tantul Belgiei neutre, s-a pronunţat şi a acţionat în favoarea Unirii celor două
Principate, că a sondat terenul pentru accesul la tron a principelui de Flandra.
Ministrul de Externe al Prusiei, şi el, primise plângeri din partea aceloraşi puteri,
se pare, cu privire la atitudinea consulului general din Principate, Meusebach, care1 secondase pe Blondeel în călătoria sa la Iaşi. Lumea diplomatică şi opinia euro
peană au participat activ la dezbaterea cazului, în cazul căreia au fost puternic
reliefate liniile esenţiale ale "Problemei româneşti".
Prezintă mai puţin interes să ştim dacă acuzaţiile formulate împotriva diploma
tului belgian sunt reale. Documentele la care am făcut apel ne dezvăluie convinge
rile sale cu privire la soarta Imperiului Otoman şi la viitorul Principatelor. În legă
tură cu susţinerea candidaturii prinţului de Flandra, este cunoscut că problema
prinţului străin era la ordinea zilei. Presa europeană şi diplomaţia făceau
numeroase supoziţii în acest sens. Firesc, ea reprezenta un veritabil "măr al dis
cordiei" pentru puterile europene. În Principate, problema era dezbătută cu pasi
une, numele prinţului de Flandra - alături de alte candidaturi - era înscris în opţi
unile politice româneşti înainte de a se fi produs călătoria lui Blondeel în
Principate.
La 7/19 februarie 1 857, J. Poumay îi comunica lui Blondeel că, după articolul
oficialului "Le Moniteur Fran�ais" din 5 februarie, cu privire la poziţia Franţei faţă
de unirea Principatelor, se vorbeşte "tare, foarte tare" despre contele de Flandra.
"De mai multe zile, continuă Poumay, oameni aparţinând tuturor partidelor mă
vizitează şi toţi vorbesc de contele de Flandra ca de un fapt împlinit". Mai multe
persoane mi-au spus, chiar, că articolul din "Moniteur" a fost publicat în urma
raportului trimis de ambasadorul belgian din Constantinopol.
Atmosfera exista, supoziţiile cu privire la "vinovăţia" lui Blondeel au fost
numeroase, presa europeană s-a referit pe larg la obiectivele ascunse ale misiunii
acestuia în Principate. Regele Belgiei însă a luat apărarea lui Blondeel, nefiind de
acord cu rechemarea ambasadorului său. Faptul a întărit şi mai mult bănuielile cu
privire la candidatura contelui de Flandra.
În cele din urmă - guvernul belgian fiind scos din cauză - documentele
prezentare (cărora li s-a dat o largă publicitate) fiind considerate satisfăcătoare -,
s-a căzut de acord (tacit, fireşte) ca acuzaţiile aduse ambasadorului belgian să fie
considerate cu caracter personal. Concedierea lui din postul de ministru rezident la
Constantinopol a echivalat, în fond, cu o avansare a diplomatului. În octombrie
1 857, de la postul ce-l gira la Atena, Blondeel este numit ministru la Rio de Janeiro
şi, apoi, la Washington (februarie 1 859). Deşi comentariile, în presă şi în cercurile
diplomatice au continuat, scoţându-se în relief "protecţia extraordinară" acordată
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de Curtea din Bruxelles ministrului de la Constantinopol, cazul a fost închis.
Blondeel n-a încetat un singur moment să-şi pledeze nevinovăţia, să sublinieze
corectitudinea atitudinii sale. Practic însă, el a fost jertfit pe altarul contradicţiilor
dintre puterile europene generale de evoluţia problemei româneşti.
La plecarea din Constantinopol, sultanul l-a primit pe fostul ambasador al
Belgiei în audienţă particulară, oferindu-i o tabacheră de aur, înscrustată cu
briliante şi cu portretul său, "în semn de simpatie pentru guvernul pe care l-a
reprezentat timp de mai mulţi ani" (depeşa lui Jooris, însărcinatul cu afaceri al
Belgiei, din 1 9 septembrie 1 859). Semnificativ, ministrul de Externe al Turciei este
destituit, iar Eugene de Kerkhove de Varent (pe care Blondeel îl înlocuise la
Constantinopol şi care se afla în serviciul Porţii), la insistenţele guvernului belgian
este mutat din postul de ambasador al Turciei la Bruxelles la rezidenţa din Madrid.
Ambii contribuiseră la declanşarea conflictului.
Interesant este faptul că atât călătoria în Principate a diplomatului belgian
Edouard Blondeel van Cuelebroeck, cât şi incidentul fără precedent provocat în
lumea diplomatică a timpului au reliefat şi mai puternic - în cercurile politice şi în
opinia europeană - contururile şi dimensiunile europene ale "Problemei
româneşti"; au subliniat măsura în care Unirea Principatelor Române reprezenta,
atunci, piatra de încercare a relaţiilor dintre puteri. Dezbaterea "cazului Blondeel",
atât de strâns legat de problema unirii celor două Principate româneşti, a reprezen
tat preludiul crizei europene declanşată de falsificarea alegerilor pentru Divanul ad
hoc, al Moldovei, din vara anului 1 857, care a situat "Problema românească" pe
primul plan al interesului european.
Interesul, aşa cum s-a constatat, nu a rămas cantonat în sfera restrânsă de acţiune
a puterilor semnatare a Tratatului de Pace de la Paris; el s-a extins - datorită inter
dependenţelor fireşti, economice, politice, spirituale - asupra celorlalte ţări
europene angajate în desăvârşirea unităţii politice sau în consolidarea naţională. *

* Datele au fost extrase din următoarele articole ale noastre:
Le diplomate Belge Blondeel von Cuelebroeck dans Ies Principautes Roumaines (1856-1857), în "Revue
Roumaine d' Histoire'', t. XVI, 1 977, nr. I ; Documente privind ecoul luptei românilor pentru unitate naţională,
în voi. Ştefan Meteş la 85 ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 33 1-334; Noi inj(Jrmaţii cu privire la călătoria în
Principate a lui E. Blondeel van Cuelebroeck. 1856-1857, în "Analele ştiintifice ale Universităţii
«Al.I.Cuza»", a. Istorie, t. XXXIII, 1 987, nr. 2; Belgia şi Unirea Principatelor, în voi. Unirea Principatelor şi
puterile europene, Bucureşti, Edit. Academiei, 1 984, p. 1 9 1 - 1 24 (lucrările sunt cuprinse în volumele II şi V ale
culegerii de "Studii de istorie modernă", i ntitulate De la constituirea naţiunii la Marea Unire ( laşi ,
1 998, 2005).

Câteva fragmente au fost inserate în revista "Magazin istoric", (ianuarie 1 990, p. 26-28).
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CÂ TEVA DESCOPERIRI MONETARE DIN OLTENIA
G. Popi/ian
În cele ce urmează ne-am propus să facem cunoscute unele descoperiri monetare
mai vechi, care au rămas inedite până astăzi. Este vorba de depozitele monetare de
la Celei, Dăbuleni, Ocolna şi Dioşti. Din păcate toate sunt incomplete. Totuşi pot
să ofere o imagine cât de cât aproape de adevăr. Toate aceste fragmente de depozite
au fost ascunse în prima jumătate a secolului al III-lea p. Chr.
La Celei (Sucidava) au fost descoperite până în prezent două tezaure. Unul din
tre ele a fost descoperit de locuitorul Gh. Popa prin anii 1 930 şi conţinea 400 de
monede emise numai de la Gordianus m şi Philippus Arabs l . Cel de al doilea
depozit conţinea 134 denari. A fost descoperit între cele două războaie2 . A fost
achiziţionat de muzeul din Caracal în a cărui colecţie se află şi în prezent. Cel de
al treilea depozit, se află în colecţia de numismatică a Muzeului Olteniei şi este
inedit. Inventarul în care a fost înscris nu conţine niciun element care să indice
împrejurările în care acest depozit a ajuns la Muzeul Olteniei.
S-au păstrat numai 19 monede, a căror descriere o facem în cele ce urmează:
1 . Traianus
ARI 3,05 g; 16,8 mm; RIC,25 1 , anii 1 12 - 1 17.
2. Antoninus Pius: M. Aurelius
ARI 2,94 g; 1 8 mm RIC, 429(a) Roma, anii 145 - 147.
3 . Antoninus Pius: Faustina 1 12.
ARI 3,4 1 , 1 8 mm RIC, 3 1 8 , Roma, după anul 14 1 .
4 . Antoninus Pius: Faustina li
ARl2,67 g; 17 mm RIC, 503 (c), Roma, după anii 147 - 1 6 1 .
5 . Commodus
ARl3,07 g; 1 8 mm RIC , 25A, Roma, anii 1 8 1 - 1 82.
6. Commodus: Cristpina
ARl3,50 g; 1 8 mm RIC, 282, Roma, anii 1 80 - 183.
7. Septimius Seve rus
AR/, 3 ,48 g: 19 mm RIC, 288, Roma, anii 202 - 2 10.
1 . B. Mitrea, SCIV, II, 1 966, p. 421 ; D. Tudor, OR4, p. 1 1 8.
2. B. Mitrea, op. cit., p. 42 1 .
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8 . Septimius Severus; Caracalla
AR/2,55 g; 1 8 mm RIC, 35, Roma, anul 224.
9. Septimius Severus; Geta
AR/3,55 g; 17 mm RIC, 57, Roma, anii 202 - 209.
1 0. Severus Alexander
AR/3 ,00 g; 1 9 mm RIC, 35, Roma, anul 224
1 1 . AR/2,52 g; 1 9 mm RIC, 235, Roma, rară dată
12. Gordianus III
Antl5,40 g; 23 mm RIC, 1 77 b, Antiohia, anii 238 - 239
1 3 . ANTI 4,5 g; 23 mm RIC, 4, Roma, anii 238 - 244.
14, Antl4,53 g; 2 1 mm RIC, 83, Roma, anii 24 1 - 243
1 5 . Anti 4,50 g; 22 mm RIC, 84, Roma.anii 24 1 - 242.
16. Anti 5,00 g; 22 mm RIC, 95, Roma, anii 24 1 - 242
1 7 . Anti, 3,85 g, 22 mm RIC, 95, Roma, anii 24 1 - 243
1 8 . Anti 4,60 g; 23 mm RIC, 2 1 3, Antiohia, anii 242 - 244.
19. Anti 4,62 g; 22 mm RIC, 2 16, Antiohia, anii 242 - 244.
Cea mai veche monedă datează din vremea lui Traian, emisă între anii 1 12 - 1 1 7
(RIC, 25 1 ) . Urmează trei monede emise de Antoninus Pius. Una este pentru
Marcus Aurelius, emisă în anii 145 - 147 (RIC, 429a). Celelalte două sunt emise
de acelaşi, pentru Faustina I, după anul 1 4 1 (RIC, 358) şi respectiv pentru Faustina
II, în anii 147 - 1 6 1 (RIC, 503) . De la Commodus s-au păstrat două monede, una
emisă în anii 1 8 1 - 1 82 (RIC, 25A), iar cealaltă, o emisiune din anii 1 80 - 1 83 pen
tru Cristpina. Septimius Severus este prezent cu două monede, prima o emisiune
din anii 202 - 2 1 0 pentru Geta (RIC, 57), iar cea de a doua pentru Caracalla, bătută
în anii 1 98 - 1 99. Tot două monede s-au păstrat din emisiunile lui Severus
Alexander, datate în anii 224 (RIC, 35) şi 228 - 23 1 (RIC, 235). Cele mai multe
monede s-au păstrat de la Gordianus III, opt piese şi sunt antoninieni emişi în anii
238 - 244. Fiind un tezaur incomplet, nu se pot trage concluzii valabile asupra datei
ascunderii lui şi nici asupra evenimentelor care ar fi putut provoca acest lucru.
Totuşi, se pot admite unele ipoteze. Astfel, tezaurul de monede imperiale romane
descoperit le Sucidava (Celei) în anul 1 932, posibil să fi fost îngropat în vremea
împăratului Philippus Arabs sau a lui Decius. în sprijinul acestei ipoteze ar fi
prezenţa numărului mare de exemplare emise de Gordianus III şi faptul că toate
sunt antoninieni . Celelalte 1 1 monede sunt denari, emişi de-a lungul a peste o sută
de ani. Alte consideraţii s-ar putea face asupra greutăţii lor. Greutatea medie a celor
1 1 denari este de 3,0 1 g. Moneda cea mai uşoară are 2,52 g şi a fost emisă de
Severus Alexander, iar cea mai grea a fost bătută în vremea lui Septimius Severus
şi are 3,55 g. Greutatea medie a celor opt antoninieni este de 4,22 g. Antoninianul
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cel mai uşor cântăreşte 3,8 g, iar cel mai greu 5,40 g. Cele mai multe monede
provin din atelierele de la Roma, numai trei au fost bătute la Antiohia. Ar mai fi de
menţionat că greutatea medie a antoninienilor bătuţi de Gordianus este destul de
mare (4,22 g). în cele mai multe cazuri, antoninienii din majoritatea tezaurelor,
emişi de împăratul amintit, şi aflaţi în tezaure, au o pondere medie sub 4 g. În
depozitul descoperit la Olteni (jud. Vâlcea)3 greutatea este de numai 3,88 g. De alt
fel atât denarul cât şi antoninianul au suferit sensibile diminuări succesive de pon
dere, încă din timpul lui Septimius Severus, când începe criza economică din
Imperiul roman4 . Din păcate, faptul că monedele de care dispunem nu reprezintă
decât o mică parte din tezaurul descoperit la Sucidava (Celei) în anul 1 932, aşa cum
aminteam mai înainte, nu putem ajunge la o concluzie fermă în ceea ce priveşte
data la care a fost ascuns tezaurul şi evenimentele care au provocat aceasta.
în colecţiile Muzeului Olteniei se găsesc şi alte fragmente de depozite monetare
romane din secolele II - III p. Chr„ toate fiind descoperiri întâmplătoare din loca
lităţi înşirate pe valea Dunării, dar şi în sudul Olteniei, în regiunea de câmpie. De
la Drobeta, până la vărsarea Oltului în Dunăre, s-au descoperit, până în prezent, 20
de tezaure, dar şi numeroase monede izolate. Orlea (jud. Olt) a fost cel mai impor
tant centru arheologic din teritoriul sucidavensis5 . Până în prezent nu se cunoaşte
nici un tezaur de monede imperiale romane, dar în colecţiile muzeului sătesc din
această comună se găsesc peste 400 monede romane imperiale6 . La Orlea, unde se
pare că a fost construit un pod, a existat un punct important de trecere a Dunării7 .
Acest drum era folosit, fireşte, şi de negustorii care veneau din provinciile de la sud
de fluviu, dar şi din Asia Mică. De altfel, numărul mare al descoperirilor arheolo
gice, ne face să credem că aici a existat mai mult decât o simplă aşezare romană.
Resturi de cultură romană se descoperă pe aria întreagă a aşezării moderne. Dintre
acestea se numără câteva inscripţii (un altar votiv ridicat de P. Iulius Vitalianus lui
Jupiter Optimus Maximus, o altă inscripţie zgâriată8 pe un urcior etc).
Tot la Orlea au existat şi ateliere pentru ceramică, ale căror cuptoare s-au
descoperit în urma unor sondaje tăcute în punctul "Puierniţă". La Grojdibod (jud.
Olt), aflat pe malul lacului Potelu, s-a găsit diploma militară a veteranului Eupator
sau Eupater, ceea ce indică existenţa unor aşezări rurale, viei, villae rusticae, stati
ones, iar la Gârla Mare (jud. Mehedinţi), o villa rustica. Până în prezent s-a dezvelit
3. B. Mitrea, Un document numismatic din a doua jumătate a secolului al Iii-lea; Tezaurul de monede romane
imperiale de la Olteni (jud. Vâlcea), în SCI V, V, 1 97 1 , p. 1 1 5- 1 42.
4 . J . P.C al lu , La politique monetaire des empereurs romains de 238 a 311, Paris, 1 969, p. 8.

5. D. Tudor, OR4, p. 230.
6. J. Winkler, C. Băloi, Circulaţia monetară în aşezările
1 97 1 ,p. 16 1- 172 şi nr. I O, 1973, p. 1 8 1 -21 2.
7. IDR, II, 308-3 1 8.
8. D. Tudor, OR4 , p. 1 1 8.

de pe teritoriul comunei Or/ea, Acta MN,

nr.

8,
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cea mai mare parte a acesteia. Materialul arheologic este foarte bogat. Pe lângă
ceramică, monede, cuptor de ars oale şi alte obiecte de lut, s-a găsit şi un fragment
de diplomă militară. Şi la Izânşa (jud. Mehedinţi), pare să fi fost o vil/a rustica.
Existenţa unor ziduri de cărămidă, a unor cuptoare de ars ceramică şi a unor
numeroase monede susţine această afirmaţie.
Am făcut aşa o mare digresiune pentru a sugera că şi la Dăbuleni, unde s-au
descoperit fragmente din două tezaure de monede imperiale romane şi mai multe
monede izolate, a existat o aşezare rurală romană care poate fi alăturată celorlalte
asemenea aşezări amintite. Din păcate, vestigiile romane descoperite pe teritoriul
acestei comune nu s-au bucurat de atenţia arheologilor. Ele au intrat în posesia unor
locuitori din sat, care la rândul lor le-au vândut unor colecţionari, pierzându-li-se
urma. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu tezaurele şi monedele descoperite la Dăbuleni.
într-unul din cele trei numere a Buletinului informativ din 1 975, al filialei din
Craiova a Societăţii Numismatice Române, regretatul profesor Traian Pană, care pe
atunci era directorul liceului din Dăbuleni, a semnalat într-o scurtă notă descoperi
rile monetare de pe teritoriul acestei comune. Printre acestea se găsea şi un lot de
1 8 denari, dintr-un tezaur mai mare. Celelalte monede au fost răspândite printre
locuitorii satului de la care nu s-au putut recupera numărul de exemplare amintit
mai înainte. Tezaurul a fost descoperit în punctul "Viile din vale".
în urmă cu trei decenii profesorul Vasile Ciucă m-a rugat să determin piesele din
tezaur şi celelalte monede semnalate de colegul său, prof. Traian Pană. Din păcate,
în urmă cu 1 5 ani a decedat şi profesorul Vasile Ciucă. Monedele au fost înapoiate
muzeului liceului din Dăbuleni, muzeu înfiinţat de profesorul Traian Pană. După
decesul acestuia, atât fragmentul de tezaur, cât şi celelalte monede s-au risipit. Din
fericire, copiile după fişe s-au păstrat şi astfel monedele de la Dăbuleni pot fi
publicate şi folosite de numismaţi.
Lotul salvat cuprinde 1 8 denari. Cea mai veche monedă este o emisiune a
împăratului Vespasianus, iar cea mai nouă a fost bătută în vremea lui Elagabalus.
Piesele se aflau în stare bună, ceea ce a uşurat determinarea lor. Vespasianus este
prezent cu trei monede. Două dintre acestea au fost bătute la Roma în anul 70 p.
Chr, (RIC, 70). Cea de a treia piesă emisă de Vespasianus, tot la Roma, este pentru
fiul său Domiţianus, în anii 73 - 75 (RIC, 233). Titus este reprezentat de o singură
monedă, dar bătută de fratele său Domiţianus, după anul 80 (RIC, 50). Din timpul
lui Domiţianus s-au păstrat două exemplare, unul este o emisiune din anul 93 (RIC,
1 77). Nerva este prezent cu un singur denar, care datează din anul 98 (RIC,25).
Urmaşul lui Nerva, Traianus, este reprezentat de doi denari, dataţi în aceeaşi ani,
1 0 1 - 102 (RIC, 43 şi RIC, 49). De la Hadrianus s-au păstrat două exemplare. Unul
datează din anul 1 1 8, iar celălalt din anii 1 25 - 128. Acestea sunt menţionate în
catalogul RIC la numerele 42 şi 1 25.
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De la Antoninus Pius există trei monede. Prima a fost emisă în anii 1 55 - 1 56
(RIC, 392). Cea de a doua monedă a fost bătută pentru soţia sa Faustina I, după
decesul acesteia, în anul 1 4 1 , iar cea de a treia piesă a fost pentru Marcus Aurelius
în anii 156 - 1 57 (RIC, 473). Marcus Aurelius, la rândul său bate o monedă în anii
1 72 - 175 pentru soţia sa Faustina II (RIC, 609). S-a păstrat şi o monedă de la
Lucius Verus, emisă în anii 1 62 - 1 63 (RIC, 49 1 ) . Numai doi împăraţi din secolul
al Iii-lea p. Chr. sunt prezenţi cu câte o monedă: Septimius Severus şi Elagabalus.
Primul cu un denar emis în anii 195 - 200 (RIC, 1 25a), iar cel de al doilea tot un
denar, dar nedatat (RIC,7 1 ).
Dat fiind faptul că nu s-a păstrat decât un mic număr de monede din tezaur, nu
se pot discuta toate problemele pe care le ridică un tezaur. Nu se poate stabili ceea
ce este mai important: data la care a început tezaurizarea şi cea la care a fost ascuns.
Totuşi se mai pot face observaţii. Şapte dintre cele 1 8 piese, adică 35% aparţin unor
împăraţi romani care au trăit înainte de cucerirea Daciei de romani. Această situ
aţie ne îndeamnă să bănuim că tezaurul s-ar fi putut încheia în vremea lui
Elagabalus sau Severus Alexander, dar şi cu Gordianus III. Evident că afirmaţia
este o ipoteză, care nu poate fi susţinută cu certitudine, deşi în Dacia s-au aflat câte
va tezaure îngropate în vremea lui Elagabalus sau Severus Alexander.
Alte consideraţii s-ar putea face cu privire la greutatea monedelor: media de 3,3 g
a celor 1 8 piese este destul de ridicată, printre altele şi datorită faptului că acestea s-au
păstrat destul de bine, rară a fi erodate. Moneda cea mai uşoară, care are 2, 02 g este
emisă de Vespasianus pentru fiul său Domiţianus, iar cea mai grea, din lotul nostru
atârnă 3,58 g şi a fost bătută în timpul domniei lui Nerva. De adăugat că şase, din
cele şapte emisiuni din secolul al Ii-lea, cântăresc peste 3 g.
Dăm mai jos catalogul monedelor:
1 . Vespasianus
ARl3,00 g; 1 8,5 mm RIC, 209, Roma, anul 70.
2. ARl2,90 g; 1 8 mm RIC, 209, Roma, anul 70.
3 . Vespasianus: Domiţianus
ARI 3 ,07 g; 1 8 mm RIC, 233, Roma, anii 73 - 75.
4. Titus: Domiţianus
AR13 , 1 8 g; 17,5 mm RIC, 50, Roma, după anul 80.
5. Domiţianus
ARl3,0 1 g; 20 mm RIC, 1 47, Roma, anul 90.
6. ARI 3,48 g; 19 mm RIC, 177, Roma, anii 93 - 94.
7. Nerva
ARl3,58 g; 1 8 mm RIC, 25, Roma, anul 98.
8 . Traianus
ARI 3,20 g; 1 8 mm RIC, 49, Roma, anii 1 0 1 - 1 02.
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9. ARl3 ,22 g; 1 9 mm RIC, 59, Roma, anii 1 0 1 - 102.
10. Hadrianus
ARl3,09 g; 1 8,5 mm RIC, 172 d, Roma, anii 1 25 - 128.
1 1 . ARl3,24 g; 1 8,5 mm RIC, 42, Roma, anul 1 1 8.
12. Antoninus Pius
ARI 3 ,43 g; 1 9 mm RIC, 239, Roma, anii 1 55 - 1 56.
1 3 . Antoninus Pius: M. Aurelius Caesar
ARI 3 ,45 g; 1 7 mm RIC, 473, Roma, anii 1 56 - 1 57.
14. Antoninus Pius: Faustina I
ARl3,58 g; 1 8 mm RIC, 368, Roma.
1 5 . ARl3,26 g; 1 8 mm RIC, 609, Roma, anii 1 72 - 175 .
1 6 . Lucius Verus
ARl3,25 g; 1 8 mm RIC, 49 1 , Roma, anii 162 - 163.
1 7 . Septimius Severus
ARl3,57 g; 20 mm RIC, 1 25 a, Roma, anii 1 95 - 200.
1 8 . Elagabalus
ARl2,77 g; 1 9 mm RIC, 7 1 , Roma, nedatat.

în afară de tezaurul prezentat, pe teritoriul comunei Dăbuleni s-au descoperit şi
monede izolate, care au intrat de asemenea în colecţiile muzeului din localitate.
Majoritatea acestora au fost descoperite pe grindurile din lunca inundabilă a
Dunării, unde odinioară se afla lacul Potelu. În punctul "Groapa Muierii" au fost
descoperiţi doi denari din vremea împăratului Antoninus Pius, emise pentru
Faustina I, după anul 1 4 1 , când aceasta a decedat. Una dintre aceste monede este
înscrisă în catalogul RIC la nr. 350, iar cealaltă la nr. 35 1 . Tot în acest punct a mai
fost descoperită o monedă emisă de Marcus Aurelius pentru Faustina II. Pe
"Măgura Călugărului" s-au găsit mai multe monede de bronz: un sesterţ de la
Traianus, un as de la Hadrianus, un as de la Antoninus şi un dipondius de la Geta.
Din cauza sării precare de conservare, numai moneda de la Geta a putut fi identifi
cată (RIC, p. 1 73) şi datează din anul 2 1 1 p. Chr. În fine, seria monedelor
descoperite în punctul amintit se încheie cu o piesă emisă la Viminacium, în vre
mea lui Philippus Arabs. Tot pe teritoriul comunei Dăbuleni s-au descoperit mai
multe monede din secolul al IV-lea. Două dintre acestea sunt emisiuni din timpul
lui Constantin cel Mare, dintre care doar una a putut fi determinată. Ea a fost bătută
în atelierele de la Cyzic în anii 3 1 7 - 320 (RIC, p.87). Alte trei monede aparţin lui
Constantinus al Ii-lea.
în alt punct din comuna Dăbuleni, de data aceasta spre nord, la o depărtare de
circa 8 km, în cătunul Ocolna, s-au găsit, de-a lungul anilor, trei tezaure monetare.
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Primul a fost descoperit în anul 1 949 şi avea 1 373 de monede de argint, iar urmă
torul în anul 19829 . Cel de al treilea, tezaur a fost descoperit înainte de 1982, dar a
fost risipit pe la diverşi amatori de monede antice. Câteva dintre acestea au fost
totuşi recuperate pentru muzeul din Dăbuleni de profesorul Traian Pană, dar după
decesul acestuia au avut aceeaşi soartă ca şi celelalte exemplare, prezentate mai
înainte. Au fost recuperate doar 10 monede, pe care, din fericire, le-am văzut şi am
putut întocmi fişe, în felul acesta putând fi făcute cunoscute de cercetători. Toate
cele trei tezaure au fost descoperite în jurul fostei ferme de stat. Controlând locul
în care s-au aflat acestea, la suprafaţă, în pământul arat, am găsit resturi de
cărămizi, ţigle şi foarte multă ceramică 10 .
Cea mai veche monedă din acest lot de tezaur este o emisiune a lui Hadrianus
din anul 1 1 8 (RIC, 42). Antoninus Pius este prezent cu două monede, amândouă
bătute pentru Faustina Maior (RIC, 35 1 şi 369), emisiuni postume, datate deci după
anul 14 1 . Cronologic, urmează o piesă de la Commodus, bătută în anul 185 (RIC,
126). Septimius Severus este reprezentat cu un denar, datând din anii 1 98 - 20 1
(RIC, 393a). Celelalte monede sunt emisiuni de la Elagabalus - un antoninian
datând din anul 226 (RIC, 67) -, de la Severus Alexander, trei denari: primul datat
în anul 226 (RIC, 55), următorul nedatat (RIC, 246) , iar cel de al treilea, un denar
pentru Iulia Mamaea, tot nedatat (RIC, 246). în sfârşit, cea mai nouă monedă este
din timpul lui Maximus Thrax, ieşită din atelierele Romei în anii 235 - 236 (RIC,
358). Este evident că dat fiind numărul mic de monede din această "frântură" de
tezaur nu se pot face comentarii mai ample. Credem însă că un catalog cu aceste
piese ar fi util cercetării.
1. Hadrianus
AR/ 2,70 g; 19 mm Ant, I 4,5 1 g; 22 mm RIC, 42, Roma, anul 1 1 8.
2. Antoninus Piua; Diva Faustina
AR/ 3, 10 g; 19 mm. RIC, 35 1 , Roma, după anul 14 1 .
3 . AR/ 3,30 g ; 1 9 mm. RIC, 368, Roma, după anul 1 4 1 .
4. Commodus
AR/ 2,90 g; 1 8 mm. RIC, 1 26, Roma, anul 185.
5 . Septimius Severus
AR/ 3,32 g; 2 1 mm RIC, 393 (a) Roma, anii 198 - 202.
6. Elagabalus
Ant/4,5 1 g; 22 mm RIC, 67, Roma, anul 222.
.

.

.

9. G. Popilian, Ion Stan Mirccşti, Tezaurul de monede romane de la Ocolrw
1 0. Ibidem, p. 58.

(com Amiirăştii de Jos, jud. Dolj).
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7. Severus Alexander
ARI 3, 1 0 g; 1 9 mm RIC, 55, Roma, anul 226.
8. AR/ 3,60 g; 20 mm RIC, 246 Roma, nedatat.
9. Severus Alexander: Iulia Mamaea
ARI 2,75 g; 1 9 mm RIC, 358, Roma, nedatat.
10. Maximus Thrax
ARI 3 ,25 g; 20 mm RIC, 1 3, Roma, anii 235 - 236.
Alt fragment de tezaur pe care îl prezentăm este format din cinci monede foarte
bine conservate, antoninieni. Piesele au făcut parte din colecţiile profesorului Ilie
Constantinescu din Caracal, păstrate de fiul său, ing. Ştefan Constantinescu. Acesta
ne-a permis cercetarea atât a obiectelor din colecţie, cât şi toate însemnările rămase
de la părintele său. Într-unul din caietele colecţionarului - pe care de asemenea am
avut norocul să-l consult -, era menţionată provenienţa celor cinci monede, în anul
1907 un elev al său a descoperit la Dioşti, jud. Dolj (la acea dată în fostul jud.
Romanaţi), o "oală" cu bani, în punctul Dealul Nucilor. Descoperitorul a dăruit şi
profesorului său câteva monede; în anul 1 980, Ştefan Constantinescu, moştenitorul
colecţiilor a decedat şi tot ce a păstrat cu sfinţenie peste 50 de ani a fost împărţit
între urmaşi. Unul dintre aceştia a donat cele cinci piese Muzeului Olteniei, în
colecţiile căruia se găsesc şi astăzi. Toate monedele sunt antoninieni, patru emisiuni
ale împăratului Gordianus III, la fel şi cea de a cincea, emisă de Philippus Arabs.
Cele patru monede emise în vremea lui Gordianus III se regăsesc în The Roman
Imperial Coinage, la numerele 83, 147, 1 53 şi datează, toate, din anii 243 - 244.
Antoninianul din timpul lui Philippus Arabs este înscris în acelaşi catalog, la nr. 3
şi datează din anul 246.

1 . Gordianus III
Ant I 4,26 g; 23,5 mm RIC, 83, Roma, anii 241 - 243 .
2. Ant /3,88 g; 22 mm RIC 147, Roma, anii 243 - 244.
3 . Anti 4,20 g; 22,5 mm RIC 153, Roma, anii 243 - 244.
4. Ant /3,90 g; 2 1 -23 mm RIC, 153, Roma, anii 243 - 244.
5 . Philippus Arabs
Anti 3 ,72 g; 22,5 mm RIC, 3, Roma, anul 246.

Este dificil de exprimat o poziţie fermă referitor la tipul de tezaur în care s-ar
încadra acest lot. Totuşi, dat fiind faptul că toate monedele făcând parte din acest
ultim lot sunt foarte bine conservate, ne face să credem că depozitul s-a terminat cu
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Philippus Arabs, de la care provine o singură monedă, având ca dată de emisiune
anul 246. Se poate însă conchide că acumularea cea mai intensă a început în tim
pul lui Gordianus III, atât în ce priveşte tezaurul de la Celei (Sucidava), cât şi în cel
descoperit la Dioşti Uud. Olt). Admitem aceasta dat fiind numărul mare de
antoninieni prezenţi în cele două fragmente de depozite descoperite în localităţile
menţionate.
Cred că ceea ce s-a întâmplat cu tezaurele monetare pe care le-am prezentat nu
este o situaţie singulară, în multe muzee mari există uitate fracţiuni de depozite
monetare şi monede descoperite izolat, a căror publicare ar contribui la cunoaşterea
mai amănunţită a problemei în discuţie.

Gordianus III AR Antoninianus

593

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL

DOAMNE, MÂNTUIEŞTE-NE, CĂ PIERIM !„ .
(Mistagogie teologică în omiletica Mitropolitului-martir
Antim Ivireanul)
Lidia Popiţa-Stoicescu
"A povesti lucruri minunate iaste dată oamenilor învăţaţi. A
îndulci cu vorba auzurile ascultătorilor iaste dată ritorilor. A
descoperi taini mari şi preste fire iaste dată celor ce sunt
desăvârşit întru bunătăţi [. „ ] Drept aceia, [„ .] cu cuviinţă
iaste, după putinţă, să povestesc de-a pururea lucrurile
Domnului, Căruia mă rog cu multă umilinţă să-mi dezlege
gângăviia limbii şi să-mi lumineze întru slava Lui cea
negrăită. Ci vă pohtesc de ascultare. "

Oare cu ce glas - tunător sau blând ? va fi rostit aceste cuvinte - această preais
cusită captatio benevolentiae şi bolţile cărei biserici vor fi răsunat de ele ? De
fapt, oriunde se vor fi auzit aceste vorbe (şi nu numai acestea, ci multe altele ! ) din scaunul de egumen, ori de înalt ierarh - ale părintelui şi păstorului duhovnicesc,
mare cărturar, izvoditor de cărţi, artist, tipograf şi, nu în ultimul rând, mare scriitor,
ele l-au înveşnicit în conştiinţa unei ţări şi a unui neam cărora, deşi nu le-a putut
aparţine prin obârşie, le-a închinat toată strădania, osteneala şi darurile cu care l-a
înzestrat Dumnezeu - şi n-au fost puţine, nici neînsemnate ! - pe cel care a strălu
cit şi străluceşte sub un nume aflat astăzi în sinaxarul sfinţilor:
Sfântul Martir Antim Ivireanul
Biserica Ortodoxă din România, ţara lui adoptivă, canonizându-l pentru faptele
sale şi moartea de martir, i-a hărăzit prăznuirea în ziua de 27 septembrie.
Urechile care-l vor fi ascultat atunci sau de atâtea alte dăţi, în biserica Mănăstirii
Snagovului sau a Govorei, a Episcopiei Râmnicului sau chiar în catedrala
Mitropoliei Ungrovlahiei din Bucureşti, au încetat demult să audă ! Zidurile însă îi
mai păstrează, desigur, ecoul vocii, incandescenţa duhului.
Cunoscutul şi împătimitul cercetător Acad. Prof. Dr. Gabriel Ştrempel s-a aple
cat cu pasiune, aprofundând şi elucidând unele aspecte mai dificile ale vieţii şi
operei lui Antim Ivireanul, relevându-le magistral pe acelea care-l fac să
-

-
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strălucească într-un mod particular în contextul cultural şi ecleziastic din epoca sa.
Acribia, care îi este de altfel proprie eminentului cercetător Gabriel Ştrempel, şi-a
pus amprenta şi asupra studiului exhaustiv, de o înaltă ţinută ştiinţifică, dedicat
Operei marelui cărturar. Se adaugă, desigur, sporind interesul cititorului contemporan,
stilul elegant, fraza limpede, dat totodată răsunând de vibraţia încărcăturii afective.
De aceea, ne vom permite ca paginile noastre dedicate mitropolitului Antim să
constituie mai degrabă un evlavios "remember" pentru acei cititori care, prin râvna
dăruiţilor dascăli de limbă şi literatură română veche - tot mai rari din păcate ! - în
licee sau facultăţi, vor fi luat cunoştinţă despre el, cât şi (sau) o primă întâlnire sperăm, ziditoare de minte şi inimă - pentru cei ce încă nu au aflat (din varii
motive, scuzabile sau nu ? !) chiar nimic despre această copleşitoare personalitate,
a cărui viaţă - încununată cu martiriul - şi prodigioasă activitate artistică, literară,
de propăvăduire a Evangheliei lui Hristos şi de luptă duhovnicească plină de râvnă
împotriva răului şi a relelor care au guvernat lumea şi vremea sa, îi conferă un loc
aparte în istoria culturii şi spiritualităţii noastre.
Despre viaţa lui Antim Ivireanul, înainte de atestarea prezenţei sale în Valahia
ultimului deceniu al veacului al XVII-iea (în 1690 îşi începe activitatea în
tipografia de la Bucureşti, sub îndrumarea lui Mitrofan, fost episcop de Huşi, refu
giat în Ţara Românească), nu se cunoşte aproape nimic, existând doar sumare
indicii (controversate încă). Ne vom spijini, apelând totuşi la unele dintre aceste
indicii, ca de pildă: mărturia certă a lui Anton Maria del Chiaro.
învăţatul secretar al lui Constantin Brâncoveanu, care l-a cunoscut îndeaproape
pe Antim, ne spune despre el că "a fost sclav, în adolescenţă, datorită multiplelor
sale talente, a ajuns la cea mai înaltă treaptă bisericeasca''".
Petre Constantinescu-Iaşi scrie: "Antim (Andrei - numele său de mirean) s-a
născut în lviria, de unde a fost răpit şi vândut în sclavie, de turci„ ."
Conform savantului francez Emile Picot, participant in 1 886 la Congresul inter
naţional al orientaliştilor, reuniţi la Viena, aflăm că: "[„. ] Deşi georgian de neam,
Antim s-a legat cu tot sufletul de a doua lui patrie (Ţara Românească n. n.), cu care
s-a identificat complet„ ."
Cercetătoarea gruzină Fanny Djindjihaşvili, coroborând puţinele informaţii şi
surse existente, le sintetizează spunând: "[„.] ajungem la concluzia că Antim s-a
născut în preajma anului 1650, iar la vârsta de 16 ani a fost vândut la târgul de
sclavi din Constantinopol. [„.] aici şi-a făcut o situaţie, a strâns şi ceva avere, în
special datorită aptitudinilor sale excepţionale pentru însuşirea limbilor străine şi
a culturii în general. A învăţat limbile: greacă clasică, neogreacă, turcă şi arabă.
Este foarte probabil că a atras atenţia asupra sa şi a fost răscumpărat de patri
arhul de Ierusalim (care pe atunci îşi avea reşedinţa la Constantinopol, n.n.), la
curtea căruia şi-a format o vastă cultură şi s-a conturat ca o personalitate
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remarcabilă, uimindu-i pe cei din jur cu arta sa de caligraf, sculptor, desenator şi
lucrător de broderie".
În continuare, aceeaşi cercetătoare lansează ipoteza că din necesitatea existenţei
unui interpret de limbă georgiană la curtea patriarhului de Ierusalim, date fiind
strânsele relaţii ale acestuia cu Biserica gruzină, ar fi putut constitui mobilul răs
cumpărării din sclavie a lui Andrei (viitorul - prin tunderea în monahism - Antim).
De aici nu e greu de presupus că un domnitor de anvergura culturală şi artistică
a lui Constantin Brâncoveanu, care polariza la curtea sa personalităţi de prim rang,
minţi luminate ale Apusului şi Orientului, îl va fi remarcat, dorit şi obţinut pe
valorosul Antim la Bucureşti, cu acordul şi - se pare - chiar la recomandarea
patriarhului Dositei al Ierusalimului.
Astfel, Antim începe să fie prezent în conştiinţa şi mediile culturale din Valahia
(evident, preponderente fiind cele ecleziale şi din imediata apropiere a domnitoru
lui). Cum aminteam, anul 1 690 (circa) îl va menţiona între tipografii mitropoliei
din Bucureşti. Impactul cu o limbă necunoscută - limba română - va fi fost, proba
bil, destul de dificil, iar arta tipografică, pe care o cunoştea oarecum, trebuia dez
voltată, perfecţionată. De fapt, meşteşugul respectiv va deveni, în mâinile lui
Antim, o adevărtă artă ! Dar ambiţiosul şi dăruitul cu har de la Dumnezeu, Andrei,
se dovedeşte de la început mult sârguitor şi cu folos întru aceste lucruri. Astfel,
citându-l pe Gabriel Ştrempel, vom sublinia că activitatea de tipograf a prevalat în
viaţa s a , "rămânând, alături de Coresi, cel mai mare tipograf al culturii
medieva le româneşti " .
Sinuoasă, imprevizibilă, cu suişuri spre lumină şi vertiginoase căderi în golul
incertitudinilor, dezamăgirilor şi primejdiei de moarte, viaţa celui care călugărindu-se - va lua numele îngeresc de Antim a cunoscut mari împliniri spiritual
duhovniceşti, urcuşuri pe scara ierarhiei bisericeşti, până în vârful ei, dar şi
dureroase lovituri morale provocate de conjuncturi politice, cărora nu avea cum să
li se sustragă, dată fiind vieţuirea nemijlocită în preajma puterii pământeşti, a domniei
şi mai ales a domnitorului Constantin Brâncoveanu, el însuşi "vânat" de partide
adverse, chiar din interiorul familiei sale. Îi vor pune în conflict unul cu altul influenţe
şi intrigi nefaste din afară sau din interiorul ţării şi, chiar dacă preţuirea reciprocă,
profundă şi reală, nu va fi subminată definitiv, sentimentele care i-au legat se vor
deteriora. Totuşi, îi va păstra uniţi întru veşnicie martirajul !
Când şi cum va fi primit Antim Ivireanul vestea cumplitei tragedii a
Brâncovenilor, nu ştim ! Desigur se va fi cutremurat ! L-a afectat, de asemenea,
mazilirea şi apoi vestea uciderii celui de-al doilea protector al său, Ştefan
Cantacuzino. Înscăunarea celui de-al doilea domn fanariot - de negativă amintire Nicolae Mavrocordat va pune capăt speranţei şi luptei mitropolitului Antim pentru
eliberarea ţării de ocupaţia şi de jugul otoman. Prins ca în menghini de către forţele
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politice - şi atunci oarbe, indiferente, ostile chiar valorilor spirituale ! - traversând,
ca o corabie surprinsă de furtună în larg, perioada războiului dintre austrieci şi
turci, încheiată cu victoria turcilor, Antim nu a încetat, până în ultima clipă, să
nădăjduiască în salvarea ţării sale de adopţie. Temerarul gest - atribuit lui - de a-l
face pe Mavrocordat să fugă din ţară lansând zvonul - fals - al intrării austriecilor
pe teritoriul Valahiei, i-a pecetluit mitropolitului destinul.
Aceeaşi cercetătoare gruzină citată mai sus consemnează (din documentele exis
tente) sfârşitul lui Antim Ivireanul în câteva rânduri : "După ce Mavrocordat s-a
răzbunat pe boieri (complicii lui Antim), a cerut ca Antim să vină la el. Când mi
tropolitul a intrat în curte, soldaţii turci l-au dat jos din rădvan, i-au smuls barba
şi părul. Declarat complice la mai multe crime ( ? !), i s-a ridicat (total necanonic,
n.n.) numele de Antim şi i s-a dat numele său de mirean, Andrei, l-au dat jos pot
capul de pe cap şi i-au pus o tichie roşie, citindu-i sentinţa de închisoare pe viaţă,
pe muntele Sinai (la mănăstirea Sfânta Ecaterina)".
Ochii negri, pătrunzători ai ierarhului, care certaseră şi mângâiaseră, chipul supt,
de ascet, cu nas acvilin, aşa cum apare în cel mai reuşit portret, cel din tabloul votiv
de la Govora, dominau statura înaltă, dreaptă, alungită ca în picturile lui El Greco.
Ochii aceia vor fi scăpărat, dar nu de ură, ci de durere, iar gândul îl va fi purtat,
desigur, către aceste cuvinte ale Evangheliei lui Matei: "Şi l-au dezbrăcat de
hainele Lui şi l-au pus o hlamidă roşie. Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o
pe cap„ . " Ele îi vor fi dat tărie multă !
Gabriel Ştrempel descrie, la rândul său, astefel cele ce au urmat: "fn miez de
noapte a fost pornit cu o căruţă spre locul de surghiun , escortat de câţiva soldaţi
turci, puşi sub comanda unui mehmendar, anume Colfescu, care trebuia să împli
nească porunca cumplită a sângerosului fanariot, într-adevăr, pe drum a şi sosit
porunca sultanului, prin care era osândit la moarte. Soldaţii credincioşi lui
Mavrocordat l-au omorât şi i-au aruncat trupul într-un afluent al Mariţei (rău în
Bulgaria), anume Tungia, care trece prin Adrianopol şi se varsă în golful Enos din
Tracia. Data exactă a omorului nu se cunoaşte. Acesta a fost săvârşit (se pare) în
ultima decadă a lui septembrie 1 716, după 22 ale lunii, când Antim semnează, in
trei locuri, un document de excepţională valoare pentru stabilirea morţii sale (este
vorba de o «evidenţă contabilă», dacă putem spune aşa, iar documentul se numeşte
«Cui ce iaste dator părintele, cum arată anume. Septembrie 22dni, leat 7225 =
1 716„ . »). Documentul este semnat de trei ori şi cu o pecete inelară în fum, greu de
descris, dar cu inscripţia clară: ANTIM IVIR."
Anton Maria del Chiaro redă mai concis dramatismul momentului şi efectul,
ecoul acestuia în conştiinţa poporului : "Fioroasa măcelărire a arhiepiscopului (pe
care fiecare îl credea în exil) puse toată Valahia într-o groaznică consternare."
Nu mult înainte, apele stătute ale Bosforului înghiţiseră sângele şi capetele
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Brâncovenilor, crimă de şase ori odioasă şi cu atât mai cutremurătoare, cu cât patru
din cei şase ucişi erau copii nevârstnici; sacrificiu sublim petrecut în urma neab
jurării de la credinţa în Hristos.
Apele repezi ale unui râuşor neînsemnat, undeva în apropierea Adrianopolului
(azi Edirne), au răcorit arşiţa durerilor trupului hăcuit, dar mai ales ale sufletului
sfârtecat de sabia noilor stăpâni ai neamului căruia marele ierarh i-a fost jertfelnic,
sârguincios păstor bun - chiar prin asprimea cuvântului ziditor - apărător şi părinte
duhovnicesc. Le spusese cândva aceste cuvinte: "Şi nimeni să nu socotească, din
voi, şi să zică în inima lui: dară ce treabă are vlădica cu noi, nu-ş cată vlădiciia
lui, ci să amestecă într-ale noastre ? De n-aţ ştiut până acum şi de n-au fost nimeni
să vă înveţe, iată că acum veţi şti că am treabă cu toţ oamenii câţ sunt în Ţara
Românească, de la mic până la mare şi până la un copil de ţâţă, afară din păgâni
şi din aceia ce nu sunt de o lege cu noi; căci în seama mea v-au dat stăpânul
Hristos să vă pasc sufleteşte, ca pre nişte oi cuvântătoare şi de gâtul mieu spânzură
sufletele voastre şi de la mine va să vă ceară pre tot, iar nu de la alţii, până când
vă voi fi păstoriu" .
*

Chiar dacă poate prea extinsă, această introducere ni s-a părut obligatorie, pen
tru ca Sfântul Martir Antim Ivireanul să se întruchipeze în câteva trăsături esenţiale
şi sugestive ale portretului său moral şi spiritual.
Nici întreaga viaţă, nici întreaga operă nu ne "iaste dată nouă", celor prea puţin
învăţaţi, îngăduinţa a le prezenta aici. De aceea vom opta pentru a-i evoca doar - şi
mai mult cu inima ! - două laturi ale personalităţii sale, împletite una cu alta, ivite
una dintr-alta: aceea a păstorului sufletesc şi a marelui creator de limbă românească
literară. Implicite, nu explicite cultural, cele două coordonate ale portretului său
spiritual se vor întrepătrunde mereu şi în evocarea noastră.
Pornind de la axioma potrivit căreia limba română literară (şi şcoala românească
în general) s-au născut în "tinda Bisericii", vom sublinia - în treacăt, dar cu insis
tenţă - că liantul şi mortarul acestei zidiri, care este spiritualitatea românească, a
fost rugăciunea ! Căci ce altceva a determinat imboldul şi avântul traducerilor
cărţilor de cult în limba vorbită de poporul dreptcredincios şi, în consecinţă,
migăloasa lucrare asupra cuvintelor, a aşezării unora lângă altele, cu înţeles cât mai
limpede, dar şi a căutărilor acelor fericite împreunări de vorbe care să strălumineze
acel înţeles şi printr-o armonie sonoră, bogat sugestivă, dacă nu dorul după împreună
rugăciune, după adevărata comuniune harică, după aflarea "căii celei strâmte", dar
sigur îndreptătoare către Dumnezeul cel viu, prin cuvântul Evangheliei ! ?
"(Că oamenii încă să vânează şi să prind ca şi peştii, după cum zice Hristos la
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sfânta Evanghelie, [. . . ]: «Veniţi după mine şi vă voi face pre voi păscari de
oameni»).
Nu socotesc cu alt nimic să-i poată vâna, fără numai cu învăţătura şi cu cuvân
tul. Căci pentru om nu iaste nici undiţă, nici vreun feliu de mreajă, ca învăţătura
cea împletită de cuvinte cu carele să vânează şi să uneşte cu Dumnezeu şi să
fericeşte cu dânsul, în Duhul Sfânt, prind pre om dintru adâncul păcatelor, ca pre
peştele dintru adâncul apei şi-l scoate la lumina cunoştinţei de Dumnezeu [„ ] "
Greu este a ne opri să împărtăşim cititorilor mai multe din aceste frumuseţi de
scriere românească ale Ivireanului ! „ .
*

Păstorul de suflete, care a fost monahul, egumenul de la Snagov şi apoi mitro
politul Antim al Ungrovlahiei, a primit spre "păşunare" duhovnicească o turmă trăi
toare într-o lume tulbure şi tulburată de patimi şi pătimiri, realitate de care înaltul
şi înţeleptul ierarh era pe deplin conştient: "Vărsată iaste ca apa mării pre pământ
închinăciunea idolească. Zidirea iaste acoperită cu norul a mulţi dumnezei.
Adâncul necredinţei îneacă toată lumea; oamenii să cufu.ndă de valurile drăceşti.
Lumea pute de împuţiciunea sângiurilor şi să strică cu jirtvele Uertfele, n.n.) ceale
strzcacwase [„ . ]" .' '. '
Ca să lupte împotriva acestor miasme morale, sociale, spirituale, este nevoie de
"ostaşi" încercaţi. Dintru început, aceştia au fost Sfinţii Apostoli şi ucenici ai lui
Hristos, pe care El i-a ales şi i-a trimis în dar şi spre jertfire mântuitoare lumii.
Antim îi evocă într-un stil unic şi propriu temperamentului său, în care era perfec
tă comunicarea dintre a se mistui de dragostea pentru Hristos şi credinţă, într-o
tonalitate aproape dură (uneori chiar intransigentă, frizând câteodată intoleranţa,
dar cu substrat benefic), şi stimularea închipuirii, pentru ca auditoriul să fie
zguduit şi pătruns de frumuseţea, de sublimul misiunii preoţeşti, coborâtoare direct
din Apostolii Domnului:
"[„.] Şi ce face ? (Hristos, n.n.) Au luat [„.] propovăduitori Evangheliei [„ . ]
păscari ş i vânători de peşte şi i-au trimis să propoveduiască lumii bunavestire ş i le
încredinţează în mâinile şi în limbile lor doftoriia lumii, zicându-le: Veniţi după
mine şi voi face pre voi păscari de oameni, încetaţi de a vă trudi deasupra mării
cei neînsufleţite (marea patimilor omeneşti, care nu e viaţă, ci moarte, n.n.J. Mutaţi,
pentru dragostea mea, meşterşugul cel păcătos pre pământ Acolea pre dânsul tri
miteţ şi vă întindeţ mrejite. Urmaţi-mi mie, ucinicii miei şi învăţătorii lumii. Lucraţi
pentru dragostea mea meşterşugul vostru, pentru ceriuri. [„. ] Să slujim cu iarbă
mântuitoare zidirea ce iaste în nevoi; veniţi după mine ".
Desigur, nu vom afla în nici o traducere a Sfintei Evanghelii după Marcu, cap.
·

�

·
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l, versetele 17, 1 8, 1 9, o astfel de dezvoltare a ideii şi a momentului consemnat.
Textul e mult mai lapidar, concis, fără adaosuri complementare.
Dar talentul de scriitor şi incandescenţa trăirii fac din relatarea mitropolitului
Antim adevărată literatură, fără a trăda cu nimic sensul, ci construind, în spiritul
celor rostite de Mântuitorul în referatul evanghelic, o argumentaţie suplimentară,
cu notă de autenticitate evidentă, iscată dintr-un scop lesne de descifrat: sensibi
lizarea la maximum a auditoriului. Aducerea în prezent - prezentul rostirii didahiei
de către mitropolit - a cuvintelor Cuvântului se desăvârşeşte în continuarea comen
tariului auctorial printr-un procedeu de maestru, lăsând chiar impresia - în aceasta
constă măiestria ! - că el însuşi ar fi fost de faţă, atunci şi acolo: "Iară ei, lăsând
mrejile, merseră după dânsul. fntr-un gând era ceata ucinicilor cu pohta (voia,
n.n.) stăpânului; şi ca nişte oameni drepţi şi proşti de răotate (incapabili de rău
tate, n. n.), n-au viclenit în mintea lor, nici şi-au prepus în mintea lor (n-au iscodit
cu gândul, n.n.) de acea chiemare; ci ca nişte oameni blânzi şi făr ' de răotate au
mers după dânsul, ca hierul după piatra magnitului şi ca părul după chihribariul
(sic ! - chihlimbarul) cel curat. (Să observăm în treacăt cunoştinţele de fizică ale
cărturarului !) Şi cu puteria Mântuitorului Hristos au ruşinat pre cei ce i-au văzut
ca pre nişte peşti, cu mreaja bogosloviei (a propovăduirii lui Dumnezeu, a vorbirii
despre Dumnezeu, slav., n.n.) au prins mulţimea şi au vânat auzurile noroadelor şi au
înduplecat inimile tiranilor şi sufletele împăraţilor şi le-au supus; şi au făcut o
izbândă şi o biruinţă atâta de frumoasă, cât n-au putut-o face toate împărăţiile lumii."
Aşadar, întors în timp la vrema când Cel-fără-de-timp păşea pe cărările lumii
acesteia, Antim Ivireanul, prin puterea închipuirii slujită de cuvânt, aduce cu sine
şi aşează dinaintea celor ce-l ascultă (sau îl citesc !) chipuri de păstori duhovniceşti
care au făcut începătură acestei înalte chemări, primind nemijlocit asupra lor focul
cel sfinţilor al Cincizecimii, pentru ca, îndată, prin procedeul foarte convingător şi
percutant al antitezei, să-i confrunte pe aceştia cu generaţiile de descendenţi ai
harului, care însă au a "se oşti" cu întristătoarea imagine a realităţii contemporane
înaltului ierarh (şi, iată, nu numai a lui ! . . . ), confirmându-se încă o dată repetabi
litatea istoriei omenirii, pe spirale ascendente legic, dar numai arareori progresia
fiind spre un pol pozitiv şi în bine ! Dacă îndemnul şi chemarea Mântuitorului către
Apostoli: "Veniţi după mine ! " îşi află motivaţia - în relatarea lvireanului - tocmai
în starea de fapt, în degradarea morală a lumii aceleia, când "Zidirea iaste acope
rită cu norul a multi dumnezei când Adâncul necredintei îneacă toata lumea"
etc., actualitatea trăită de luminatul ierarh - şi care-l cutremură - apare mult mai
sumbră. Pentru a o înfăţişa turmei sale, cu dorinţa fierbinte de a o zgudui cât mai
adânc, nădăjduind, crezând cu tărie în forţa cathartică a vădirii adevărului în toată
hidoşenia lui, Antim Ivireanul se slujeşte de aceleaşi puteri magice ale cuvântului.
Şi-ntr-adevăr, limba românească i se supune în mod miraculos; vorbele "îi vin" şi
'

'
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se aşează cuminţi la picioarele gândului său, oferindu-si toată strălucirea şi
nuanţele nebănuite, pentru a-i exprima simţirea, pentru a-i face cât mai vie şi zidi
toare slujirea: "[ ... ] ce neam înjură ca noi de lege (credinţă, n.n.), de cruce, de
cuminecătură, de morţi, de comandare, de lumânare, de mormânt, de colivă, de
prescuri, de ispovedanie, de botez [„ .] şi de toate tainele sfintei biserici şi ne
ocărâm şi ne batjocorim noi înşine Ligia ? ! Cine din păgâni face aceasta, sau cine-ş
măscăreşte legia (credinţa, n.n.) ca noi ? [„ . ]; pre părinţii noştri îi ocărâm şi-i
batem; pre bătrâni îi necinstim, [„.] şi suntem porniţi cu toţii spre răutăţ, ca o
roată când dă de vale şi nu să poate opri, [„ . ] Şi aceştia toate nu să trag dintr-alta,
fără numai din necredinţa noastră; că ni s-au împietrit inimile întru răutăţ, ca a lui
faraon şi umblă ca nişte cai sirepi, făr ' de zăbală şifăr ' de ruşine, până vom cădea
în vreo prăpastie şi vom peri. Cu aceste fapte ne lăudăm că suntem creştini ! O, vai,
de capetele noastre ! [„ . ]"
Ca orice mare şi autentic cărturar, om de cultură, cum am zice astăzi, Antim
Ivireanul se simte "acasă" în modurile de abordare şi stilul de exprimare proprii
oricărui grad de pregătire intelectuală a interlocutorului. Ba, am putea considera,
fără să greşim fundamental, că se vădeşte a fi cu atât mai reală şi profundă cultura
şi mai ales ştiinţa folosirii de ea (întrucât nu este o adevărată valoare cea care este
ţinută departe de viaţă, de omul viu, care trebuie să-i constituie ţinta şi scopul), cu
cât limbajul folosit ca suport şi mijloc de vehiculare îşi află resurse în mentalitatea,
tradiţia, cutumele, înţelepciunea şi limba celor mai largi pături ale societăţii.
Suculenta graiului vorbit apare demonstrată cu prisosinţă în uimitoarele exprimări
metaforice, cu putere de sugestie adeseori tulburătoare prin spontaneitate, inge
niozitate a combinaţiilor de cuvinte (căci de această zonă ne ocupăm), întâlnite
(oral), apoi culese şi transcrise de către pasionaţii cercetători în creaţia "anonimă",
în folclor. Impropriu spus "anonimă", întrucât, deşi nu apare sub semnătura manu
propriae şi un nume, această vastă zestre a spiritualităţii are un autor perpetuu, fără
certificat de naştere, dar veşnic tânăr şi viu: un întreg popor ! Că va fi existat întru
începutul fiecărei "variante" dintr-o baladă - să spunem - un ins dăruit cu acest har,
este logic, dar acesta s-a smerit pe sine, topindu-se în ceilalţi care i-au urmat, i-au
preluat gândul şi cuvântul, i l-au frământat cu timp şi veşnicie, desăvârşindu-l până
la forma cunoscută "astăzi". Dar şi acest "astăzi" nu e unul singur, ci infinit, gene
raţie după generaţie, un "astăzi" lăsând în urmă un "ieri" mai greu de delimitat şi
având drept perspectivă un etern "mâine" - cu o eternitate, desigur, omeneşte finită
odată cu sfârşitul veacurilor ! „ .
Din acest tezaur s-a hrănit şi Antim Ivireanul, îmbrăcându-şi învăţăturile
duhovniceşti de păstor şi ierarh în haina bogat colorată şi ţesută meşteşugit a limbii
vorbite de popor, de turma cea frumos cuvântătoare. De aceea, Didahiile (predicile)
lui au acea pregnantă notă de oralitate, dovedindu-li-se totodată şi travaliul literar
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care transpare cu evidenţă nu în fraze pedant alcătuite, nici în expresii laborios cău
tate, ci în structura, în construcţia discursului - riguroasă, limpede şi cu o finalitate
gândită anterior, astfel încât scopul să fie vădit şi atins: zidirea duhovnicească.
Pentru a demonstra cele afirmate mai sus am putea apela la oricare dintre predicile
mitropolitului păstrate în câteva "ediţii" asupra unora dintre temele evanghelice,
după cum au fost ele rostite, la acelaşi praznic, dar în ani diferiţi. Nu ne îngăduie
spaţiul să facem această analiză asupra multor texte (diferite ca subiect) şi nici
raţiunea scrierii de faţă nu este aceasta întru totul. Spuneam doar că dorim o luare
de contact sau o reîntâlnire cu acest mare cărturar şi cleric, optând pentru "păs
torul" turmei sale, încredinţate pe aceste meleaguri, întru care s-a ostenit să
"samene" pâinea veşnic hrănitoare a Evangheliei lui Hristos.
*

Să ne oprim, de pildă, la cele câteva "didahii" care gravitează în jurul minunatului
praznic al Schimbării la Faţă a Mântuitorului, subiect - se pare - preferat al
mitropolitului. Aşa se face că interpretările, "tâlcurile" adânci extrase din minunea
acestui eveniment al petrecerii Fiului Omului printre oameni - şi chiar în
apropierea Patimilor Sale, pe care El însuşi le-a vestit ucenicilor, în mai multe rân
duri, ca pe o temă "prevestitoare" într-o "Simfonie a Mântuirii" - ne fac cunoscut
un Antim Ivireanul dăruit deopotrivă cu înălţime şi adâncime de gând, proprii celor
mai mari înţelepţi şi învăţaţi ai tuturor vremurilor, depăşindu-şi epoca atât sub
aspectul culturii, analizei fine şi bogate, cât şi al puterii de sugestie şi convingere,
prin stăpânirea celor mai ascunse taine ale limbii române !
Că este subiectul predilect, o dovedesc aceste cuvinte despre minunea
Schimbării la Faţă a Mântuitorului, cu care Antim Ivireanul îşi începe una dintre
omiliile pe această temă: "N-au văzut pământul alt lucru mai slăvit, decât acest de
astăzi (Praznicul de la 6 august, n.n.), nici au cunoscut lumea ceasta văzută, altă
minune mai luminată. [. . ] ln vârful muntelui Thavorului au avut să se arate apos
tolilor prea luminata slava dumnezeirii sale. Drept aceia ş-au schimbat şi faţa şi
chipul şi într-o clipă de ceas s-au arătat precum era, mai înainte de veci, împodobit
cu toate frumuseţile ceriului, luminat cu toată lumina dumnezeirii. Razele ce eşiia
din dumnezeiasca lui faţă biruia strălucirile soarelui şi albiciunea hainelor lui
întrecea strălucirea luminii".
Accentul pus în mai multe texte (şi cu alte subiecte - de exemplu cele referitoare
la Adormirea Maicii Domnului) pe implicarea, sugerată mereu, a Sfintei Treimi,
apare şi aici, unde Fiul lui Dumnezeu, pe muntele Taborului, este învăluit de "norul
luminat ce umbriia şi muntele şi pre apostoli '', şi întru care "s-au arătat Duhul
Sfânt; şi pentru ca să cunoascăfieştecarele (şi noi, deci ! , n.n.) cum că să afla toată
.
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Sfânta Troiţă la acest lucru prea slăvit, părintele Cel făr' de început cu adevărat
cum că iaste de faţă, cu cuvintele ce au zis către apostoli: «Acesta iaste Fiul Mieu
cel iubit, pre acesta ascultaţi». O, fericit ochii apostolilor carii s-au învrednicit de
au văzut mărirea aceştii înfricoşate înfrumuseţări ! Că ce taine nu să închiie (nu se
ascund, nu se închid, n.n.) întru acest lucru prea slăvit, sau ce învăţături sufleteşti
şi mântuitoare nu ne dă această înfrumuseţare a Mântuitorului ! Nu agiunge
cunoştinţa omenească să le priceapă, nici minte îngerească să le cuprinză. Şi pen
tru aceasta, cunoscându-mă şi eu nevrednic [„ . ] nu îndrăznesc să întru întru atâta
adâncime şi [„ . ] cu cap plecat şi cu cuciarnică tăcere trec cu cuvântul, spre puţin
tică învăţătură, carea socotesc săfie foarte folositoare de suflete şi mântuitoare la
ceia ce vor să asculte cu dragoste [„ . ]".
Şi totuşi, îndrăzneşte să intre în profunzimea "tainei" acesteia, într-o altă
"didahie", unde observaţia detaliilor devine o adevărată mistagogie aplicată conţi
nutului de idei.
Iată cum tâlcuieşte cărturarul şi arhiereul atât de învăţat prezenţa alături de
Mântuitorul Hristos pe muntele Taborului, a lui Moise şi a lui Ilie Tesviteanul: "[.„ ]
Moisi au murit, Ilie n-au murit. Şi oare ce poate fi aceasta, de s-au însoţit Hristos
cu un drept din cei morţi şi cu un drept din cei vii ? Pentru căci la judecata cea
viitoare vor să se judece viii şi morţii şi vor să se veselească la împărăţiia ceriului
câţ vii vor fi drepţi şi câţ morţi vor fi drepţi [. „ ]". La aceasta se adaugă motivaţia
alegerii celor doi, de-a dreapta şi de-a stânga lui Hristos, "[„ . ] pentru ca să se arate
cum că iaste domn şi stăpânitor al vieţii şi al morţii şi stăpâneşte pe cei vii şi pe
cei morţi şi, când îi chiamă vin precum adeverează [„ . ] un tropar de astăzi (ziua
Praznicului, n. n. ), zicând: «Ca Celuia ce stăpâneşti ceriul şi împărăteşti pământul
şi domneşti cele de dedesupt, au stătut înaintea ta Hristoase, de pre pământ apos
tolii, iar ca de la ceriu Thesviteanul Ilie şi Moisi din cei morţi» [„.]".
Nu se omite nici scopul educativ, prin puterea exemplului, care se include în
minunea la care i-a învrednicit Iisus să fie martori pe cei trei Apostoli: "[„„] să vază
apostolii în ce chip au cinstit pre aceşti doi proroci, pre Moisi, căci avea mare
blândeţe şi pre Ilie, căci avea mare râvnă spre credinţă, pentru ca să se asemene
şi lor, să fie blânzi şi râvnitori, acolo unde vor vedea că iaste în nevoie credinţa şi
închinăciunea lui Dumnezeu ".
*

Pentru a elucida, până în cele mai ascunse tâlcuri, înţelesul cuvintelor rostite de
glasul Părintelui cerşise: "Acesta iaste Fiiul mieu cel iubit întru carele bine am
vrut; pre acesta asculta{ !", Antim Ivireanul "disecă" minuţios atât circumstanţele,
cât şi traducerea lor în verb: "Oare, acest cuvânt ce zice Tatăl: «Pre acesta ascultaţ»,
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numai apostolilor să fie zis să-l asculte, au şi noao ? Mie mi se pare să-l fie zis şi
noao să-l ascultăm, de vreme ce ne ţinem creştini şi ucenici ai lui Hristos ". Şi nu
se opreşte aici, ci face o pertinentă analiză semantică: "Acuma, dară, trebuie să
înţelegem întâi lucrarea (funcţia, n.n.) acestui cuvânt: «Ascultat». [, . . ] Acest
«ascultat» aici nu să înţelege cuvântul cel gol, ce iase din gura omului şi-l
ascultăm cu urechile (cuvântul în afara unui context, n.n.), căci acela nu să
numeşte ascultare, ci auzire (s.n.), ce să înţălege sfârşitul faptului (finalitatea acţi
unii denumită de cuvânt, n.n.), adecă ca cum am zice unii slugi: du-te de fă, iată
ce şi el, auzind cuvântul, să supune ascultării şi merge de face. Aşa şi Dumnezeu
Tatăl ne zice noao: «Pre acesta ascultat», adecă ce ne va porunci Hristos săfacem,
să ne supunem ascultării şi să săvârşim lucrul după pohta (voia, n.n.) Lui, pentru
binele nostru. [ . . . ]"
Se continuă apoi, în mod firesc, cu latura ziditoare, cu învăţăturile ce decurg din
orice referat evanghelic. Ierarhul îşi "testează" credincioşii îhtr-un stil retoric şi de
subtilă tatonare a lăuntrului fiecăruia dintre cei ce-l ascultă: "[ . . . ] Să vedem dară
acum de ţinem porunca lui Dumnezeu şi de ascultăm pre Hristos la cele ce ne
învaţă. Eu socotesc să fim departe de acea ascultare, cât e ceriul de pământ . ]".
Remarcăm aplicarea concluziilor la care ajunsese prin analiza semantică a cuvân
tului "ascultaţ": "Acum dară, de vom zice că iubim pe Hristos, să vedem care
poruncă a lui ţinem ? Hristos zice: «Scârbe (necazuri, n.n.) veţ avea în lume». Noi
nu pohtim să avem nici o scârbă, iar deşi avem vreo scârbă, o avem pentru că nici
nu ni să împlineşte pohta, iar nu pentru dragostea Lui. Hristos zice: «Pacea mea o
dau voao», iar noi, nu dea Dumnezeu să avem pace între noi, ce ne turburăm
pururea, pentru fieştece, ca valurile mării când le suflă vântul, Hristos zice: «Nu
judecareţ, ca să nu vă judecaţ» (să nu fiţi judecaţi, n.n.), iar noi de-a puteria fi nu
iaste nici zi nici ceas să nu judecăm de rău, nu numa pre cei ce-i ştim ce şi pre cei
ce nu-i ştim. [. . ] Hristos zice: «Poruncă noao vă dau voao, ca să iubiţ unul pre
altul», iar noi ne urâm şi ne căutăm ponciş unul altuia, ca când ne-am fi ucis
părinţii, sau ne-am fi făcut alt rău, ceva".
Psiholog desăvârşit - desigur dobândit prin practica de duhovnic, a mărturisirii,
a spovedaniei - Antim Ivireanul arată că ştie pe de rost toate motivaţiile ce pot fi şi
sunt aduse împotriva (sau ca să pledeze în favoarea, spre scuza) celor ce nu fac voia
lui Dumnezeu, care ar fi spre mântuire: "[ . . . ] ci aflăm pricini şi zicem că nu putem
să le facem aceştia ce ne învaţă Hristos, că nu ne dă îndemână, căci avem case
grele şi vremea nu ne slujeşte, că suntem supuşi supt jugul păgânului şi avem nevoi
multe şi supărări de toate părţile. Dară celia ce pohtim noi, cum le putem face
toate deplin, făr ' de nici o zăticneală ?"
Dar un bun păstor sufletesc ştie că există remediu şi cale de întoarcere, şi face
apel la acestea în acelaşi stil înalt şi cald, pentru ca tonalitatea să se schimbe şi să
.
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îşi împlinească menirea cuvântul ziditor:

"Drept aceia, iubiţii miei, trebuie să facem mintea noastră muntele Thavorului,
ca să vie lumina adevărată să o vedem cu ochii cei de gând ai sufletului, să ne
arătăm şi noi cu osârdie în dragostea lui Hristos, ca apostolii, să ne asemănăm lui
Moisi şi lui Ilie, râvnitori şi nelenevoşi în poruncile lui, pentru ca să ne putem sui
şi noi, împreună cu Hristos, în mintea cea oblăduitoare a sufletului, să vedem cu
gândul slava aceia şi norul cel luminat şi să auzim glasul cel părintesc: «Acesta
este Fiiul mieu cel iubit. . . »"
*

Nu ne putem refuza - nouă şi cititorilor - bucuria de a mai aduce în atenţie încă
un exemplu de "predică analitică" la Mitropolitul Antim Ivireanul, "analizând" la
rându-ne, pe cât ne îngăduie ştiinţa, mijloacele nu doar ale unei "teleoghisiri" cu
simplu scop catehetic, propovăduitor, ci ale unei abordări cu adevărat mistagogice
a unei teme. Observaţiile, analiza, concluziile lui Antim Ivireanul surprind şi minu
nează pe oricine, în toate timpurile, prin inteligenţă, subtilitate, înaltă gândire,
adâncă şi întinsă cunoaştere şi înţelegere teologică.
Ne vom opri, aşadar, asupra primei omilii (didahii) dintre cele două care ne-au ră
mas de la ierarhul-martir Antim Ivireanul, referitoare la Evanghelia după Matei (cap.
8), relatând episodul "Potolirii furtunii pe mare" de către Mântuitorul Iisus Hristos.
Această primă omilie se deschide cu cuvintele: "Doamne, mântuieşte-ne că
pierim !" (Matei, 8). Apoi, cuvântul avansează în pericopa evanghelică, fixând
împrejurarea petrecerii faptelor: "Şi iată, cutremur mare se făcu în mare". Cu riscul
de a "şoca", vom spune că Mitropolitul "a filmat" momentul, cu aparatul ascuns în
sufletul său şi având ca obiectiv ochii. Un cadru amplu - un plan general, cum se
spune în arta filmului - prinde viaţă (nu e static): " [ . . ] mi se pare că aş vedea înain
tea ochilor miei chipul ei (al furtunii, n.n.) de toate părţile să sufle vânturi mari, să
.

se strângă. . , nori gri şi deşi, toată marea să spumege de mânie şi pretutindenea să
se înalţe valurile ca nişte munţi [ . . ]".
.

O "tăietură de montaj" strânge cadrul, iar în centru apare un element concret, un
obiect: "Mi se pare că văz corabia apostolilor că o luptă cu mare sălbăticie tulbu

rarea mării: de o parte o bat valurile, de altă parte o tulbură vânturile; de o parte
o rădică spre ceriu, de altă parte o pogoară la iad [ . . . ]".
Apoi, cadrul se strânge şi mai mult, până la plan-detaliu: "Mi se pare că văz
prefeţele apostolilor zugrăvită, de frică, moartea [. . . ] şi toţi cu suspinuri şi cu
lăcrămi să ceară cu rugăminte ajutoriu de la Hristos, ce dormea: «Doamne, mân
tuieşte-ne, că pierim ! » [ . . . ]". Tabloul se încarcă cu semnificaţie şi, dincolo de ima
gine, apare auzitul: " ... Şi sefăcu linişte mare... Au încetat valuri, au pierit întunericul...
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s-au smerit marea [„.]" . Apoi, iată, accentul major, grav, pe tâlcul profund al temei,
adică observaţia că "pricina acestei minuni (se află) în rugăciunea ce-au făcut
apostolii cu un glas şi cu un suflet; toţi deodată au strigat, toţi s-au rugat, toţi au
cerşit deodată ajutor; «Doamne, mântuieşte-ne, că pierim !» [„.]".
Pentru cel care - îndreptăţit - s-ar întreba: de ce şi cum se face că Mântuitorul,
în mijlocul furtunii, dormea, Antim caută şi află explicaţie, sprijinindu-se pe argu
mentarea unei autorităţi filocalice, Sf. Părinte Teofilact: "[„.] doarme Domnul, pen
tru ca să alerge apostolii, ce era înfricoşaţi, la ajutoriul Lui, să-L roage şi să ia
pricină din rugăciunea lor cea de obşte [„. ]".
De aici va decurge, după toate regulile silogismului, concluzia ierarhului "cum
că nu iaste alt lucru mai de folos şi mai cuviincios decât a ne ruga împreună cu
toţii, să cerem de la Dumnezeu ajutoriu [„ . ]". Afirmaţia este motivată: "Se cuvine
că, precum iaste răutatea„ . de obşte, să fie şi rugăciunea de obşte„ . Iară nu unul
să se roage şi altul nici să gândească: unul să plângă şi altul să râză „. Pentru căci
atunce cu adevărat Dumnezeu nu ne ascultă[„,]".
Una dintre trăsăturile particulare şi surprinzătoare ale omileticii lui Antim
Ivireanul este ancorarea în realităţile sociale (uneori şi politice) ale vremii: "[„.] vă
pohtesc, feţii miei, aşa să vă rugaţi, pururea şi toţi deodată. Şi mai vârtos în aceste
vremi căci s-au înmulţit nevoile şi pre toţi, împreună, de toate părţile ne-au
încungiurat nenorocirile, necazurile şi scârbele [ „ . ] .
*

Din a doua omilie pe aceeaşi temă vom reţine doar un aspect şi anume acela al
iconomiei dumnezeieşti, întrebându-se firesc, dar şi retoric: de ce s-a făcut
cutremur mare, de ce dormea Mântuitorul în corabie şi de ce i-a lăsat pe ucenici
pradă deznădejdii, Antim Ivireanul răspunde că, în timp ce în Vechiul Testament
Dumnezeu este unul aspru, pedepsitor, în Noul Testament Mântuitorul este
miluitor, este un Dumnezeu al "milei şi îndurării", ceartă şi miluieşte. Dumnezeul
veterotestamentar folosea forţele oarbe ale naturii - stihiile - pentru certarea oame
nilor (vezi potopul din vremea lui Noe), iar în Legea Nouă aceleaşi "stihii" sunt
folosite într-un sens pozitiv, eshatologic, mântuitor.
Demonstraţia ideii la Antim este magistrală, subtilă, tulburătoare: " [ „ . ]
(Dumnezeu) lucrează c u aceleaşi stihii, ca să arate mila lui cea bogată: apa, prin
Botez, pentru ca să înece păcatele; focul prin limbile cele de foc, la pogorârea
Sfântului Duh asupra capetelor apostolilor; pământul, prin Sfânta Naştere a Lui
din Fecioară, în peşteră„ . şi prin îngropăciune şi prin înviiarea din morţi; văzduhul
prin înălţarea la ceriu [„.]".
Dacă Hristos n-ar fi dormit, "[„.] întâi urma să facă cutremurul; [„. ] de ar fi
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început (cutremurul), . . . îndată l-ar fi încetat, că de nu„ . ar fi zis cei ce era de faţă
cum că nu poate; ( !), de ar fi fost deşteptat, nu L-ar fi rugat ucenicii„ ." . Dincolo
de aceasta, o ipoteză personală, care cuprinde tot tâlcul: "Domnul nostru Hristos,
ca un Dumnezeu adevărat, iaste mai înainte cunoscătoriu şi cunoştea împuţinarea
credinţei ce avea apostolii; şi pentru aceasta au dormit şi s-au depărtat să se facă
cutremurul, ca să se arate împuţinarea credinţei lor, ca să-i certe puţintel. . . ( !)
Căci de ar fi deplin, să cuveniia să nu zică cuvintele ce au zis, nici să se teamă, ci
să socotească cum că Domnul nostru şi când doarme mântuieşte [„ . ] Deci pentru
aceia Domnul nostru au înfruntat necredinţa lor şi drept aceia le-au arătat de faţă
boala lor cea sufletească, adecă puţintica lor credinţă„ . zicându-le: « Ce sunteţi
fricoşi, puţin credincioşilor ?»[„.]" .
Ar mai fi multe de spus ! E păcat, mai ales că nici un teolog român - fie el chiar
numai un tânăr preot care ar fi avut enorm de învăţat din minunatele didahii ale
marelui ierarh şi cărturar, folosindu-le pentru propria misiune pastorală - nu s-a
aplecat cu stăruinţă şi înţelegere să facă o exegeză pertinentă a omiliilor Sfântului
Antim Ivireanul. Mistagogia din textele sale ar putea provoca, la rândul ei, tot o
tratare mistagogică, realizându-se folos misionar, ceva similar ideii "Liturghiei
după Liturghie", pe care marele ierarh o traduce de altfel într-o paradigmă
metaforică uluitoare prin exemplul "ariciului": "[„.] când eşim de la biserică, să nu
eşim deşărţi, ci să facem cum face ariciul că, după ce merge la vie, întâi se satură
el de struguri şi apoi scutură viţa de cad broboanele jos şi să tăvăleşte pe dânsele
de să înfig în ghimpii lui şi duce şi puilor. [„.]".
*

Stea viu strălucitoare, Antim Ivireanul face parte dintr-o constelaţie care a
împodobit sfârşitul de secol XVII şi începutul celui de-al XVIII-iea veac de spiri
tualitate românească înaltă, constelaţie alcătuită din luminători de primă mărime
ca: Miron şi Nicolae Costin, spătarul Nicolae Milescu, stolnicul Constantin
Cantacuzino, Radu Popescu, fraţii Constantin şi Radu Greceanu, Ioan Neculce,
Dimitrie Cantemir, Simeon Ştefan, mitropoliţii Varlaam şi Dosoftei. Cu aceştia doi
din urmă, mitropolitul Antim - frate întru Hristos şi arhierie - realizează obsedan
ta (în scrierile lui) alcătuire treimică şi nu întâmplător, poate, ea se constituie din
înalte feţe bisericeşti !
*

"Că nu sunt vremile sub cârma omului ci bietul om sub vremi„ ." este o sintag
mă a unuia dintre aceşti mari cărturari - Miron Costin - şi iată că ea s-a aplicat, s-a
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adeverit şi în ce priveşte viaţa mitropolitului Antim.
Conjuncturi politice, lucrări strâmbe şi prea omeneşti, zavistii şi ură, nu l-au
ocolit pe acest mare om ! Strâmbătăţi în judecată, pâri şi necinste l-au încolţit ca
viespile cele veninoase şi nu s-au potolit până n-au stricat din temelie minunata
legătură de spirit şi dragoste de frumos dintre el şi prealuminatul domn Constantin
Brâncovanu. Chiar dacă, în cele din urmă, domnul a renunţat să-i mai poruncească
retragerea din scaunul mitropolitan, gustul amar al dezamăgirii şi nedreptăţii n-a
părăsit sufletul lui Antim. Înălţatu-I-a pre el Domnul, dar iată că, iubindu-l, l-a
smerit, ca să-i încerce credinţa şi tăria, având desigur pentru el un loc anume în
iconomia dumnezeiască, după cum o va dovedi însăşi moartea lui de martir.
Dureros sună, până astăzi, de dincolo de moarte, cuvintele lui Antim Ivireanul
adresate lui Constantin Brâncoveanu, cerându-i (umilindu-se a-i cere !) să nu-l
oblige să-şi părăsească turma, nici să-şi ducă povara bătrâneţilor sporită de amără
ciunea nedreptăţii :
"[„.] Mitropolia n-am luat-o cu sila, nici cu mite, nici cu rugăciuni. Facă-mi
Dumnezeu răsplătire de va fi urmat din acestia, ci aşa au fost plăcut înaintea
stăpânului Dumnezeu şi au luminat pe măriia-ta [. . . ] de mi-ai făcut mutare dintr-un
scaun într-altul (din cel de episcop de Râmnic, n.n.). Şi ştiind că această mutare
iaste duhovnicească, am pus osteneli peste osteneli întru toate şi am trudit din zi,
din noapte să înmulţesc talantul Domnului [„ .]. Şi acestia câte am lucrat cu
mâinile şi câte am grăit cu limba, cine va vrea, să le socotească cu cuget drept, fără
părtinire şi după Dumnezeu, nici una nu va afla ca să nu fie spre slava lui
Dumnezeu, spre cinstea mării-tale şi spre folosul ţării".
Smerenia, umilinţa sublimă este împinsă până la extremă, adresându-se domnului
ca cel mai neînsemnat penitent sub patrafirul duhovnicului:
"[„.] mă rog (mării-tale, n.n.) ţine cumpăna judecăţii drept şi nu lăsa să-ţ spurce
unii şi alţii auzurile cu vorbele lor cele otrăvicioase. [„ . ] Iară măriia-ta fă ca un
domn creştin şi milostiv şi nu mă lăsa să es obidit şi cu lacrămile pe obraz, că va
fi păcat. Şi precum nu te pripeşti la cele politiceşti a face răsplătire pentru cinstea
domniei, aşa nu te pripi nici la cele besericeşti, pentru cinstea lui Dumnezeu; că
răul a face iaste lesne, iar a să desface iaste cu nevoie. Îţ mai ia seama de aceas
ta şi Dumnezeu să te lumineze săfaci ce ar fi mai cu cinste şi mai de folos, a căruia
nespusă milă rugăm să fie pururea cu măriia-ta.

Obiditul rugător al mării-tale, Antim al Ungrovlahiei "
A rămas obidit, a murit umilit până la batjocorirea însăşi a vredniciei sale de
arhiereu, dobândită prin taina "punerii mâinilor", când a fost hirotonit episcop.
Cum am arătat la începutul acestei smerite evocări, i s-a smuls veşmântul arhieresc,
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i s-a sluţit chipul, rupându-i-se părul şi barba, i s-a pus pe cap o tichie roşie. „ Le-a
îndurat cu demnitate şi, desigur, gândul său va fi fost la momentul batjocoririi lui
Iisus, de către iudei, iar acest gând îi va fi dat putere şi întărire a credinţei .
Jerfitu-s-a pentru o ţară care nu era a lui de obârşie, pentru un popor care l-a
iubit, dar nu l-a putut apăra; şi nici măcar n-a avut parte să moară în această patrie
adoptivă, ci aiurea, pe meleaguri străine, duşmănoase sau - mai trist ! - indiferente !
A murit pentru toţi cei cărora le-a adresat acest testament duhovnicesc şi,
implicit, o profesiune de credinţă, dovedind înălţimea la care îşi socotea misiunea
de păstor duhovnicesc şi în virtutea căreia nu pregeta nici să certe aspru, dar nici să
mângâie, având încredinţare că adâncul sufletului omenesc este păstrător al chipu
lui Creatorului său şi, deci, posibil de scos la iveală, din ascunzătoarea uitării de sine:
"Deci pentru aceasta, blagosloviţilor creştini, câţi v-aţi adunat astăzi poate fi
şi un astăzi real, al nostru ! - la această cuvioasă şi sufletească adunare, am dato
rie, ca un păscar sufletesc ce m-au rânduit Dumnezeu ca pre un nevrednic, să întinz
mreaja învăţăturii şi să puiu undita cuvântului înaintea dragostei voastre şi, aju
torind iubitoriul de oameni, Dumnezeu, am nădejde bună şi făr ' de îndoială, cum
că voiu scoate dintru adâncul turburăciunii păcatului mult vânat, căci cunosc
voinţa inimii voastră cea bună şi dragostea ce aveţ spre ascultarea celor de folos,
cu care vânat voi putea face masă cinstită şi desfătată lui Dumnezeu". Sunt cuvin
tele pe care le-a rostit la Duminica Lăsatului sec de brânză. Le-a împlinit întru
totul, învăţându-i pe păstoriţii săi taina răspândirii adevărului Evangheliei lui
Hristos prin pilduitorul comportament al ariciului, care simbolizează însăşi esenţa
activităţii propovăduitoare a marelui ierarh: "[ . ] când eşim de la beserică, să nu
eşim deşărţi, ci să facem cum face ariciul că, după ce merge la vie, întâi se satură
el de struguri şi apoi scutură viţa de cad broboanele jos şi să tăvăleşte pe dânsele
de să înfig în ghimpii lui şi duce şi puilor. Aşa să ducem şi noi, fieştecine, pe la
casele noastre, copiilor şi celor ce n-au mers la beserică, din cuvintele ce am auzit
din sfânta Evanghelie şi dintr-alte cărţi, ca să-i hrănim şi pre dânşii cu hrana cea
sufletească [ . . . ]" .
-

.

.

*

Minunată este rânduiala Bisericii creştine - în general - şi a celei Ortodoxe - în
cazul nostru - de a-i pomeni pe Sfinţi în fiecare an, la sorocul statornicit în
sinaxare. Odrăsliţi şi vieţuind în lumina pământeană, părăsind-o, Sfinţii au intrat în
"viaţa cea neîmbătrânitoare", deci care nu mai cunoaşte delimitare temporală.
Avem a ne bucura cu osebire că printre Sfinţii credinţei noastre drept măritoare
se află şi se cinstesc şi sfinţi români, odrăsliţi de acest pământ, în sânul acestui popor.
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Poate printr-o dumnezeiască "înainte-vedere", Mitropolitul-martir Antim
Ivireanul a scris în "Aşezământul mănăstirii Antim" (un fel de testament al său):
"Pentru ca să fac puţin folos sufletului meu şi să aibe pomenirea mea cea de toate
zilele şi în viaţa de după moarte, m-am apucat de am înălţat din temelie acest sfânt
lăcaş în slava lui Dumnezeu şi întru cinstirea Tuturor Sfinţilor şi cu acea puţină
agonisită ce mi-a dăruit mila lui Dumnezeu şi am câştigat şi cu multe osteneli şi cu
sudoarea feţei mele am săvârşit-o şi am înfrumuseţat-o precum se vede[ . . ]"
De ce spuneam "înainte-vedere" ? Pentru că el însuşi avea să intre cu vrednicie
în ceata "Tuturor Sfinţilor", pentru slujire duhovnicească înaltă, pentru viaţa jert
felnică închinată Bisericii lui Hristos şi pentru moarte năpraznică pătimită pentru
Adevăr şi Credinţă.
.

Rândurile de mai sus se vor a fi un călduros omagiu la ceas aniversar domnului
Acad. Prof. Dr. Gabriel Ştrempel, însoţindu-le cu profundă preţuire şi cele mai
sincere urări de "La mulţi alli !"

610

https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ INCH/NATĂ CĂRŢII

DIN ISTORICUL CABINETULUI NUMISMATIC AL
BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE*
Constantin Preda
Începuturile alcătuirii unei colecţii numismatice publice se leagă nemijlocit de
primele donaţii făcute Societăţii Academice Române, respectiv Academiei
Române, şi Muzeului de Antichităţi, de către mari personalităţi ale vieţii cultural
ştiinţifice şi politice româneşti din sec. al XIX-lea. Marele ban Mihail Ghica, un
împătimit colecţionar de antichităţi reuşise să alcătuiască, în casa părintească, o
frumoasă colecţie de arheologie şi numismatică, aceasta din urmă numărând 556
monede greceşti şi romane. Donată statului, colecţia va constitui baza Muzeului de
Istorie Naturală şi de Antichităţi, care lua fiinţă în 1 834. Înfiinţarea acestei prime
instituţii de cultură şi ştiinţă a însemnat, după cele inserate în paginile gazetei
"Curierul românesc" din 1 3 .XII. 1 834, "deschiderea unei noi epoci în istoria cul
turii naţiunii române".
O a doua mare personalitate din aceeaşi perioadă este reprezentată de generalul
N. Mavros. Datorită funcţiei sale de director general al carantinelor 1 828 - 1 844, a
avut posibilitatea să închege o bogată şi preţioasă colecţie numismatică, emisiuni
ale oraşelor greceşti, precum şi din Macedonia, Siria, Illiria, Egipt şi Imperiul
roman. Întreagă această colecţie, din care făcea parte şi un important grup ceramic
greco-roman, a fost donată statului în 1 862. Împreună cu fondul mai vechi al
Muzeului, aflat la Colegiul Sf. Sava, aveau să se pună bazele Muzeului Naţional de
Antichităţi, ca instituţie de sine stătătoare, aprobată ca atare în 1 864, de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, primind un nou sediu în noul local al Universităţii Bucureşti.
În a doua jumătate a sec. al XIX-iea se afirma pe tărâm numismatic marele om
politic şi de cultură D. A. Sturdza. Îm 1 876 el donează Academiei Române bogata
şi valoroasa sa colecţie de monede medievale româneşti, constituind principalul
fond al viitorului Cabinet Numismatic. Înaintea sa, mai exact în 1 87 1 , A. Papiu
Ilarian şi V. A. Urechia făcuseră donaţii de monede antice şi medievale aceluiaşi for
academic. În anii următori, 1 877 şi 1 879, îşi înscriu numele pe lista donatorilor M.
C. Sutzu, N. Kreţulescu şi D. C. Sturdza-Scheianu, acesta din urmă oferind o va
loroasă colecţie filatelică. Tot acum are loc şi un început de alcătuire a unei bi
blioteci de specialitate, ca urmare a donaţiilor făcute de Ioan Ghica şi D. A. Sturdza.
* Constantin Moisil, Cabinetul Numismatic al Academiei Române, în "Boabe de grâu", 4, 1 933, nr. 1 2, p.
705-726; Oct. Iliescu, în "Studii şi cercetări de bibliologie", 5 , 1 963, p. 179- 1 87 ; idem, Cabinetul Numismatic,
în Biblioteca Academiei Române, în "Cartea centenarului", 1 967, p. 2 1 1 -2 1 9 (cu întreaga bibliografie).

61 1

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
La începutul secolului XX, Academia Română ajunsese să deţină o mare
colecţie numismatică, dar nu îndeajuns de completă pentru a se putea înfiinţa un
Cabinet de specialitate. De aceea, în 1 9 1 0, ca urmare a intervenţiei lui D.A.
Sturdza, Ministrul Instrucţiei Publice - Spiru Haret - a dispus trecerea la Academie
a tuturor monedelor de la Muzeul Naţional de Antichităţi, constituindu-se astfel cea
mai mare colecţie numismatică din România.
La 1 ianuarie 1 9 1 1 , graţie iniţiativei lui Ion Bianu, se înfiinţa în mod oficial
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române. La jumătatea aceluiaşi
an, M. C. Sutzu făcea o nouă însemnată donaţie de monede provenind din oraşele
greceşti de la Marea Neagră, devenind totodată şi director al Cabinetului. Sarcina
de conservator a fost încredinţată lui Constantin Moisil, cel care va păstori acest
extrem de valoros patrimoniu până la trecerea sa în eternitate în 1 958.
Declanşarea primului război mondial, în a cărui încleştare a fost prinsă şi
România, va avea repercursiuni nefaste şi asupra Cabinetului Numismatic. În ideea
de a fi pusă la adăpost de furia războiului, întreaga colecţie a fost împachetată şi
trimisă la Iaşi în 1 9 16, iar de acolo, în vara lui 1 9 1 7 va lua drumul Moscovei. Î mpa
chetarea, după cum mărturiseşte cu amărăciune C. Moisil, s-a făcut în mare grabă.
Aşa ne explicăm de ce nu dispunem în arhive de un inventar a ceea ce luase dru
mul pribegiei. Din spusele aceluiaşi mare numismat reiese că au fost depuse în lăzi
"monede, sigilii şi decoraţii, împreună cu documente, manuscrise, obiecte de
muzeu şi cărţi rare".
După război se va lua totul de la început. Din donaţii şi din achiziţii s-a alcătu
it treptat un nou fond numismatic. În anii 1 9 1 9 - 1 922, M. C. Sutzu dăruia întrea
ga sa colecţie de monede greceşti, romane, bizantine şi medievale, pentru ca ceva
mai târziu să doneze un număr de 2986 monede, emisiuni ale oraşelor nord-pon
tice, care aparţinuseră ducelui rus Alexei Mihailovici. Acestei extrem de valoroase
danii i se va adăuga, în 1 927, colecţia lui Al. Rosetti-Solescu, alcătuită din 4242
monede romane, primită însă de la Ministerul Cultelor şi Artelor, precum şi
donaţia lui M. S . Ascher, cu peste 1000 monede antice şi medievale.
În 1934 intra efectiv şi colecţia lui N. Docan, care fusese cedată scriptic
Academiei încă din 1 906. Aceasta cuprindea peste 1000 monede medievale ale
Ţării Româneşti şi Moldovei şi peste 600 emisiuni romane imperiale din tezaurul
de la Măcin descoperit în 1908. Un an mai târziu Şt. Capşa dăruia Cabinetului
1 320 medalii, 1 20 decoraţii şi 97 monede modeme româneşti.
În 1 953, Ministerul Finanţelor a transferat la Cabinetul Numismatic colecţia
B ăncii de Stat a R.S.R. (BNR), pe baza referatului acesteia, constând din 54.073
monede, bancnote, medalii, sigilii etc., precum şi o serie de publicaţii de specialitate.
Cea mai mare şi mai valoroasă colecţie numismatică, donată Academiei
Române, a fost cea a ing. Constantin Orghidan. În rândul celor peste 10.000 piese,
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monede, sigilii, ponduri, din aur, argint şi bronz, se află şi preţioasa colecţie de
bijuterii antice, bizantine şi medievale, toate din aur, pietre semipreţioase gravate şi
marea camee ce poartă numele donatorului. Aceasta, împreună cu obiectele de
podoabă, se află expuse la Muzeul Naţional de Istorie.
În 1 956 revenea în ţară colecţia de la Moscova. După expunerea ei la fostul Palat
regal, partea antică a revenit Institutului de Arheologie, iar cea medievală şi mo
dernă, cu cca 1 5 .000 piese, Cabinetului Numismatic al Bibliotecii.
Printre ultimele donaţii mai importante se numără şi cea a lui Vasile Canarache,
cedată Academiei după 1960. Cele câteva sute de monede sunt în totalitate emisiuni
ale oraşelor vest-pontice, cu precădere ale cetăţii Histria.
După dispariţia lui Constantin Moisil în 1 958, conducerea Cabinetului a revenit
lui Octavian Iliescu până în 1978, când, printr-o hotărâre a Biroului executiv al
C.C.P.C.R., întreaga colecţie a Cabinetului Numismatic al Academiei Române tre
cea în posesia Muzeului Naţional de Istorie. Excepţie au făcut totuşi monedele de
aur (cca 6800 piese), care au fost depuse spre păstrare la Banca Naţională a
României. Operaţia de predare - primire de la Academie către Muzeu s-a încheiat
în 1 984, dată la care Cabinetul Numismatic era practic desfiinţat. Aproximativ
jumătate din colecţie a trecut la Muzeu sub formă de transfer, iar cealaltă parte,
reprezentând donaţiile sub formă de custodie.
Îndată după reorganizarea Academiei Române, mai exact în anul 199 1 , Prezidiul
marelui for academic hotăra reînfiinţarea Cabinetului Numismatic. Drept urmare,
subsemnatul am fost desemnat să preiau conducerea acestui sector de cercetare din
cadrul Bibliotecii, fiind transferat de la Institutul de Arheologie. Pentru a treia oară
se lua totul de la capăt. Am reuşit să amenajăm un spaţiu pentru Cabinet, în fosta
sală rezervată fondului special de carte. În acelaşi an ( 1 992) primeam drept cola
borator pe d-nul Emanuel Petac, proaspăt absolvent al Facultăţii de Istorie Bucureşti.
În anii care au urmat am reuşit să punem bazele unei noi colecţii, prin achiziţii
şi donaţii. Una din cele mai însemnate colecţii a fost donată de Dominik Nicol din
New York (USA), constând din peste 1 200 medalii de argint şi bronz şi cca 50 vase
de metal din epoca modernă. Timp de mai bine de un deceniu s-a reuşit alcătuirea
unui nou fond numismatic cu peste 4500 piese.
Paralel cu această activitate s-au întreprins numeroase şi insistente demersuri în
vederea recuperării lotului numismatic şi filatelic aflat în custodie la Muzeul
Naţional de Istorie, precum şi a celui de aur de la BNR, fiind sprijinit permanent
de directorul general al Bibliotecii - d-nul prof. dr. Gabriel Ştrempel. În 1 999, cele
peste 6800 piese de aur reveneau la Cabinet. Cât priveşte custodia de la Muzeu,
desele noastre solicitări s-au izbit de fiecare dată de refuzuri categorice. Apariţia
Legii Patrimoniului Cultural Naţional mobil în anul 2000 va deschide calea
obţinerii acestui fond numismatic, ca urmare a prevederii de la art. 80( 1), potrivit
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căreia "bunurile culturale aflate în custodie vor fi restituite posesorilor, la cererea
acestora". Începând cu anul 2002 s-a trecut la operaţia de preluare a custodiei
numismatice de la Muzeu, proces aflat în prezent aproape de finalizare.
Aproximativ 1 50.000 piese sunt din noua acasă, alăturându-se astfel celor peste
6800 exemplare de aur şi celor cca 4500 piese achiziţionate după 1992.
Cea de a doua parte a colecţiei, însumând cca 1 50.000 piese continuă să rămână
încă în posesia Muzeului Naţional de Istorie sub formă de transfer. Pentru recupe
rarea acestui al doilea mare lot şi pentru reîntregirea colecţiei sunt necesare noi
intervenţii din partea Academiei Române. O asemenea acţiune se impune cu atât
mai mult cu cât, în prezent, Cabinetul Numismatic dispune, în noua clădire a
Bibliotecii, de spaţii adecvate de studiu, siguranţă şi de expunere.
În urma tuturor acestor acţiuni întreprinse de noi se poate vorbi de o nouă
renaştere a Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei, urmând a-şi prelua
rolul de important sector de cercetare de specialitate din România. Paralel cu activi
tatea de reorganizare se întreprinde şi opera de valorificare ştiinţifică a colecţiei,
prin publicarea unor categorii de monede şi a unor tezaure inedite sau insuficient
de bine cunoscute. Cabinetul dispune de un fond numismatic impresionant de cer
cetare, alcătuit din loturi mari de monede greceşti vest şi nord-pontice, mace
donene, romane, bizantine şi mai ales din emisiuni medievale româneşti şi străine,
precum şi dintr-o bogată colecţie de monede modeme şi de medalii.
O dată cu preluarea ultimului lot de monede de la Muzeul Naţional de Istorie,
Cabinetul Numismatic va deveni cel mai mare şi mai important centru de cercetare
din domeniul numismatic din România şi deţinător a unor valori inestimabile de
patrimoniu cultural naţional. Biblioteca de specialitate, deocamdată cea mai com
pletă din ţară, şi organizarea în curând a unei expoziţii permanente, vin să
întregească pe deplin cadrul necesar unei reale cercetări numismatice.
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PĂSTRĂ TOR DE COMORI INESTIMABILE
Elis Râpeanu
Când a venit la Biblioteca Academiei Române, tânărul Gabriel Ştrempel a tăiat
secolul în două: 1950. A rămas în slujba acestei instituţii, completând cealaltă
jumătate de secol, pătrunzând cu ani buni şi în cel următor, al mileniului trei. Prin
ataşamentul de o viaţă faţă de această Bibliotecă unică în ţară - păstrătoare de
comori scrise inestimabile -, prin lucrările pe care le lasă culturii româneşti, se
înscrie în rândul marilor Bibliotecari şi Cercetători de documente, de talia lui
Ion Bianu sau, mai aproape de clipa pe care o trăim, a Părintelui Arhimandrit
Grigore Băbuş care a păstorit Biblioteca Sfântului Sinod.
Permanent prezent la biroul său de lucru, directorul general Gabriel Ştrempel,
membru de onoare al Academiei Române, primeşte pe oricine şi oricând în audi
enţă, cu diverse cereri sau nelămuriri, dar e foarte atent atunci când dă aprobări
pentru permisul de cititor. De când mă ştiu, de la începuturile activităţii mele de
cercetător ştiinţific (orice cadru didactic universitar - de la preparator până la pro
fesor - trebuia să-şi justifice o treime din salariu prin lucrări ştiinţifice: comunicări
la sesiuni ştiinţifice, articole publicate în domeniu, manuale, cursuri, dicţionare
etc.), l-am găsit acolo, neclintit, atent la tot ce se întâmplă în acest sanctuar al cul
turii româneşti. Într-o ţinută impecabilă, calm, cu un zâmbet uitat în colţul gurii, cu
o exprimare aleasă, uneori diplomatică, răspundea oricărui solicitant. Şi-i citeai
bucuria în ochi - uneori singura răsplată - când te prezentai cu o carte nouă - rod al
orelor, zilelor, lunilor petrecute în sălile de lectură ale acestei Sfinte Biblioteci, fără
să simţi că înţepeneşti de frig, că-ţi îngheaţă coatele pe cristalul gros al mesei sau
pe cotierele de fier ale scaunelor. Atunci aveam în faţă un alt om: de o sensibilitate
pe care n-o bănuiai la domnul protocolar pe care îl ştiai. Nu lăsa din mână cartea
dăruită până n-o cerceta, nu te lăsa să pleci rară să se intereseze la ce mai lucrezi.
Era încântat să asculte o epigramă nouă. Mi-a dat întreaga măsură a înţelegerii
mecanismului acestei vieţi când, ascultându-mi epigrama În căsnicie, vorba
aceea,/ EL duce crucea, EL - Bărbatul;/ O fi ducându-o, aşa-i e datul,/ Dar urcă
Golgota Femeia, a făcut următoarea completare: "Şi femeia duce în spate o cruce,
e Crucea Timpului şi, cum Timpul pentru mulţi e invizibil, nici crucea ei nu o văd
decât oamenii-oameni". Aceste "zise" mi-au inspirat următoarea poezie (voi.
Amfora de vis, Ed. Metropol, 1 995): Eu sunt clepsidra-n care Timpul cântă/
Cioplind catarge albe de ninsorii Când depărtarea noi cărări frământă/ Şi
rătăcesc prin parcul de vioriii Corabia demult cioplită-n minei Despică-n zodii
mări de oseminte/ Şi-nvolburează valu-n adâncime/ Stârnind sahare-n clipa mea
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fierbinte// Azurul cald şi sufletul furtunii/ Pe ţărmu-ngenuncheat se-ntind alături;/
Eu sunt clepsidra-n care-n mai străbunii/ Mai toarnă şi-azi nisipul pe de lături.
I-am înmânat, ulterior, volumul care cuprindea această poezie şi, după un timp,
când m-am dus iar la Domnia Sa, mi-a mărturisit că l-a impresionat poezia CASA
COLINDELOR, care-i amintea de copilăria din acea comună din Nordul
Transilvaniei, cu nume latinesc - Pomi : E casa-n care stâlpii-s înălţaţi/ Din
sufletele calde de părinţii Ce-au strâns în lăzi iubire de bărbaţi,/ Miros de fân şi
flori de pe catrinţill E casa bine-nfiptă în planetă/ Şi far pentru corăbii duse-n
larg,/ Simbol purtat pe marea violetă/ La înălţimea marelui catarg// E casa-n care
duhuri de femeii Zidite-n temelie şi-n ştergare/ Mai aburesc şi azi în stânjeneii Cu
rodul jertfei lor şi cu visare// E vatra cu bărbaţi ce ţin tot cerul,/ Întreaga casă şi
pe toţi din ea,/ Acoperişul lumii cu misterul/ Şi-n fiecare palmă câte-o stea//
Această casă ce-a zidit părinţii Şi cu nădejdi la capătul cărării,/ Cu aripi ce te
apără fierbinţi/ De grindina tăioasă-a depărtării// Cu ochi ce zarea vieţii îţi
cuprinde -/ Veniri, plecări şi paşii veşniciei,/ E casa-n care-au înflorit colindei Din
roua caldă a copilăriei.
Om de solidă cultură umanistă, este unul dintre puţinii cărturari care ne-au mai
rămas şi care cercetează textele vechi. Păstrător al lor, putem spune că le-a păstorit
o viaţă. Fără sprijinul pe care l-am găsit în materialele de la Biblioteca Academiei,
n-aş fi realizat cele 14 volume personale de poezie, epigrame, studiul critic privind
epigrama şi nici cele 5 culegeri/antologii de epigrame. Spirit deschis, domnul
Director încurajează orice efort al celor care se nevoiesc în slujba culturii, care se
pleacă pe foaia albă, dând lumină nouă izvoarelor vechi, formând cultură şi
răspândind cultură din cultură. Pentru Domnia Sa, toate genurile şi speciile literare
sunt importante. Aşa se explică şi faptul că a dat atenţia cuvenită şi speciei literare
care se cheamă epigramă. Pentru Domnia Sa şi pentru cititorii acestor pagini, ală
turi de calde urări de viaţă lungă, sănătate şi multă lumină în suflet, adaug, în
încheiere, o suită din epigramele mele - gen de scriere căruia i-am închinat bună
parte din viaţă, atât în calitate de creator, cât şi de cercetător (Epigrama în literatura
română, Ed. Dealul Melcilor, Braşov, 200 1 , 592 pagini); cum ţara noastră este sin
gura în care mai înfloreşte această specie literară a genului liric, pe haina de gală a
culturii europene, va străluci, ca o mică nestemată a spiritului, şi epigrama
românească.
DIFERENŢĂ
Cortina are rol exact,
Ca fusta şi-alte mici veşminte,
Dar prima cade după act,
A doua pică înainte.

OUL LUI COLUMB
De Columb, un zvon mai nou
Circulă cam fără rost:
Cică-avut-a doar un OU !
Da, dar ce bărbat a fost !
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M ĂSURĂ PREVENTIVĂ
Demagogia azi, perfida,
Se ia în Parlament ca SIDA,
Deci să se pună, preventiv,
La microfon, prezervativ.
FEMEIA E SAREA PĂM ÂNTULUI (BIBLIA)
Când soţu-i sterp şi ea-nţeleaptă,
Alunecoasă, ochi zglobii,
Ea neajunsul îl îndreaptă
Şi-i naşte patru - cinci copii.
REVENIREA LA DOMICILIUL CONJUGAL
Fugită c-un voinic din sat,
Se-ntoarse dup-un timp voioasă
Şi soţu-o iartă c-a plecat,
Dar nu şi că s-a-ntors acasă.
SCHIMBAREA LA FAŢĂ
Născut din caractere slabe,
Pe şeful lui l-a adorat L-a slugărit în patru labe
Şi-acum se pune pe lătrat.
T.V.A.
Corpul ei de vrăjitoare
E valoarea afişată,
Dar percepe Taxă mare
Pe Valoarea-Adăugată.
IMPOZIT PE VENITUL GLOBAL
Aflând că-i musai să declare Să scrie-n fişă tot ce are,
Un biet bătrân bolnav se plânge:
Să scriu şi zahărul din sânge ?
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îNCURAJARE DIN PARTEA SOŢULUI
Când tomul îmi era pe drum,
B ărbatul meu mă-ncuraja:
Mai toţi tâmpiţii-au scos volum,
Tu ce aştepţi, iubita mea ?
îN AJUNUL ALEGERILOR
Acei ce vor să tot conducă ţara,
Cotcodăcesc promisiuni cu sacul;
De crezi găina care cântă seara,
În loc de ouă, capeţi cotcodacul
UNUIA DE LA PUTERE
De ce cu mâinile-amândouă
Să strângă-averi şi-o vilă nouă ?
O mână poate să-i ajungă
Când e suficient de lungă.
CELUI CARE SE CREDE COCOŞ
Eşti tânăr azi, vei fi şi moş
Şi-ales te crezi de Dumnezeu
Să fii în casa ta cocoş,
Dar soaţa-i uliu, dragul meu !
UNUIA CARE FACE PE TINERELUL
Precum o veche limuzină,
Consumă mult prea mult . . . benzină . . .
Mai scârţâie câte-un rulment,
Da-i forte în eşapament !
ADAM ŞI EVA
Adam, când o văzu pe Eva
Cu sâni ce aerul despică,
Simţi că-n gură piere seva
Şi-n faţă frunza se ridică.
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NEBUNIA MODEI
Când fustele-au ajuns la noadă
De se închină toţi creştinii,
Să nu te miri de vezi pe stradă
Şi-un popă în sutană mini.

INFINITUL MARE
EL şi EA - un univers
Cu picioare drept proptele:
LUI îi folosesc la mers,
EI, la-naintat cu ele.

ÎNTOARS Ă CA LA PLOIEŞTI
Spun unii pe un ton băţos
Că lumea-i azi cu sus-n jos,
Dar dânşii ce făceau în plus
Când ea era cu josu-n sus ?

SINCERITATE
Important la vârsta-a treia,
Când problema e mai grea,
Nu-i cum cucereşti femeia,
Ci cum poţi să scapi de ea

CONDIŢIE SINE QUA NON
De luptă-aşa cum se cuvine,
Femeia ştie cel mai bine
Să-l dezarmeze pe bărbat,
Dar numai dacă e-narmat !

CA-NTRE RUDE
Din Estul milenar în care
Se succedară hani şi ţari,
Pândeşte Fratele mai mare,
Din Vest, Surorile mai mari.

AMICULUI AJUNS
Pe-o-naltă funcţie călare,
Iubitul, vechiul tău amic,
A trebuit s-ajungă mare
Să vezi şi tu cât e de mic.
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FUNDAT/A UNIVERSITARĂ CAROL I
,

(1891 - 1948)
Mircea Regneală
Între fundaţiile româneşti de la începutul secolului al XX-iea, Fundaţia
Universitară Carol 1 1 este, fără îndoială, cea mai cunoscută. Rolul său în viaţa cul
turală a Bucureştiului în primii ani de după 1 900 şi apoi în perioada interbelică este
deosebit de important, aula fundaţiei îndeosebi devenind locul de convergenţă al
ideilor intelectualităţii româneşti prin numeroasele cicluri de conferinţe şi prelegeri
prezentate aici.
Spre a se înţelege mai bine rolul acestei fundaţii în viaţa capitalei, e bine, cre
dem, să vedem mai întâi ce instituţii de învăţământ şi cultură existau în Bucureştii
acelor ani, ţara noastră neavând o tradiţie a acestor instituţii ca ţările vestice, unde
din secolul al XIV-iea sunt create primele universităţi.
În Bucureşti, abia la 1 694, se înfiinţează prima instituţie de învăţământ,
Academia Domnească, pe locul Universităţii din Bucureşti de astăzi, cu predare în
limba greacă. Ca acest aşezământ să beneficieze de cărţi pentru studiu, şase ani mai
târziu, în 1700, ctitorul său, domnitorul Constantin Brâncoveanu va construi, în
aproprierea lăcaşului de învăţământ, "o casă de piatră pentru tipografie şi o bibli
otecă". Sub influenţa ideilor iluministe, în 1 776, Alexandru Ipsilanti reorganizează
academia care însă nu putea răspunde, pe deplin, intereselor naţionale în primul
rând datorită limbii de predare, care era greaca. În 1 8 1 8 Gheorghe Lazăr introduce
învăţământul în limba română preluând o bună parte din studenţii aceleiaşi acade
mii. Este începutul modernizării învăţământului românesc.
Între anii 1 847 - 1852 se construieşte, sub îndrumarea arhitectului german Helt,
Teatrul Naţional din Bucureşti - instituţie atât de dorită de toţi oamenii de cultură
ai vremii. La 10 octombrie 1857 se începe construirea Universităţii din Bucureşti,
dată parţial în folosinţă în 1 862. Inaugurarea propriu-zisă a edificiului a avut loc
abia în 1 869.
În iulie 1864 prin decretul semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza ia fiinţă
Universitatea din B ucureşti formată din facultăţile de drept, litere şi ştiinţe. Tot în
acelaşi an, Biblioteca Colegiului Sf. Sava devine Biblioteca Centrală a Statului şi
funcţionează în localul universităţii.

I . Informaţia de bază pentru acest studiu a fost obţinută din publicaţia Biblioteca Centrală Universitară din
Bucureşti: o bibliografie a existenţei: 1891-2001, Bucureşti, 200 1 , 23 1 p.
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Ritmul modernizării instituţiilor României se accelerează în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea: la 4 iunie 1 862 se instituie Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice iar la 25 noiembrie 1 864 este promulgată Legea instrucţiunii publice.
În 1 866 se înfiinţează, după model francez, Societatea Academică Română,
devenită ulterior Academia Română.
Cam atât se făcuse în domeniul învăţământului şi culturii până la venirea lui
Carol I. A urmat dobândirea independenţei, instaurarea monarhiei şi reorganizarea
statului român pe principii democratice. Învăţământul naţional, care începuse să
capete o orientare modernă, avea nevoie de biblioteci în care elevul şi studentul să-şi
poată perfecţiona cunoştinţele primite de la profesor. De asemenea, intelectualii
români, care frecventaseră marile biblioteci ale Europei şi deveniseră profesori uni
versitari, oamenii politici şi parlamentarii îşi doreau şi ei biblioteci care să-i ţină la
curent cu mişcările de idei ale lumii. Singura bibliotecă a vremii de un oarecare
prestigiu era Biblioteca Centrală. Această bibliotecă însă era departe de cerinţele
unei instituţii bibliotecare moderne: colecţii învechite, acces limitat, spaţii de
lectură inadecvate.

Carol I şi fundaţia universitară
Regele Carol I, rămas în istoriografia naţională ca un om de o mare ţinută
morală dar şi intelectuală, nutrea convingerea că rolul său nu este numai acela de
om politic ci şi de mentor cultural, îndeplinind şi o misiune civilizatoare în ţara
unde a fost chemat să domnească. Cu această convingere, hotăreşte să construiască
din propria sa avere o bibliotecă destinată studenţilor "de la toate facultăţile din
ţară". Achiziţionează în acest sens casele lui C. Ioanid şi trimite la 3 mai 1 89 1 o
scrisoare preşedintelui Consiliului de Miniştri, Lascăr Catargiu, cerându-i să propună
un proiect de lege în parlament pentru crearea unui aşezământ care să poarte
numele "Fundaţia Universitară Carol I". Iată textul integral al acestei scrisori, săpat
ulterior şi în placa de marmură din Sala Profesorilor din Biblioteca Fundaţiei,
transcris în ortografia epocii:
"Scumpul meu Preşedinte al Consiliului,
Peste câteva zile România va serba a Douăzecişicincea aniversare a Domniei
Noastre. Provindenţa a vroit aceasta: din ziua când am îndreptat primii Noştri paşi
în această frumoasă Ţară, Ea a revărsat cu îmbelşugare binecuvântările Sale
asupra faptelor Noastre. Cu ajutorul Ei am putut străbate această lungă trecere
de vreme, înconjurat fiind, din partea scumpului Nostru popor, cu o încredere şi o
iubire, cari au fost răsplata cea mai dulce a silinţelor Noastre spre propăşirea şi
fericirea lui.
Urmând pilda bunilor Domni din trecut, şi spre amintirea faptelor împlinite în
acest pătrar de veac, vroim a înfiinţa un aşezământ spre binele tinerimii univer621
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sitare de la toate facultăţile din Ţară, al cărui scop va fi de a procura studenţilor
un loc de întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde vor putea
satisface iubirea lor de studiu; de a veni în ajutorul acelora dintre dânşii cari între
prind lucrări speciale sub direcţiunea profesorilor lor, sau pentru tipărirea tezelor;
cum şi de a da subvenţiuni acelora cari, din lipsă de mijloace, ar fi siliţi să între
rupă studiile lor în dauna cu/turei generale a Ţării. Spre îndeplinirea acestui scop,
facem danie, de pe acum, ministerului cultelor şi al instrucţiunei publice o casă ce
se va clădi cu cheltuiala Noastră, de pe planurile aci alăturate, pe un loc aşezat în
faţa palatului Nostru.
Punem totodată la dispoziţiunea aceluiaşi minister suma de 200. 000 lei în rentă
română 5%.
Pentru ca acest aşezământ să poată lua desvoltarea dorită şi să întindă cât mai
mult efectele sale binefăcătoare, dorim ca el săfie recunoscut ca persoană morală
şi vă rugăm, D-le Preşedinte al Consiliului, ca, împreună cu colegii D-voastră, să
aduceţi în sesiunea actuală a corpurilor legiuitoare un proiect de lege în acest sens.
Aşezământul va purta numele de
"Fondaţiunea Universitară Carol /".
Cât pentru amănuntele administraţiunii sale şi statutele după cari se va con
duce, acestea se vor fixa mai la urmă.
Dorinţa Noastră, a Reginei şi Principelului Moştenitor este ca această fon
daţiune să contribuie a întări frăţia printre tinerimea universitară şi a hrăni
simţământul patriotic care înalţă sufletul ei.
Alegând Noi înşine locul viitoarei clădiri, am vroit ca ea să se ridice aproape
de reşedinţa Noastră, adică sub ochii şi sub ocrotirea Noastră, fiindcă vedem în
tânăra generaţie Speranţa patriei şi unul din sprijinile cele mai temeinice ale
Tronului şi Dinastiei Noastre. Plin de încredere în această a Noastră dorinţă se
va împlini, vă rog, Scumpul meu Preşedinte al Consiliului, să primiţi încrederea
sentimentelor Noastre de înaltă stimă.
CAROL
Bucureşti,
În 3 mai 1 89 ]" 2
Proiectul edificiului este încredinţat arhitectului francez Paul Gottereau, cel
care, în 1 882, realizase proiectul Palatului Regal şi, în 1888, al Ateneului Român.
Era arhitectul în care regele avea cea mai mare încredere. Clădirea proiectată de

2. Al. Tzigara-Samurcaş, Fundaţiunea Universitară I: 1891- 1 931. Bucureşti, Ateliere Grafice, Socec, 1 933,
p. 1 05.
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Gottereau pe o suprafaţă de 660 mp, în stil neoclasic, cu ornamentaţie sobră
avea forma unui unghi drept, în centrul unghiului aflându-se rotonda, cea care dă
astăzi spre Piaţa Revoluţiei. De o parte a rotondei erau sălile de lectură iar de
cealaltă spaţiile destinate locuinţei directorului şi altor funcţionari, toate unite
printr-un culoar. La mijlocul culoarului se afla nişa cu bustul regelui, bust dispărut
rară urmă în epoca comunistă. În acea vreme, clădirea fundaţiei era înconjurată de
alte clădiri, între care cele ale familiei Lahovary, astfel încât din Palatul Regal se
putea zări numai rotonda.
Regele s-a îngrijit îndeaproape de întreaga dotare a imobilului. Rafturile metalice,
care şi-au păstrat întreaga funcţionalitate până la incendiul din decembrie 1 989, au
fost comandate la Casa Kunscherf din Dresda, iar mobilierul, cu piele verde, la
Casa T. Held din Londra. Vitraliile, înfăţişând domnitori români, au fost aduse de
rege de la Castelul Peleş. Alte vitralii, reprezentând copii ale frescelor de la
Biserica domnească de la Curtea de Argeş, au fost dăruite palatului fundaţiei de
arhitectul restaurator francez Lecomte du Notiy, naturalizat la noi.
Clădirea Fundaţiei era terminată la începutul anului 1 895. La 14 martie a
aceluiaşi an, are loc festivitatea de inaugurare. Alexandru Tzigara Samurcaş, fostul
director al Fundaţiei universitare între 1 899 - 1 946 - cel care în anul 1 933 publică
prima dar şi cea mai temeinică monografie asupra fundaţiei - descrie, în aceste
cuvinte, momentul inaugural: "Festivitatea a decurs astfel: la orele 1 1 ,30 Regele
şi Principele Moştenitor au venit pe jos de la Palat la Fundaţiune, unde au fost
întâmpinaţi de întreg guvernul, în frunte cu Preşedintele Consiliului, Lascăr
Catargiu, şi de Curtea Regală. Sosind şi Regina Elisabeta cu Principesa Maria,
înalţii oaspeţi au urcat scările monumentale ale clădirii în sunetul imnului Regal.
în sala cea mare a Bibliotecii, Mitropolitul Primat, Ghenadie, asistat de IPSS Iosif,
Mitropolitul Sucevei şi Moldovei, au săvârşit sfinţirea clădirii, după care Regele a
rostit discursul său"3 .
Inaugurarea nu fost lipsită de evenimente neplăcute. Sub influenţa agitatorilor
socialişti şi a opoziţiei liberale a apărut în presă un curent de opinii menit să deter
mine studenţii să respingă darul regal şi să nu participe la inaugurarea fundaţiei.
Motivele erau: 1 . "Maiestatea sa Regele nu le mai acorda o sală de întruniri (cum
se promisese iniţial n.n.), ci toată donaţiunea se mărgineşte la înfiinţarea unei
biblioteci şi o mică sală de lectură"4 ; 2. Donaţia se adresa Ministerului Instrucţiunii
şi nu Universităţii.
În ziua de 7 martie are loc întrunirea studenţilor contestatari şi se ia decizia de

3. lhid, p. 4 .
4 . lhid, p. 6.
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a nu se participa la inaugurare (vezi Fundaţiunea Carol şi studenţii, în "Voinţa
Naţională", 9/ 2 1 martie 1 895, 1 2, nr. 304, p. l . Regele nu a fost câtuşi de puţin
afectat de această atitudine, cunoscând psihologia tinerilor. Iată ce îi spune, în acest
sens, lui Rădulescu Motru, custode al fundaţiei , "sunt zburdălnicii de ale tinereţii,
care pot lua un curs neplăcut dacă sunt privite fără tact" 5 .
Studenţii care au participat la festivitate au fost, se pare, stigmatizaţi de restul
colegilor, dacă e să dăm crezare ziarului "Adevărul" din 16 martie 1895 care publică
articolul Studentul Bărbulescu unde se arată că respectivul student, care a partici
pat şi a ţinut un discurs la inaugurarea fundaţiei "va fi huiduit de întreaga stu
denţime"6 . Dar aşa cum se întâmplă adesea cu tinerii, acest gest de frondă a fost un
simplu foc de paie, pentru că foarte curând studenţii neputând rezista tentaţiei de a
vedea noua clădire o vizitează mai întâi, uimiţi de confortul din interior, apoi devin
cititorii fideli ai bibliotecii.
Regulamentul pentru administrarea Fundaţiei, elaborat în comun de ministrul
educaţiei, Take Ionescu, delegatul Casei Regale, I. Kalinderu şi rectorul
Universităţii din Bucureşti, Titu Maiorescu este aprobat de rege la 3 februarie 1 895 .
În articolul 1 al acestui regulament este definit scopul Fundaţiei: a) Înfiinţarea şi
întreţinerea unei biblioteci cu sălile de lectură, de care să se folosească studenţii de
la toate facultăţile universitare din ţară; b) Ajutorarea studenţilor care, sub condu
cerea unui profesor universitar, întreprind lucrări speciale, precum şi tipărirea
tezelor de licenţă sau doctorat, recomandate de facultăţile respective; c) Acordarea
de subveţiuni la studenţii merituoşi lipsiţi de mijloace. Deşi avea în regulament, aşa
cum se vede, şi alte scopuri, biblioteca, ca şi în cazul Muzeului din Alexandria,
rămâne partea principală în strucura şi activitatea Fundaţiei.
Primul Comitet de administraţie al Fundaţiei Universitare are în componenţă pe
Titu Maiorescu - rectorul Universităţii din Bucureşti, I. Culianu - rectorul
Universităţii din Iaşi şi I. Kalinderu - administratorul Domeniilor Coroanei.
Încă de la început, alături de donaţia regelui, Fundaţia Universitară Carol I a
beneficiat de numeroase alte donaţii şi rente de la societăţi sau persoane particu
lare, între care societăţile "Dacia România" şi "The Bank of Rumania", precum şi
Evlogie Georgieff şi Michail Jivadinevici, ca particulari, spre a ne opri numai la
aceste nume7 . De-a lungul timpului, alte importante legate au fost făcute în folosul
fundaţiei, cele mai multe provenind de la foştii cititori ai bibliotecii, în semn de
recunoştinţă pentru cultura dobândită în această instituţie, sau pur şi simplu urmând
5 . Constantin Rădulescu-Motm, Un început de carieră sub regele Carol /. Î n: "Revista Funda{iilor Regale", I

mai 1 939, 6, nr. 3, p.275.
6. Vezi: "Adevăml", 16 martie 1 895, 3, nr. 2 1 43, p. 1 .
7. Al. Tzigara Samurcaş, op. cit„ p.4.
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gestul de generozitate al monarhului.
De altfel regele a căutat să dea Fundaţiei sale cât mai multă autonomie financia
ră. Deşi avea subvenţie regală permanentă, regele a dispus ca parterul imobilului să
fie prevăzut cu spaţii care să poată fi închiriate. După mărturisirile lui E. Pangrati,
rector al Universităţii din Bucureşti, regele i-ar spus: "Nu se ştie cum ar fi vremile
ori cum vor fi împrejurările. Fundaţiunea mea trebuie să aibă mijloace proprii, pen
tru ca să poată trăi pentru binele tineretului şi asigurarea viitorului" 8 . Iată că şi
astăzi, la 1 10 ani de la inaugurarea Fundaţiei, sursa esenţială de venit a bibliotecii
provine din chiriile percepute pe aceleaşi spaţii.
La 9 februarie a aceluiaşi an, G. Dem. Teodorescu este numit director al
Fundaţiei, funcţie pe care o ocupă până în 1898. Pe postul de custode, comitetul de
administraţie, îl numeşte la 15 februarie, pe filosoful C. Rădulescu-Motru, care
rămâne la fundaţie până în 1 899. Din 1 899, timp de 47 de ani, până în 1946 Fundaţia
este condusă de Al. Tzigara-Samurcaş, renumit critic de artă şi om politic al vremii.
Biblioteca îşi începe activitatea cu numai 3 .400 volume, dar lucrări de primă
importanţă pentru studenţi, îndeosebi publicaţii în profilul facultăţilor universităţii.
Creşterea este destul de rapidă, astfel că în 1 905 existau circa 20.000 de volume,
iar spre sfârşitul celui de-al doilea război numărul lor ajunge la aproximativ
1 50.000 de volume. Alături de cărţi, biblioteca este abonată la cele mai cunoscute
periodice ale vremii, reviste ştiinţifice, dar şi magazine ilustrate care formau deli
ciul tineretului universitar, dornic să aibă contact cu atmosfera occidentală. Iată ce
mărturiseşte în acest sens Constantin Kiriţescu: "În sala de alături a bibliotecii
găseam nu numai reviste ştiinţifice ale vremii cu caracter general ca Revue scien
tifique a lui Charles Richet şi Revue General de Sciences a lui Olivier, dar şi reviste
de cultură generală ca Revue des Revues, Revues des Deux Mondes pe care este
puţin spus că le citeam, de fapt le devora" 9 .
Ca mai toate bibliotecile româneşti de prestigiu, Biblioteca Fundaţiei şi-a
îmbogăţit colecţiile prin donaţii. Unul din cei mai importanţi donatori rămâne Titu
Maiorescu, care, în 1 9 14, dăruieşte Fundaţiei 4.39 1 de volume 1 0 . Un alt donator
important este profesorul Ioan Bogdan, care, în 1 920, oferă Fundaţiei biblioteca sa
de specialitate, bogată în lucrări de slavistică, unele extrem de preţioase, unicate la noi.
Cărţi valoroase intră în bibliotecă şi prin testamentul lui E. Pangrati, profesor, de
asemenea, la Universitatea din Bucureşti.
E interesant de ştiut că mulţi din cei care au citit vreme îndelungată la Fundaţie
8. lbid, p. 1 1 3.
9. Constantin Kiriţescu, O viaţă, o lume, o epocă. Bucureşti, Sport-Turism, 1 979, p.75.
1 0. Arhiva BCU. Dosar nr. 6311914, f.743 .
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au simţit ca o datorie morală, la sfârşitul vieţii, să doneze cărţile personale, adunate
într-o viaţă de om, bibliotecii. Numele donatorilor, păstrate la loc de cinste în arhi
va instituţiei, până la încetarea activităţii fundaţiei şi transformarea ei în Biblioteca
Centrală Universitară, în 1948, este destul de lung. Vom cita doar numele mai
reprezentative din cultura, ştiinţa şi politica românească: Barbu Catargiu, Panait
Cerna, C. C. Giurescu, O. Goga, Spiru Haret, Eugen Ionescu, Şt. O. Iosif, Al.
Macedonski, S. Mehedinţi, A. Th. Rosetti, Dim. Sturdza, Grigore Tocilescu etc.
La puţină vreme după înfiinţare, biblioteca a început să beneficieze de drept de
depozit legal, care înseamnă, în limbajul comun, primirea cu titlu gratuit a câte unui
exemplar din tot ceea ce se tipărea în ţară. De această sursă de publicaţii extrem de
importantă, Biblioteca Fundaţiei a beneficiat în întreaga sa existenţă.
Numărul cititorilor care frecventau Biblioteca Fundaţiei a crescut an de an
datorită celor doi factori care atrag şi astăzi oamenii spre bibliotecă: publicaţii va
loroase şi condiţii civilizate de lectură. Astfel că de la 1 8.4 1 8 cititori frecvenţă în
1 895 - 1 896 se ajunge la 52.930 în 1 899 - 1900.
Începând cu anul 1900, Al. Tzigara-Samurcaş semnala cu regularitate în
rapoartele anuale înaintate regelui necesitatea dezvoltării localului, devenit insufi
cient ca urmare a creşterii permanente a numărului de cititori. Regele, devenind
conştient de necesitatea dezvoltării Fundaţiei, începe, imediat după 1 900, tratative
cu proprietarii imobilelor vecine cu biblioteca în vederea achiziţionării acestor
clădiri pentru construcţie. Respinge oferta Societăţii Dacia - actualul Corp Dacia
al BCU - socotind că imobilul respectiv este impropriu pentru Fundaţie. Decide să
cumpere casa lui Gr. Păucescu, aflată pe strada C. A. Rosetti de astăzi, colţ cu Calea
Victoriei. Tratativele au fost destul de dificile din cauza repetatelor reveniri ale
vânzătorului asupra preţului hotărât între părţi. Regele nu ar fi dorit nici în ruptul
capului să achiziţioneze un alt teren - unde ar fi putut să reconstruiască Fundaţia prin vânzarea imobilului iniţial, cum sugerau unii. El dorea ca fundaţia să se afle în
faţa palatului regal "sub ochii şi sub ocrotirea" sa.
În iulie 1 9 1 1 , pe cei 689 mp ai casei lui Păucescu şi cei 1 80 mp dăruiţi de
primărie începe extinderea clădirii, proiectată de acelaşi arhitect, Paul Gottereau.
Execuţia a fost încredinţată fraţilor Axerio, cei care lucraseră la palatele regale din
Bucureşti şi Sinaia. Sub noua înfăţişare, vechea parte rămâne ca una din aripile
clădirii iar corpul principal era "axat pe o piaţă în forma unui arc de cerc, con
strucţia având şi o altă aripă aproape simetrică pe strada C. A. Rosetti. Stilul clădirii
este Louis XVI, cu o mare sobrietate de linii şi fără exagerări de ornamentaţie" 1 1 .

1 1 . Al. Tzigara Sarnurcaş, op.

cit„ p.

49.
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Este clădirea pe care continuăm să o admirăm şi astăzi. Regele a dorit mult ca
în jurul Fundaţiei să fie construite clădiri care să se armonizeze cu cea a Fundaţiei.
Dar în ciuda autorităţii sale morale şi politice, el "nu a putut să împiedice ca la
dreapta şi la stânga fundaţiunii să se ridice clădiri cu alte cupole de proporţiuni şi
de simetrii foarte curioase şi puţin frumoase. O adevărată amărăciune cuprinsese
sufletul suveranului constatând că sobrul şi demnul caracter pe care voise să-l dea
Fundaţiunii lui fusese stricat de inspiraţiuni nepotrivite ale clădirilor vecine" 1 2 .
La 9 mai 1 9 14 are loc inaugurarea noului local al Fundaţiei. Adunarea solemnă
are loc în aula cu 500 locuri care urma să fie sfinţită în aceeaşi zi, în prezenţa mem
brilor curţii regale, a senatului universitar, a guvernului, a membrilor parlamentu
lui, a clerului şi a numeroase personalităţi politice şi culturale româneşti.
Din discursul rostit de Carol I la acest eveniment, am reţinut: "Văzând dar râvna
cu care tinerimea alerga la acest liman de studii, am hotărât lărgirea lui în măsura
acestei râvne şi înzestrarea sa cu cele mai modeme cerinţe. Sunt fericit că pot dărui
Universităţii noastre acest încăpător lăcaş pentru cultura tinerei generaţiuni,
hotărând totodată scumpei noastre capitale o clădire care face cinste celor ce au
executat-o şi vrednică de înaltul ei scop" 1 3 . Era ultimul discurs rostit de suveran
în public. În acelaşi an, el se stingea la Castelul Peleş.
Elogiile făcute monarhiei la inaugurarea clădirii extinse au fost unanime. Traian
Lalescu în Viitorul, sub titlul Fundaţiunea Universitară Carol I, scria: "Din bătrânul
său palat, M.S . Regele poate să-şi arunce cu satisfacţie privirile asupra noii sale
opere. Ea reprezintă într-o formă simbolică o imagine a activităţii sale neobosite
în ţara noastră, triumful unei perseverente prevăzătoare care a înţeles să se adapteze
împrejurărilor şi să le ridice treptat până la înălţimea conceptelor sale" 1 4 .
Vorbeam mai înainte de cele două condiţii preliminare ale interesului cititorilor
de bibliotecă. Una dintre ele şi cea mai importantă priveşte valoarea colecţiilor. Mai
spuneam că Biblioteca Fundaţiei începea cu 3 .400 de volume. Numărul acestora
ajunge în 1940 graţie unui program susţinut de achiziţii la 142.000 volume cărţi şi
câteva mii de titluri de revistă din ţară şi străinătate, toate alese cu grijă. Dacă
Biblioteca Fundaţiei s-a impus în lumea intelectualităţii bucureştene, aceasta s-a
datorat în primul rând valorii deosebite a publicaţiilor. Cele mai multe dintre aces
tea, cum precizam, au fost obţinute ca urmare a donaţiilor intelectualităţii. O parte
dintre ele a fost cumpărată şi o altă obţinută prin schimbul internaţional de publi
caţii pe care biblioteca îl practica din 1 928. Primele schimburi sunt făcute cu
"Notegemeinschaft der Deutschen Wissenschaft" din Berlin, institut specializat în
1 2. Arhiva BCU. Dosar nr. 10111926-1927, f.2 1 (Discursul lui E. Pangrati, rector al Universităţii din Bucureşti
rostit la adunarea Fundaţiei din 9 martie 1 927).
1 3 . Al. Tzigara Samurcaş, op. cit. , p.22.
1 4. Traian Lalescu, Fundaţiunea Universitară Carol I. În: "Viitorul", 10 nov. 1 9 1 4, 7, nr. 2242, p. I .
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schimburile cu străinătatea pentru bibliotecile germane. Intră pe această cale în
colecţii cărţi de istorie universală, de artă, arheologie, folclor, literatură etc.
Urmare a faptului că publicaţiile rare şi valoroase precum şi manuscrisele se
înmulţesc, în 1933 se înfiinţează în cadrul Bibliotecii Fundaţiei secţia bibliofilă.
Această secţie deţinea numeroase lucrări cu autograf. Iată doar câteva dintre ele:
două cărţi din celebra bibliotecă a Stolnicului Cantacuzino, Divanul sau gâlceava
înţeleptului cu lumea a lui Dimitrie Cantemir din 1 698, două volume din antologia
de poezie românească apărută în Anglia în 1 856, două volume din biblioteca lui
Nicolae Mavrocordat cu exlibrisul posesorului, corespondenţa Martei Bibescu cu
generalul Averescu etc.
Marea afluenţă de studenţi în Biblioteca Fundaţiei, care, cu toată extinderea din
19 1 4, nu mai găsesc locuri libere pentru lectură, detennină pe N. Iorga să facă o
interpelare în Camera Deputaţilor, la 14 martie 1929, cerând noi spaţii pentru bi
bliotecă: "Despre Fundaţie, şi astăzi se poate zice că nu încape, şi aici, în Cameră
s-a ridicat chestiunea studenţilor care stau şi aşteaptă afară până când alţii părăsesc
biblioteca, ca să le poată lua locul. Fundaţia este absolut neîncăpătoare; fundaţia
este făcută pentru vechiul regat, pentru o populaţie studenţească de, ştiu eu câţi au
fost atunci, vreo 2.000 de studenţi, dacă vor fi fost, pe când avem azi numai la
Facultatea de Litere 5 .000 de studenţi şi în fiecare an înscrierile se fac şi mai
numeroase" l 5 .
începând din 1938, Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor se pre
ocupă de sistematizarea Pieţii Palatului. Se are în vedere alinierea clădirilor din
această zonă şi lărgirea pieţii. În acest sens, mai multe clădiri sunt demolate şi s-a
pus chiar problema dărâmării clădirii Fundaţiei şi reclădirea ei într-un alt loc. în
cele din urmă, ea a rămas pe locul ales de fondator.
Bombardamentele germane din zilele de 24 - 26 august 1944 distrug parţial bi
blioteca. Era prima pierdere a acestei instituţii de cultură. După inventarele făcute
imediat după război, ar fi dispărut în timpul bombardamentelor circa 1 3.500 vo
lume de cărţi şi 1 .000 volume de periodice. Cei şapte bibliotecari de atunci, în ve
derea salvării a ceea ce mai putea fi salvat, imediat după bombardament, lucrând
printre dărâmături, într-un efort susţinut, au procedat la trierea fondului rămas.
45 .000 din cele mai importante titluri, au fost încărcate în camioane şi transportate
.
între 30 septembrie şi 8 octombrie 1945 la Sinaia, unde au fost adăpostite în casa
familiei Cantacuzino 1 6 .
După venirea regimului comunist la putere, au loc modificări importante în viaţa
Fundaţiei Universitare Carol I. La 20 februarie 1 946 apare un statut nou privind
15. A l . Tzigara Samurcaş, op. cit„ p. 43.

16. Victoria Curcăneanu, Mărturisiri. ln: Biblioteca Centrală din Bucureşti: scurt istoric: 1895-1 970, p. 1 20.
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organizarea şi funcţionarea acestei instituţii. La 1 8 februarie 1 948, Fundaţia este
închisă în vederea inventarierii bunurilor şi pusă sub paza poliţiei. În iulie 1 948,
Fundaţia este desfiinţată şi ia naştere Biblioteca Centrală a Universităţii din
Bucureşti. Patrimoniul Fundaţiei trece în proprietatea statului. Bibliotecii i se con
fiscă moşiile Vădeni-Brăila, Dumbrava-Baia, Oţeleai-Roman şi Negreşti-Neamţ,
care devin ferme de stat. Fondurile de cărţi au fost triate cu grijă. Toate cele care
deranjau regimul comunist sunt puse la fondul secret care va dăinui până la
prăbuşirea comunismului în 1 989. După pensionarea lui Tzigara-Samurcaş, în
1 946, este numit director Nicolae Bănescu, istoric şi filolog clujean, iar din 1 948,
Nicolae Mironescu, primul director fără nici o pregătire ştiinţifică.

Fundaţia. şi personalită,tile culturii româneşti
Biblioteca s-a bucurat de aprecierea unanimă a celor care o frecventau: "Ceea ce
m-a frapat cel mai tare de-a lungul celor câteva ore petrecute timp de două zile con
secutive în această imensă bibliotecă - scrie Maria Bogdan, fiica lui Vasile
Alecsandri, în 1 929 - este liniştea absolută care domneşte aici, care nu este nicăieri
în altă parte respectată la noi, nici la teatre, nici la concerte, nici la conferinţe şi în
biserici: linişte cu atât mai meritorie este impusă tineretului, dar acesta o respectă.
O victorie a instrucţiei asupra obişnuitelor locale" 17 .
În Biblioteca Fundaţiei s-au format unele din cele mai prestigioase personalităţi
ale culturii române, cum a fost, de pildă, Emil Cioran. Iată ce mărturiseşte într-un
interviu din 1990 marele savant. "Bucureştii înseamnă pentru mine Fundaţia Carol.
Mergeam în fiecare zi la bibliotecă. Am aflat cu groază că a ars. Cantitatea de cărţi
pe care am putut s-o înghit ! În trei ani de zile am citit atâtea cărţi - şi ce cantitate
de adnotări am putut face pe marginea lor ! Locuiam la căminul Stănescu.
Neîncălzit iarna, bineînţeles. Însă era biblioteca în faţă. Şi din cauza apropierii şi a
frigului aproape toată ziua mi-o petreceam acolo. Făceam adnotări . Aş fi vrut să
mă duc să răsfoiesc cărţile pe care le-am avut în mână. Ani de zile viaţa mea s-a
redus la asta. Devenisem orgolios. Citeam cărţi rare, greu de găsit în altă parte.
Când am intrat în viaţa literară, mi-am dat seama că citisem mai mult decât ceilalţi.
Pe mine asta m-a făcut. Sunt creaţia Bibliotecii Fundaţiei" 1 8 .
Despre valoarea cu totul deosebită a Bibliotecii Fundaţiei vorbeşte şi Tudor
Arghezi într-un articol publicat în "Bilete de papagal", în 1945 : " [Biblioteca
Fundaţiei] e singura bibliotecă modernă, continuu modernizată şi liberă din
Bucureşti [ „ . ] Până la bombardamentul nazist studenţimea făcea coadă la biblio
tecă ca populaţia la petrol, pâine şi zahăr. [.„] Ar trebui ca Palatul Fundaţiei să fie
1 7 . Maria G. Bogdan, Fundaţia Carol. Traducere din Autrefois et Aujourd 'hui. Î n "Biblioteca", 1 992, 3, nr.
3-4, p. 45.
1 8 . Emil Cioran, /Interviu/. În "Paris Match", nr. 3, 1 990.
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încă o dată lărgit, numărul studenţilor sporind neîntrerupt" 1 9 .
E adevărat că în paralel cu Biblioteca Fundaţiei exista Biblioteca Academiei
Române care, în latura sa documentară privind cultura română, depăşea valoarea
celei dintâi. Biblioteca Fundaţiei însă se adresa tuturor, cu precădere studenţilor şi
nu numai unui grup de cercetători agreaţi de Academie, iar colecţiile sale erau cu
precădere legate de evoluţia ştiinţei contemporane, de actualitate.

Biblioteca Fundaţiei şi organii.area biblioteconomică modernă
Dacă definiţia unanim acceptată a bibliotecii este de colecţie organizată de docu
mente, putem spune că Biblioteca Fundaţiei întrunea în cel mai înalt grad acest lucru.
Cărţile au fost aşezate încă de la început într-un fel de acces direct, astfel încât
cititorii să aibă posibilitatea să-şi ia singuri din raft cărţile pe care doreau să le
citească, ceea ce era extrem de modern pentru acel timp şi nu era practicat decât rar
în Europa.
Cataloagele de bibliotecă, ca instrumente de informare de mare importanţă pen
tru cititori, au fost realizate după ultimele cerinţe ale ştiinţei biblioteconomice.
Existau două cataloage: unul alfabetic, pe autori şi titluri de lucrări, şi un altul pe
domenii, conform Clasificării Zecimale Universale (CZU). De menţionat că
Biblioteca Fundaţiei a fost prima bibliotecă românească, şi una din primele bi
blioteci europene, care, încă din 1 9 1 3 , a introdus CZU în activitatea de organizare
a colecţiilor de bibliotecă, la puţină vreme după ce această clasificare a fost publi
cată de Institutul Internaţional de Bibliografie de la Bruxelles. Conform acestui sis
tem de clasificare, publicaţiile Bibliotecii Fundaţiei au fost descrise, după mărturi
ile lui Al. Tzigara-Samurcaş, sub 2 1 5 de specialităţi, unde studenţii găseau grupate
toate publicaţiile dintr-o anumită specialitate, fără a fi necesar a se cunoaşte numele
autorilor care au scris în acea specialitate. În afara cataloagelor de cărţi, exista şi un
catalog al publicaţiilor periodice. Încă de la deschidere, lectura a fost evidenţiată pe
baza Buletinului de lectură completat de cititor pentru fiecare publicaţie solicitată.
Programul sălilor de lectură era şi el generos: biblioteca era deschisă între orele 8 22.
Să nu ne închipuim însă că toţi studenţii de odinioară se purtau cu cărţile altfel
decât cei de astăzi. Rădulescu-Motru povesteşte că la numai câteva săptămâni după
deschiderea bibliotecii, studenţii au început să rupă file din cărţile pe care le citeau.
Cu sfială a raportat acest lucru regelui, care i-ar fi spus: "Respectarea lucrului public
nu este intrată în obiceiurile noastre. Va veni şi vremea ei. Peste cincizeci de ani va
părea drept şi la noi, ca un tânăr să-şi compromită viitorul pentru că a rupt o foaie
dintr-o carte. Astăzi însă să facem ca americanii: fiindcă înlocuirea cărţii rupte
-

19. Tudor Arghezi, Fundaţiunea Universitară Carol !. În

"

Bilete de papagal", 5 feb. 1 945, 1 7, nr. 40, p. I .

630

https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
costă mai ieftin decât salariul unui supraveghetor special, să cumpărăm o nouă
carte în locul celei rupte" 20 .
Situaţia însă nu se schimbă, căci în 1922, Tzigara-Samurcaş notează cu amără
ciune: "Cu toate măsurile de supraveghere şi control, deteriorări şi chiar dispariţii
de cărţi tot se mai înregistrează, deşi s-au obţinut sentinţe de condamnare contra
celor surprinşi asupra faptului" 2 1 .
Faţă de situaţia de astăzi, când toţi cei care lucrează în bibliotecă sunt "bibliote
cari", ceea ce contribuie în mod serios la deprecierea profesiei, până în 1948 au
lucrat la Biblioteca Fundaţiei un număr destul de restrâns de bibliotecari - cifra
maximă a fost de şapte - format din intelectuali de vază care erau onoraţi de a
munci în această meserie. Restul personalului, mult mai numeros, era format din
simpli funcţionari sau depozitari, fără a se numi bibliotecari.
Menţionam mai înainte de primul custode, filosoful Al. Rădulescu-Motru, care,
deşi nu i-a plăcut munca de bibliotecar, la bătrâneţe evocă cu nostalgie anii petre
cuţi la Fundaţie. Poetul Şt. O. Iosif lucrează la fundaţie din 7 decembrie 1902 până
la 29 aprilie 1 9 1 3 . Prin firea sa timidă şi structura sa lirică adânc introvertită, poe
tul oscila între resemnare şi răzvrătire, împlinind cu dificultate cerinţele exigentu
lui său director Al. Tzigara-Samurcaş. Între alţi custozi, pomenim numele poetului
Al. Mândru, Ion Al-George, poet şi publicist, Mircea Florian, profesor universitar
şi filosof, toţi trei după mai multe decenii în serviciul Fundaţiei au devenit pensio
narii Casei de Pensii a Fundaţiei. Dintre toţi, profesorul Mircea Florian a fost cel
mai legat de bibliotecă.
Despre filosoful Mircea Florian, Romulus Vulcănescu îşi amintea în 1970 urmă
toarele: "Când am fost numit custode la Biblioteca Fundaţiei în 1938, profesorul
Mircea Florian patrona spiritual şi profesional corpul de custozi din care mai
făceau parte: AL-George, Mândru, Ciuchi, Lazăr şi Catargi. Toţi fără rezervă,
indiferent de orizonturile lor afective, nutreau o preţuire deosebită pentru profe
sorul Mircea Florian, care de drept şi de fapt, era sufletul acestei instituţii de cul
tură. În acea vreme organizarea materială a Bibliotecii Fundaţiei se datora evident
conducerii administrative, însă cea instrumental-ştiinţifică, tematică şi sistematică
a depozitului şi lucrărilor se datora cu precădere minţii agere şi aplecate cu interes
spre tot ce privea cartea, a profesorului Mircea Florian. În anturajul lui, din obli
gaţii profesionale, am deprins de la dânsul lectura asiduă a buletinelor bibli
ografice, a prospectelor de carte, a studiilor de biblioteconomice. În acest domeniu,
profesorul Mircea Florian nu avea egal. Capacitatea lui de a se informa pe căi multiple,
20. Constantin Rădulescu-Motru, op. cit., p.275.
2 1 . AI. Tzigara Samurcaş, lbid, p.203.
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de a privi enciclopedic orice temă, era una din sursele erudiţei sale inegalate care
mă impresionase ca student" 22 .

Aula Fundaţiei - centru cultural al capitalei în perioada interbelică
Foarte curând după inaugurare, Aula Fundaţiei, devine un loc extrem de dispu
tat pentru conferinţe publice şi prelegeri universitare cu public, cum se obişnuia în
epocă. Situarea sa în chiar inima capitalei, numărul mare de locuri dispuse în
amfiteatru, audiţia bună şi eleganţa sălii au fost principalele atuuri care au atras
atenţia organizatorilor de conferinţe spre acest loc. E adevărat totodată că intrarea
aulei în circuitul cultural bucureştean a coincis cu perioada maximă de înflorire a
culturii române, care a avut loc în perioada interbelică.
În chiar anul inaugurării, mai exact în noiembrie 19 14, N. Iorga solicita sala
pentru cursul său "Politica externă a României sub Regele Carol I". În anii 1 9 1 4 1 9 1 5 Institutul de Studii Sud-Est Europene organizează aici un ciclu de prelegeri la
care au conferenţiat S. Mehedinţi, C. Gane, V. Pârvan, Al. Tzigara-Samurcaş, N.
Iorga şi G. Murgoci 23 .
În perioada 1 9 15 - 1945, adunările şi conferinţele Societăţii Regale Române de
Geografie se ţin cu regularitate în aula Fundaţiei. De altfel, Societatea, cu apro
barea regelui Ferdinand, îşi are sediul chiar în palatul Fundaţiei.
Societatea de Chimie, Asociaţia Economiştilor, Societatea Română de Filosofie,
Societatea Culturală "Tinerimea română", L' Institut Fran1ţais de Hautes E tudes en
Roumanie, Regia Legazione d' Italia, Academia Liberă, Institutul Cultural Român
şi alte asociaţii şi instituţii au organizat între anii 1920 - 1925 în Aula Fundaţiei
diverse reuniuni ştiinţifice şi profesionale.
În anii 1920 - 192 1 , gruparea de artişti şi intelectuali cunoscută sub numele de
Studio organizează sub titlul "Pentru iniţiere în frumos" o suită de prelegeri şi
demonstraţii artistice; gruparea Poesis care continuă activitatea desfăşurată de
Studio, organizează în noiembrie-decembrie 192 1 , un ciclu de expuneri despre
teatru cu participarea lui I. M. Sadoveanu, Tudor Vianu, Al. O. Teodoreanu şi Ion
Sân Georgiu.
Conferinţele duminicale ale Institutului Social Român, condus de Dimitrie
Gusti, sunt găzduite tot de Aula Fundaţiei în perioada 1 92 1 - 1927.
22. Romulus Vulcănescu,

Mărturii. În "Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti. Scurt istoric: 1 8951 970". Bucureşti, 1 970, p. 1 1 4.
23. Prelegerile au avut următoarele titluri: S. Mehedinti Perspectivele războiului asupra Peninsulei
Balcanice; G. Banu - Harta etnografică a Europei Centrale; V. Pârvan - Naţionalităţi $i civilizaţii în Sud-Estul
Europei, lnrâuriri reciproce; Al. Tzigara-Samurcaş - Din arta preistorică a Peninsulei Balcanice; N. Iorga Baladele popoarelor Peninsulei Balcanice; G. Murnu lnsemnări din o călătorie în centrul Asiei Mici.
-

-
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Profesorul C. Rădulescu-Motru ţine între anii 1926 - 194 1 , ca invitat al Institutului
Social Român, al Societăţii Române de Filosofie, al Revistei de Psihologie
Experimentată şi Practică, al Societăţi Române de Cercetări Psihologice şi al
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române un număr de 19 conferinţe. În
anul 1 925 găsim printre conferenţiarii din aulă pe Alice Voinescu, Mihail Ralea,
Rădulescu-Motru şi Nae Ionescu.
În 1 93 1 ia fiinţă gruparea Forum care devine un an mai târziu Criterion. Este
cunoscută influenţa acestei grupări asupra mişcării literar-artistice din România
interbelică. La iniţiativa lui Petru Comamescu, această grupare organizează în 193 1
un ciclu de 1 2 prelegeri pe tema Explicaţia timpului nostru la care au conferenţiat,
între alţii, Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Mircea Vulcănescu, M. Sebastian, C.
Noica etc. În 1 932, Criterion invită să conducă dezbaterile la simpozioanele despre
Lenin şi Andre Gide pe C. Rădulescu-Motru şi respectiv M. Ralea. La simpozionul
Idolii în care s-a vorbit de Krishnamurti, Greta Garbo, Freud, Chaplin, Gandhi şi
Paul Valery au participat M. Sebastian, M. Eliade, S . Cioculescu, A. Tudor şi I.
Călugăru. Din jurnalul lui Petru Comamescu aflăm, de pildă, că la aceste sim
pozioane sălile erau pline până la refuz iar o mare mulţime aşteapta afară în vede
rea vreunui loc liber.
În lunile ianuarie-februarie 1934, Tudor Vianu susţine un ciclu de 4 conferinţe
despre filosofia lui Nietzsche. Între alte manifestări cităm: un recital din opera lui
M. Eminescu, la 1 5 iunie 1939 cu ocazia semicentenarului morţii marelui scriitor.
Constantin Kiriţescu vorbeşte la 1 3 noiembrie 1 940 despre "O mare personalitate
morală - Carol I, Regele întemeietor".
Legat de profesia de bibliotecar, se cuvine să nu uităm că în 1 924, în zilele de
1 5 - 17 septembrie, Ioan Bianu, directorul B ibliotecii Academiei Române, orga
nizează aici primul congres al bibliotecarilor care pune bazele Asociaţiei
Bibliotecarilor din România.
De asemenea, începând cu anul 1 926 şi până în 1 944 cenaclul şi redacţia
Convorbirilor literare şi-au avut sediul la fundaţie. Aproape că nu trecea o săp
tămână fără ca o activitate importantă să nu aibă loc aici.
Trebuie precizat că cele mai multe din reuniuni aveau la bază un contract în care
solicitantul se angaja să plătească o sumă de bani fundaţiei. Acestea sunt, foarte pe
scurt, câteva din activităţile care au avut loc în Aula Fundaţiei.
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DEZVOLTAREA MATEMATICII ÎN ROMÂNIA
CÂ TEVA DATE STATISTICE
Eliza Roman
Este evident că statistica constituie o unealtă preţioasă pentru analiza istoriei
ştiinţelor, un complement foarte util al aprecierilor intuitive şi critice ale faptelor.
Ne propunem să urmărim, din acest punct de vedere, evoluţia matematicii în
ţara noastră de-a lungul secolelor.
Dezvoltarea culturală în România a fost întârziată din cauza diviziunii ţării în
trei provincii subjugate marilor puteri străine şi a regimului feudal care a dominat
mult timp viaţa socială. De-abia în secolul al XIX-lea, limba română devine limbă
de învăţământ pentru matematică. Din cauza proximităţii cu lumea orientală şi cu
Austria, greaca şi slavona au fost folosite timp de secole în şcolile din Ţara
Românească şi Moldova, iar latina în Transilvania.
I. Aspecte ale cercetării matematice (Privire generală)

1 ) Număr de publicaţii. În secolele XVI şi XVII, şi chiar în sec. XVIII, s-au
folosit pentru a preda şi a învăţa îndeosebi manuscrise, căci numărul cărţilor
tipărite era extrem de redus.
Primele publicaţii datează din sec. XVI. Apoi, încetul cu încetul, datorită dez
voltării economice, interesului manifestat de câţiva domnitori şi îndeosebi unor
profesori merituoşi care au predat pe teritoriul României, numărul tinerilor care
urmau cursuri de matematică în ţările româneşti sau în străinătate, a crescut.
În secolul XVII se numără numai 10 lucrări de matematică apărute la noi. În
schimb în secolul XIX numărul apariţiilor creşte considerabil, ajungându-se la 694
de lucrări.
Dar producţia de lucrări ştiinţifice de matematică, chiar la începutul secolului
nostru, în momentul când prima generaţie de mari matematicieni români începe să
lucreze, era modestă: în 1 905 ea reprezenta 0,56 % din producţia mondială (calcu
lată după Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik care în acel an înregistra
3 100 lucrări apărute în lume).
Dar, spre cel de-al 4-lea deceniu al secolului 20, această producţie creşte până la
cca 200 lucrări pe an. Jahrbuch înregistra în această epocă între 5000 şi 7 OOO de
publicaţii matematice în fiecare an. În 1 937, publicaţia românească reprezenta
3,68% din totalitatea publicaţiilor matematice.
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Şcoala matematică românească cunoaşte succese apreciabile după cel de-al
doilea război mondial. De atunci, dezvoltarea ei a devenit continuă. Dacă după cel
de-al IV-lea Congres al matematicienilor români (Bucureşti, 1 956), şcoala română
publica deja cca 500 lucrări anual, între 1 96 1 şi 1 964 ea depăşeşte 600 lucrări şi
atinge chiar numărul de 800 de lucrări, pentru a ajunge în perioada 1965-1970 la
un număr ridicat de cca 900, şi chiar 1000 de publicaţii pe an.
2) Profilul cercetărilor. Dacă în secolul precedent se studia îndeosebi mecanica
cerească (prima teză susţinută de un român, Spiru Haret) şi probleme de geometrie,
în secolul 20 interesul cercetătorilor români a fost atras mai cu scamă de analiza
matematică, în zilele noastre, matematicienii români sînt preocupaţi, de asemenea,
de studiul chestiunilor puse de informatică, analiza funcţională (teoria operato
rilor), topologie, calculul probabilităţilor etc.
Această evoluţie reiese mai clar din câteva date comparative.
Iată întâi proporţiile statistice pentru anul 1 937: analiza matematică 26 % ;
geometrie 23 %; istoria matematicii 1 2 % ; mecanică 9 % ; fundamente, filozofie,
logică matematică 9 %; calculul probabilităţilor 4,27 % algebră 3,20%; topologie
3,20 %; astronomie 2,08 %; fizică matematică 2, 14 %; aritmetică 1 ,07 %; teoria
mulţimilor 1 ,07 % ; matematică aplicată 1 ,07 %; matematică elementară şi alte pro
bleme 2,9 %.
În ceea ce priveşte diferite capitole ale analizei matematice, situaţia este urmă
toarea: diferite clase de funcţii 30% ; ecuaţii cu derivate parţiale 20 %; funcţii
analitice 14 %; ecuaţii funcţionale 10 %; funcţii de variabile reale 6 %; serii şi
funcţii neanalitice 4 % ; probleme generale 2 % ; funcţii de două variabile 2 % ;
alte capitole 1 2 %.
Cea mai mare parte a cercetărilor de geometrie, în aceste timpuri, erau orientate
spre chestiuni elementare (52 % ), un număr mult mai redus de articole tratau
chestiuni de geometrie diferenţială (28 % ), precum şi probleme de geometrie
analitică şi algebrică (20 % ).
În 1 955, preocupările matematicienilor noştri sunt reflectate prin datele de mai
jos. Interesul pentru analiză s-a dezvoltat în continuare, cât despre interesul faţă de
geometrie acesta pare staţionar.
Datele sunt următoarele: 36 % analiză matematică; 24 % geometric; 1 9 %
mecanică ; 5 % calculul probabilităţilor ; 4 % algebră şi teoria numerelor ; 2,5 %
analiză numerică; 1 ,5 % topologie; alte ramuri ale matematicii, ca astronomie,
matematică aplicată, logică, fundamente ş.a. 8 %.
Din analiza matematică, 1 3 % erau rezervate lucrărilor ce se raportau la teoria
funcţiilor (dintre care, 2/3 . reprezintă articole care tratau probleme de teoria funcţi
ilor de variabilă reală şi 113 probleme de teoria funcţiilor de variabilă complexă),
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peste 3 1 % reprezentau contribuţii româneşti, în domeniul analizei funcţionale şi
aproape 56 % se refereau la ecuaţii diferenţiale (dintre care aproape jumătate
reprezentau ecuaţii diferenţiale ordinare, mai puţin ecuaţii cu derivate parţiale şi
aprox. 20 % ecuaţii funcţionale).
În sfârşit, un eşantion contemporan (calculat după Mathematical Reviews) din
anul 1970. Procentele pentru analiză şi geometrie sunt aproximativ aceleaşi ca în
anul 1 955, au apărut însă multe domenii noi.
Iată datele: analiză 36 %; geometrie şi topologie 23 %; informatică 1 2 %; pro
babilităţi - statistică 10 % ; algebră 7 %; mecanică 7 % ; alte ramuri ale matematicii
5 %.
Dar trebuie ţinut seama de mutaţiile produse în organizarea diferitelor compar
timente ale ştiinţelor matematice. Multe dintre domeniile care nu aveau un statut
distinct s-au separat de domeniile-mamă şi au devenit independente. De aceea pro
centele pentru analiză şi algebră, de exemplu, sunt mai avantajoase în ceea ce
priveşte anul 1 970.
Evident că nu este decât un eşantion, unele din aceste date vor putea fi corectate
de un calcul global şi precis imediat ce cel de-al doilea volum al Bibliografiei
matematice în România va fi definitivat.
Să examinăm totuşi mai îndeaproape aceste cifre şi să vedem ce înglobează.
Numărul cel mai ridicat de lucrări de analiză se raportează la ecuaţiile diferen
ţiale ; 40 %. Dintre diferitele tipuri de ecuaţii diferenţiale, numărul cel mai mare îl
prezintă ecuaţiile diferenţiale ordinare (60 % ), pe locul doi aflăm ecuaţiile cu
derivate parţiale (25 %). Un interes deosebit se manifestă pentru un capitol mai
tânăr, teoria operatorilor, peste 20 % din lucrările de analiză prezintă această teorie.
Analiza funcţională (excluzând teoria operatoriilor) reprezintă 9 % din totalitatea
lucrărilor de analiză matematică, iar teoria funcţiilor doar 8 %.
În ceea ce priveşte geometria, geometria diferenţială ocupă locul întâi cu un pro
cent de 59 %.
Din datele prezentate mai sus reiese imediat dinamica preocupărilor, a schim
bărilor de interes survenite în ultimii cincizeci de ani .
În zilele noastre au apărut noi domenii de preocupări, cum sunt probleme de
lingvistică matematică, aplicaţiile matematicii la economie, ca şi la ştiinţele omu
lui, atât la biologie, cât şi la sociologie ( 1 % ).
3 . Autorii. Analiza operei matematice a savanţilor români poate folosi de aseme
nea statistica, în acest mod ne dăm seama care este extinderea unei opere, care sunt
problemele pe care le-au studiat cu mai multă pasiune, acelea pe care le-au studiat
mai mult timp, cele pe care le-au abandonat. Date care pot fi eficiente cu condiţia
să fie întrebuinţate cu prudenţă.
D. Pompeiu, Gh. Ţiţeica şi Gr. Moisil ne-au lăsat opere depăşind 200 de lucrări
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ştiinţifice. S . Stoilov a lăsat posterităţii o operă inegalabilă în literatura matematică
românească, dar mai puţin numeroasă, aproximativ 100 de lucrări.
Contemporanii noştri, savanţii M. Nicolescu şi O. Onicescu au redactat o operă
care tinde spre 200 de lucrări, ca şi şeful şcolii de lingvistică matematică, cu mult
mai tânăr, S. Marcus. D. Barbilian, Gh. Vrănceanu, V. Vâlcovici, Tr. Lalescu şi
tânărul analist C. Foiaş au scris câte aproape 1 50 de lucrări fiecare.
Şi, în acelaşi mod, se descoperă o clasă de matematicieni care au elaborat fiecare
între 50 şi 1 00 de lucrări, ş.a.m.d.
li. Cartea românească de matematică
Anul 1 530 reprezintă anul apariţiei primei cărţi de matematică în România, şi
anume o carte de astronomie redactată în limba latină.
Dar numai în anul 1 7 1 6 apare prima carte având un caracter cvasi-original, o
astronomie tipărită la Paris, redactată tot în limba latină.
1 ) Cartea ştiinţifică. Matematicianul de origine maghiară Janos Bolyai a tipărit
la Târgu-Mureş celebrul său Appendix, prin care el, împreună cu Lobacevski, pune
bazele geometriei neeuclidiene.
Dar primele cărţi originale scrise de români sunt înregistrate la începutul celui
de-al XX-lea secol. În 1 9 1 1 , Tr. Lalescu publică la Bucureşti prima carte apărută în
lume, asupra ecuaţiilor integrale, în anul următor, cartea este tipărită în limba fran
ceză la Paris, iar în 1 9 1 8 , în limba polonă la Varşovia.
Înaintea celui de-al doilea război mondial se numărau numai 1 8 cărţi de mate
matică realmente preţioase, în timp ce începând din 1 944 se poate socoti cea 200
de cărţi importante, dintre care unele au fost traduse sau tipărite în străinătate.
În prima etapă, lucrările de analiză matematică cuprindeau până la 60% din
total, restul cărţilor erau de geometrie.
Înainte de 1 944 găsim 10 cărţi tipărite în Franţa, între 1 944 şi 1966 au fost
tipărite de trei ori mii multe tratate redactate de români. În U. R. S. S . , Franţa, R.
D. Germană, S. U. A., Olanda, Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia şi China, în ultimii
25 de ani, s-au publicat peste 1 50 monografii matematice importante dintre care 60
în străinătate.
2) Cursurile universitare. Dacă în 1 85 1 erau 1 3 , în secolul XX numărul lor a
crescut mult, ajungând la sute de titluri.
Tezele de doctorat, în prima jumătate a secolului XX, matematicienii
3)
români au susţinut 93 de teze de doctorat, de 1 3 ori mai mult decât în secolul XIX.
Aceste teze se ocupau în primul rând de analiză matematică (37,72 %) şi de geome
trie (24,84% ). Puţin mai redus este numărul tezelor având subiecte de mecanică
( 1 0, 12 %), astronomie (8,28 %), statistică ( 1 ,84 %), logică matematică (0,90 %) şi
istorie matematică (0,92 %).
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4) Manualul românesc de matematică. Manualele de matematică ale lui
Christian Wolff, discipol al lui Leibniz, au fost traduse la noi în latină, greacă şi
abia mult mai târziu, în secolul XIX, în limba română. La început, evident, cărţile
lui Wolff au fost folosite în şcolile noastre sub formă de manuscris.
Începând din anul 1 548 pe teritoriul României au fost tipărite până în 1 970 cea
4 500 de cărţi şcolare de matematică dintre care cea 3000 în limba română.
Din secolele XVI şi XVII avem cunoştinţă doar de câteva exemplare. Deja în
secolul XIX numărul apariţiilor esle destul de ridicat, pentru a atinge în secolul XX
un număr de nouă ori mai mare decât în secolul precedent. Statisticile ne indică de,
asemenea că s-au editat de două ori mai multe cărţi de geometrie decât de algebră
şi de patru ori mai multe cărţi de aritmetică decât de algebră.
III. Revista românească de matematică

1 ) Numărul de reviste. În secolul XIX au fost editate numai două reviste de
matematică în România, tipărite la Bucureşti în anul 1 895. Prima, Gazeta
Matematică, apare începând din 1 5 septembrie 1 895, fără întrerupere; cea de-a
doua, Buletinul Amicii Sciinţelor Matematice, însă, a trăit doar un singur an.
În prima jumătate a secolului XX în România au fost tipărite 28 de reviste de
matematică şi 8 reviste de astronomie, dintre care numai două au avut un nivel
superior. Şapte reviste au avut o viaţă mai lungă, celelalte au fost reviste efemere.
Între 1 95 1 si 1970 numărul revistelor având un profil superior creşte simţitor. Se
înregistrează apariţia a 7 noi reviste.
2) Numărul de pagini scrise. În secolul XIX acesta este de 1 668, iar în prima
jumătate a secolului nostru se ajunge la cca 40000 de pagini. Progresul este evident,
căci în al şaselea şi al şaptelea deceniu al secolului 20 se numără cca 35000 de pagini
de matematică.
Numai batrâna Gazeta Matematică a atins cca 30000 de pagini.
3) Numărul de articole incluse. Pe când în secolul XIX Gazeta Matematică a
publicat 92 de articole, între 1 90 1 şi 1 950 ea a inclus în coloanele ei 1 27 1 de arti
cole. De asemenea, alte reviste româneşti au publicat numeroase articole: Revista
Matematică din Timişoara (448), Mathematica din Cluj (324) şi Buletinul mate
matic al Societăţii române de ştiinţe ( 17).
În ultimele decenii, Revue de Mathematiques pures et appliquees (793) şi Studii
şi cercetări de matematică (64 1 ) au tipărit cel mai mare număr de articole de
matematică.
4) Numărul de note. A fost extrem de ridicat, până în 1 950, în special în Gazeta
Matematică ( 1 880) şi Revista Matematică din Timişoara ( 1 35).
5) Probleme puse. Toate revistele cu caracter didactic s-au străduit să formeze
gustul tinerilor pentru studiul matematicii, să-i facă să lucreze cu seriozitate.
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În prima jumătate a secolului, Gazeta Matematică a propus 6 630 de probleme
şi a editat separat o serie de volume suplimentare conţinând în exclusivitate pro
bleme şi exerciţii (2 IV). Pentru a ne limita la câteva exemple, amintim revistele
specializate în probleme: Numerus şi Revista Universitară Matematică, care au
prezentat 200 de pagini conţinând probleme, în Numerus au fost propuse 49 676 de
probleme.
IV. Articole de matematică apărute În diferite reviste româneşti
Matematicienii români din secolul trecut au publicat 1 50 de articole în 6 reviste
cu caracter academic, tehnic, ştiinţific, şcolar- din această epocă.
În prima jumătate a secolului XX, în afară celor 36 de reviste româneşti de mate
matică şi astronomie, 1 8 reviste şi numeroase publicaţii de popularizare au inserat
în coloanele lor, contribuţiile, observaţiile şi informaţiile elaborate de matemati
cieni. Astfel, revistele academice au publicat începînd din 1 882 peste 500 de arti
cole. Numai în Bulletin de la Section Scientifique de / 'Academie Roumaine ( 1 9 1 2
- 1 948) au fost publicate 247 de articole de matematică, iar în Comptes-rendus de
/ 'Academie des Sciences de Roumanie ( 1 936 -1943), 109 articole.

V. Articole de matematică publicate de români În revistele străine
Numărul şi calitatea articolelor publicate în revistele străine demonstrează de
asemenea, progresul tinerei şcoli româneşti ce matematică.
1 ) În secolul XVIII apare în străinătate în "Memoriile Academiei din Berlin",
în anul 17901179 1 , primul şi singurul articol datorat unui cetăţean locuind pe
pământul României. Este teza de doctorat a lui Paul Şipoş despre un instrument
matematic, pe care l-a inventat. Lucrarea de altfel a fost premiată de către
Academia din Berlin.
2) În secolul XIX au apărut 36 de articole care au fost incluse în 1 5 reviste
străine. Primele contribuţii româneşti, ale lui E. Bacaloglu, au apărut în Zeitschrift
fur Mathematik und Physik din Leipzig, între 1 859 şi 1 860.
Cu toate acestea revistele franceze sunt cele care, din punct de vedere statistic
sunt primele pe lista revistelor străine în care au publicat românii .
Matematicienii noştri au publicat înainte de 1900 în 8 reviste franceze din Paris.
Numărul cel mai ridicat este reprezentat de notele trimise sau prezentate la
Academia franceză şi publicate în Comptes rendus hebdomadaire des seances de
/ 'Academie des Sciences de Paris. Specialiştii noştrii au publicat în secolul trecut,
de asemenea, în Belgia, Anglia şi Rusia.
Numai în Dările de seamă ale Academiei Franceze au fost tipărite 1 3 articole în
secolul XIX, 463 de articole între 1 90 1 şi 1 956 şi 374 de articole din 1 957 până în
1 970. Deci, peste 850 articole în Comptes rendus de I 'Academie de Sciences de
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Paris.
Între 1 957 şi 1 970, românii au publicat în cca 200 de reviste şi acte de congrese
străine. Numărul cel mai ridicat este reprezentat de articolele inserate în actele şi
dările de seamă ale congreselor, conferinţelor şi simpozioanelor (cca 50). Cel de-al
doilea loc este ocupat în această epocă de notele publicate în Statele Unite ale
Americii. Pe locul al treilea vine Franţa şi Polonia. Dar, matematicienii noştri au
făcut cunoscute contribuţiile lor, de asemenea, în U.R.S.S . Japonia. Anglia, R. S .
Cehoslovacă, Belgia, R . P. Ungară. Ei şi-au trimis articolele în India, Iugoslavia,
Grecia, Argentina, Olanda, Finlanda şi Canada.
VI. Dezvoltarea diferitelor discipline
Studiul statistic al istoriei matematicii ne arată care este clipa apariţiei fiecărei
discipline, drumul dezvoltării ei, momentele când interesul pentru aceste discipline
atinge apogeul, eventuale întreruperi etc.
1 ) Logica matematică. În acest chip suntem imediat informaţi că cercetările de
logică matematică în România au început în anul 1933, printr-un curs de logică
şi teoria demonstraţiei ţinut de Gr. C. Moisil la laşi. În ceea ce priveşte ultimele trei
decenii, în cuprinsul lor s-au elaborat aproximativ de două ori mai multe studii
decît între 1 933 şi 1944, iar preocupările s-au concentrat asupra studierii propri
etăţilor algebrice ale modelor logicilor neclasice ale propoziţiilor.
2) Lingvistica matematică. În această tânără ramură a matematicii, contribuţi
ile româneşti au apărut chiar de la naştere ( 1 955/56). În mai puţin de 30 de ani se
ajunge la 800 de lucrări, dintre care multe publicate în străinătate. Numai Solomon
Marcus a publicat 8 cărţi peste hotare în franceză, germană, engleză, rusă, italiană,
cehă, sârbo-croată şi spaniolă. Iar Poetica matematică este foarte apreciată de
umanişti.
3) În teoria numerelor, românii au elaborat puţine lucrări, unele însă foarte
interesante, în special la începutul secolului.
4) Algebra a fost cu mult mai bine reprezentată decât teoria numerelor. Gr. C.
Moisil şi D. B arbilian, începând din anul 1 934, au izbutit să facă cunoscut şi studi
at în universităţile româneşti, limbajul algebrei modeme. Numai din 1940 până în
1 956 au fost înregistrate 65 de publicaţii de algebră în România. Iar în ultimele
decenii interesul pentru problemele de algebră a crescut. Cercetări interesante raportându-se la teoria grupurilor şi structurilor - au fost elaborate de D. Barbilian
şi discipolii săi, aplicaţiile algebrei la teoria mecanismelor automate fiind larg dez
voltate de Gr. Moisil şi şcoala sa (cca 500 lucrări).
5) Geometria. Constatăm că studiile de geometrie elementară, foarte apreciate
acum 50 - 60 de ani au fost însă abandonate, în trecut matematicienii au pierdut
multă vreme pentru a demonstra tot felul de proprietăţi ale triunghiului .
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Dimpotrivă, studiile mai eficiente de geometrie diferenţială datând din secolul tre
cut s-au dezvoltat continuu. Astfel, între 1 940 şi 1950 apar 8 -10 articole de geome
trie diferenţială în fiecare an, în 1 955 se înregistrează 1 5 articole; în sfârşit, în 1 970
aflăm 38 de articole.
6) Analiza matematică. Chiar de la originea ei din secolul trecut, ocupă primul
loc în ceea ce priveşte numărul de tipărituri.
Cercetările de analiză matematică încep cu modestele contribuţii ale lui D .
Assachi asupra inversiunii seriilor ( 1 84 1 ) ş i M. St. Botez despre proprietăţile şi
aplicaţiile seriilor armonice ( 1 872) - lucrare elogiată de matematicianul belgian
Catalan. Primul curs universitar, datorit lui N. Culianu, a fost multiplicat la laşi în
1 870. În sfârşit, la Sorbona, în anul 1 879, D. Emmanuel - profesorul ce a format
pe matematicienii care au constituit primul embrion al şcolii matematice româneşti
- a susţinut o teză de doctorat despre funcţiile abeliene.
Dar cercetările importante de analiză debutează în anul 1 905 cu descoperirea lui
D . Pompeiu asupra funcţiilor analitice peste tot continue.
În cadrul analizei, primul loc aparţine ecuaţiilor diferenţiale, care apar în Româ
nia începând din anul 1 900. În prima jumătate al secolului 20, cel de-al doilea loc
era ocupat de teoria funcţiilor, cea mai mare parte a studiilor raportându-se la
funcţiile de variabilă complexă.
D. Pompeiu şi S . Stoilov au marcat contribuţia românească la dezvoltarea mon
dială a matematicii prin studiile lor excepţionale.
Cercetările privind teoria funcţiilor de variabilă reală, începute mai târziu, au
fost dezvoltate prin remarcabilele rezultate ale lui M. Nicolescu şi ale elevilor săi.
7) Teoria probabilităţii şi statistica matematică s-au dezvoltat în România în
strînsă legătură cu cuplul de savanţi O. Onicescu şi Gh. Mihoc. Astfel, în 1 935, ei
introduc noţiunea de lanţ cu legătură completă. În ultimii 30 de ani, teoria proba
bilităţilor şi statistica matematică au cunoscut o dezvoltare extraordinară, iar astăzi
nu există nici un sector al vieţii intelectuale sau economice în care să nu se aplice.
Saltul apare cu atât mai evident, cu cât în secolul trecut se redactaseră doar 3
lucrări, iar în prima jumătate a secolului nostru s-au înregistrat numai cca 1 00 de
lucrări de calculul probabilităţilor şi statistică matematică.
VII. Ecoul lucrărilor de matematică româneşti

Eficacitatea oricărei ştiinţe este măsurată atât prin contribuţia rezultatelor sale la
dezvoltarea cunoaşterii, cât şi prin aplicaţiile practice, utile progresului.
Pentru matematicieni, ecoul lucrărilor elaborate poate constitui o dovadă a valorii
acestora. Comentariile şi aprecierile compatrioţilor şi mai cu seamă cele ale
străinilor ne ajută să calculăm această valoare.
Publicaţia matematică românească originală a fost înregistrată şi comentată în
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revistele analitice Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (până la cel de-al
doilea război mondial, în Germania), Revue semestrielle des publications mathe
matiques » (în Olanda), Bulletin des sciences mathematiques (în Franţa). Şi, mai
recent, în Zentralblatt fur Mathematik und ihre Grenzgebiete, Mathematical
Reviews, Referativnîi Jurnal, Bulletin signaletique du C.N.R.S. etc.
Zentralblatt semnala, pentru 1 952, 72 autori români, în 1 965, el a menţionat 2 1 2
autori, pentru a analiza, în 1970, 8 1 9 matematicieni români.
Referativnîi Jurnal dădea între 1956 şi 1959, 249 - 297 rezumate pentru 1 30 1 5 3 autori români, iar între 1 960 şi 1966 semnala: 542 - 677 rezumate pentru 1 88
- 325 matematicieni.
Bulletin signaletique a inserat între 1 96 1 şi 1 966: 249 - 494 notiţe pentru 159 290 matematicieni români.
Numărul de referate a crescut continuu în Mathematical Review. Dacă în anul
1 95 1 nu s-au prezentat decât 33 de rezumate, în 1 956 se pot număra 4 1 0 rezumate,
iar în anul 1 970 - 625 rezumate.
Este destul de delicat să se încerce a se măsura valoarea unei opere prin date sta
tistice. Cu toate acestea dacă ne gândim, de exemplu, că am constatat faptul că
există peste o sută de studii matematice publicate în România şi peste hotare repre
zentând extensiuni şi continuări ale ideilor lui D. Pompeiu, că Pompeiu a fost citat
de mii de ori în toate colţurile lumii, se poate conchide că statistica formează o
complementară utilă a aprecierilor critice.
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MODERNISATION - CULTURE - ASSISTANCE TECHNIQUE
Prof. Gyorgy R6zsa
Ă cette epoque de fin de siecle, il est peut-etre plus opportun que jamais d'exa
miner de plus pres le rapport entre la culture et le developpement economique et
comme ce rapport a-t-il contribue a la division du monde essentiellement en deux
spheres economiques: centre et pheripherie (ou Nord et Sud).

1 . Centre et pheripherie
Le passe, l ' histoire peuvent necessairement y contribuer, sans pour autant offrir
eux-memes des reponses. L'amas des donnees historico-statistiques nationales et
internationales existantes ne constitue en soi le point de repere pour Ies decennies
a venir. Toutefois ! ' examen de ce passe est inevitable.
La relation entre le developpement economique et le niveau culturel n'a jamais
ete mise en question par quelques theses scientifiques quelles qu' elles soient. Le
rythme et le niveau realisable du developpement economique dependent indeni
ablement du patrimoine cu/turei de la population pour autant que la culture doit
etre consideree comme force productive, donc comme le facteur le plus important
de la croissance economique.
En meme temps, c'est le developpement economique en particulier gui peut
engendrer Ies principaux moyens necessaires a l'expansion de la culture a long
terme. Ce sont l' amelioration des conditions de vie et Ies investissements dans le
facteur humain. Dans ce contexte, ce n'est point le seul enseignement qu' on peut
considerer comme synonyme de la culture, mais cette derniere constitue la mani
festation la plus generale et la plus marquante de l 'activite humaine.
D 'innombrables rapports, monographies, communications, analyses portent sur
l' assistance technique multilaterale fournie aux pays en voie de developpement.
Plusieurs entre elles font etat plutot de l 'elargisement que du retrecissement du
fosse entre Ies pays developpes et en voie de developpement. Cela ne signifie pas
la depreciation des efforts de l' assistance technique, mais il parait que l' accelera
tion du developpement au centre etait telle que le fosse des differences ne put que
se creuser. Un des plus importants facteurs en est que Ies relations entre la culture
et l' economie ont principalement ete realisees sous forme d' une alphabetisation et
de l'education primaire, creation d'etablissements culturels tels que Ies biblio
theques, Ies musees, Ies archives etc., sans tenir compte de maniere synergetique du
role de la culture dans sa complexite extraordinaire.
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2. La notion de la culture et l'assistance technique

La culture englobe evidemment avant tout l' education avec ses differents
niveaux, mais aussi les traditions, les comportements, les habitudes familiales et
sexuelles, les gouts, les conditions alimentaires et de loisirs, alors qu'elle-meme est
influencee par les prejuges herites. Institutionellement la propagation des connais
sances au-dela du systeme scolaire, Ies media, l' electronisation, les maisons de la
culture, des theatres et les salles de musique jouent un râle important.
Afin de demontrer la complexite des facteurs culturels, prenons un cas "virtuel"
ou l' assistance technique comprenait la construction des voies de chemin de fer a
travers la foret vers la mer, en vue de developper Ies possibilites d'exportation. Le
pays offrant l' assistance y avait naturellement aussi ses interets economiques. La
technique developpee, des ingenieurs, des geotopographes, des machines et
d' autres elements necessaires a un investissement de cette envergure ont fait leur
apparition, y compris la main-d' reuvre qualifiee. Mais la construction ferroviaire
necessite aussi un nombre considerable d' ouvriers non-qualifies ou demi-qualifies.
11 s' agit d'un territoire tribal dans des zones africaines. Ă la suite du recrutement
de la main-d' reuvre et grâce a la construction, une fraction de gens, ayant
jusqu' alors vecu dans la misere, profitera des conditions incomparablement
meilleures. De toute evidence, cette main-d' reuvre sera suivie de sa famille nom
breuse en vue de trouver des conditions de survie plus favorables. Mais bientât les
relations tribales entraineront sur Ies lieux une foule de parente, rendant ainsi
impossible le travail du seul membre de famille ayant l'emploi. Du fait qu'il n' est
plus possible de nourrir toute cette masse familiale, ils se retournent au lieu de
depart, aux circonstances Ies plus primitives. Dans d' autres cas dans le cadre des
programmes d'industrialisation ou le scenario de la premiere phase etait le meme,
la technique nouvelle arrive sur Ies lieux. Le recrutement de la main-d' reuvre non
qualifiee ou a instruire commence. Mais Ies hommes de la region n' avaient pas
l' habitude de travailler dans une organisation, tandis que l'entretien de la famille
nombreuse, le soin aux enfants, incombent a la femme, bref, ii n'y avait personne
ou tres peu pour etre engage. 11 fallait dane soit abandonner I' idee de I' implanta
tion industrielle, soit importer de la main-d'reuvre. On peut aussi citer, parmi
d' autres exemples "virtuels'', certaines contraintes a caractere religieux, comme
I' obligation de plusieurs prieres par jour, qui entrave le travail continue.
Tout cela prouve que ce ne sont pas I' alphabetisation ou I' education primaire
seulement qui contribuent aux limitations des differences economiques, mais
l 'heritage culturel dans son integralite. De toute vraisemblence Ies programmes de
developpement economique devraient etre prepares d' abord par des anthropo
logues, des ethnographes, des historiens de religion capables d'identifier la situa644
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tion de la main-d' c:euvre potentiellement disponible. 11 s' agit donc de la priorite des
sciences humaines.
Une question incontoumable de ces pensees est aussi celle de la sante dans la
culture. Le climat tropical est mieux supporte par ceux qui peuvent travailler, se
reposer, se nourrir etc. conformement aux conditions locales existantes. Dans des
territoires tropicaux ou tres chauds, on rencontre assez souvent le phenomene que
Ies gens, au lieu de faire la sieste, s' assoupissent voire s'endorment sur-le-champs,
ou ils se trouvent, peut- etre sur le lieu de travail. Les rues ne se reaniment que
lorsque la chaleur diminue. Cette fa9on de vivre marche ainsi a travers des genera
tions, Ies habitudes defensives de la population dues aux conditions climatiques
pouvraient devenir hereditaires. Par contre, si un changement economique inter
vient, la meme population ou une partie peut s ' adapter au climat du point de vue
du travail, de la nutrition etc. 11 est alors tres probable - et c' est une hypothese que Ies generations suivantes de cette population s'adapteront aux etudes scolaires,
au travail, a certains comportements jusqu' alors impossibles.
3. "Sous un toit commun" (centre culturel multifunctionel) et division du travail

Les aspects culturels dans leur ensemble de processus du developpement peu
vent etre aussi con9us du point de vue de l 'acquisition des connaissances d 'une
autre maniere. D' apres certaines etudes, la population traditionnelle auparavant
basee sur la communication verbale, passe a l 'ecriture, puis a la litterature specialisee.
L'information se produit partiellement par l' intermediaire des canaux de commu
nications culturelles comme Ies bibliotheques etc. Donc Ies bases du travail scien
tifique peuvent etre etablies. En fin de compte, il s' agit de la modemisation menant
a la diminution des differences economiques.
De cette fa9on, la modernisation est etroitement liee au patrimoine culturel et
elle n' est pas seulement fonction du flux des capitaux et du niveau des investisse
ments. On peut mentionner a ce sujet que dans le cadre de l' assistance technique
beaucoup d' efforts ont ete deployes en vue de la formation universitaire des futurs
intellectuels des pays en voie de developpement. Et le resultat ? Un nombre non
negligeable des specialistes nouvellement formes ne veulent ou ne peuvent plus
retoumer au pays d' origine. On peut Ies comprendre. En principe il est possible
sans limitation de transferer la technologie de pointe, mais le transfert de l 'environ
nement technique et des conditions de vie auxquelles ces gens se sont habitues dans
Ies pays developpes, n'est pas faisable.
Une des consequences de ce qui vient d' etre dit est le fait que la division du tra
vail comme promoteur du developpement de l' economie de marche, ne peut etre
appliquee comme modele dans la peripherie. 11 serait probablement plus efficace
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d' appliquer un developpement culturel sous un toit commun en particulier dans Ies
pays souffrant simultanement de la penurie du capital et du manque de specialistes
et de main d' reuvre appropriee. 11 ne s' agit pas seulement d' etablir sous un meme
toit une bibliotheque nationale et Ies archives , mais aussi de rattacher a un tel cen
tre culturel et educatif la formation de la main-d' reuvre qualifiee egalement. Cette
idee ne se veut pas de centralisation exageree, mais dans certaines circonstances
peut contribuer a l' amelioration de l'efficacite de la formation. L'education etant
fondament dans la culture, ainsi la formation des specialistes agraires par exemple
pourrait bien etre rattachee a un centre cu/turei multifonctionel. Pour ne pas men
tionner d' autres avantages on peut avancer Ies aspects positifs d' une pareille con
centration : la gestion, la rationalisation de l' administration et l'infrastructure. <;a
va tout autrement dans d' autres branches de l' enseignement superieur, la medecine
par exemple.
Le rattrapage modernisateur - dont Ies peines sont traditionnellement surtout
connues par des pays africains, asiatique et latino-americains - se manifeste depuis
la fin des annees '80, dans une certaine mesure, dans Ies pays d'Europe Centrale et
Orientale egalement. Ces transformations constituent des crises structurelles
economiques et sociales. Ces crises sont engendrees de temps en temps, a la suite
des changements d. epoque technologique, quand l' enchainement des innovations
repose sur des bases techniques nouvelles.
Vers la fin de notre siecle, ce changement est la revolution electronique rattachee
au developpement sans precedent de la technologie de la communication. Cette
periode est connue generalement comme societe d 'information.
L'exemple du Japon montre que certains facteurs de l'identite culturelle telles
que l' education, ont une importance preponderante du point de vue economique.
La reforme d' education de la dynastie des Mejdi a la fin du siecle dernier a beau
coup contribue a l' organisation des productions spectaculaires du pays dans le 20 sie
cle.
On peut se demander si le developpement et la richesse economique dans le cen
tre sont-ils possibles sans des conditions du sous-developpement et de la pauvrete
de la peripherie ?
Mais la question de base serait plutât: le developpement va de pair avec le
manque de la culture. Mais dans ce contexte, il ne s' agit pas de la culture toute
entiere, mais du bon ou moins bon fonctionnement de certains de ses composantes.
11 y a des exemples ou on trouve un bien-etre general correspondant a des condi
tions naturelles et sociales specifiques, meme dans l' absence d'un haut niveau de
certains aspects de la culture, comme Ies arts, par exemple. Les gens qui vivent
dans ces conditions, ne sont pas forcement Ies plus cultives (voir p. e. le Human
Development Report de l 'ONU-PNUD ).
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4. Niveau culturel - l'ecrit - electronisation
Y a-t-il de veritables interets dans l ' arriere-plan du nivellement culturel et
economique ? De meme, existe-t-il un vrai niveau minimum culturel et economique
de marche. L'interet est de se creer une demande solvable dans la peripherie et de
promouvoir des circonstances favorables a ce que cette demiere ne soit un soit-disant
marche, plutot le foumisseur de la matiere premiere et de main d' c:euvre bon marche.
A ce propos on pourrait essayer de definir le niveau minimum de la cu/ture. Il
s' agit en effet de l 'identite culturelle. Leur transformation, pour etre percevable, est
un long processus historique. L' identite fondee sur Ies traditions peut etre divisee
en deux elements principaux. L' un est la verbalite, l' autre est l' ecrit. Dans l ' ere de
la modemisation et de la civilisation, c' est surtout l 'ecrit qui est porteur de l 'iden
tite culturelle a son tour la modemisation et le developpement economique. La lec
ture, manifestation materielle de l' ecrit a un role eminent dans le developpement
economique des le debut de l'impression des livres au quinzieme siecle. Cette
decouverte fera la vraie difference par rapport aux traditions. C' est alors que le
doute, la critique, la retlexion pourront devenir massifs de maniere cultivee. Et
c'est aussi par la que l 'ecrit, la lecture deviendront une categorie economique.
L'ecrit permet toute critique et en meme temps, forme l 'opinion publique. C'est
ainsi que Ies connaissances pourront etre largement diffusees. Les nouvelles struc
tures porteuses de l ' information n'en changent rien du simple fait qu'elles se basent
aussi sur l' ecrit, c'est-a-dire sur la lecture. Ces nouvelles structures formees au
cours des dernieres annees et appelees super-autoroutes de l' information (S.A.I.)
sont Ies vraies manifestations de la societe d ' information. La technologie de la
communication indispensable au fonctionnement de ces systemes est en meme
temps le moyen d'une nouvelle proliferation de l'ecrit. L'internet et d' autres entre
prises du meme genre ont deja commence la realisation pratique de ce processus. La
manifestation de S .A.I. est la plus importante dans ! 'economie et la finance, et fait
partie integrante de la recherche scientifique et de la culture, sans dominer ces
dernieres. Pour connaître la prehistoire du processus, il convient de noter que l' ecrit
et la lecture sont determines par trois periodes historiques et sociales principales :
- A l' epoque de la primaute de la production agricole, l'ecrit se manifeste de
maniere directe, Ies gens sachant ecrire sont en relation directe Ies uns avec Ies
autres, puis a partir du 15-e siecle, la revolution du livre entraînera la massification
de l' ecrit.
- Des la revolution industrielle anglaise, l'ecrit et la lecture deviendront encore
plus massifs, en plus des livres et une multitude de periodiques feront leur appari
tion. Leur abondance entraînera l ' information secondaire (d' abord dans la chimie),
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l' apparition des bulletins signaletiques, bibliographies etc. Ce processus continue
approximativement jusqu' a la seconde moitie de notre siecle.
- La. bases de donnees constituent Ies faits de la periode qui suit la seconde
guerre mondiale, la periode post-industrielle. Elles deviennent massives a la suite
du developpement de la telecommunication.
Ces trois etapes sont suivies d'un nouveau phenomene technique et historique
denomme S.A.I. et le reseau mondial, !' Internet, est cree. Les elements scien
tifiques et techniques des S .A.I. sont beaucoup plus elabores que ses aspects soci
aux et culturels. On peut, d' ores et deja, avancer l' hypothese que l' analyse de ces
aspects va demontrer la cohabitation, la co-existence entre l' heritage culturel et la
numerisation. En fonction des temps, des conditions, du domaine de recherche, des
traditions regionales et nationales, c'est ou bien la recherche traditionelle ou bien
l'utilisation de la S .A.I. qui est mise au premier plan. 11 s' agit la d'un processus
d'integration. Les relations entre identite culturelle et developpement economique
peuvent aussi bien etre amplifiees qu' affaiblies. A cote de la vision technique, Ies
conceptions socio-culturelles de la S.A.I. restent encore a etre elaborees.
A l'aide d' ordinateurs personnels installes a domicile, les appartements devien
nent en meme temps des lieux de travail.
Ces procedes pourraient les mettre en application sans dire un mot a qui que ce
soit. Le soi-disant effet-cathedral concemant les visiteurs d'un musee, d'un concert
ou d'une bibliotheque, peut vraiment etre voue a l'oubli. A la limite, on pourrait
meme tirer la conclusion ad absurdum que cette technique est en mesure de con
tribuer au commencement de la fin du dialogue directe humain ou en d' autres ter
mes, a l' approfondissement du processus d 'alienation.
Les avantages offerts par Ies S.A.I. dans la recherche et l'education, l'echange
d' informations ou pour les personnes handicapees, malades etc . . . . , sont tellement
importants que ses avantages deviendront indispensables apres un certain temps.
Simultanement, le recours absolu aux S .A.I. peut deteriorer, simplifier la pensee
surtout de la jeunesse, abîmer la fantaisie, l'esthetique et tout ce qui aurait un rap
port avec la lecture conventionnelle et altemativement avec la presence dans les
institutions culturelles.
Donc, du point de vue de la culture et de l' ecrit on peut classer parmi les maladies
enfantines en rapport avec la S .A.I. !'idee des bibliotheques " sans papier".
5. Les visions de Victor Hugo et de Leonardo

Comme conclusion : il parait inevitable de repenser l'effet de l' heritage culturel
sur les differences economiques en prenant en consideration les relations entre cen648
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tre et peripherie egalement. II parait a la fois important que l' identite culturelle soit
enfin examinee de maniere synergetique concemant la societe d'information et par
rapport aux S.A.I. II est probable que dans l 'actuelle phase du developpement tech
nique entrainant de nouveaux problemes, ii sera necessaire de reviser Ies idees sur
la reali te de s' approcher a I' echilibre entre le centre et la peripherie. On pourrait
considerer de nouvelles experimentations en vue de diminuer Ies differences
economiques de ce monde divise. II faut mettre !'accent sur la notion "diminuer"
car la suppression totale des differences reste utopie. Par contre, repenser ces pro
blemes peut aboutir a d' autre experiments et resultats. II serait de la naivele de ne
pas tenir compte des interets politiques et economiques a l'interieur du centre
meme, sans oublier la peripherie ravagee de lultes incessantes voire de guerres.
Autrement dit, toute idee ou etude doit prendre en consideration Ies circonstances
concretes.
La vision qui est la plus humaine a mon avis et a mon avis et a la fois la "plus
modeme", est celle de Victor Hugo dans son discours prononce devant I' Assemblee
Nationale en 1 850. Selon celte vision le c<Eur du peuple doit etre fie au cerveau du
pay surtout par la lecture.
Leonardo da Vinci a imagine et presente Ies proportions humaines ideales avec
quatre bras et quatre jambes. Au sens figure ii s 'agit de l' accomplissement de la
capacite humaine. Mais cet accomplissement ne devait pas etre la d'information
basee sur Ies S .A.I. mais une societe basee sur la solidarite et la tolerence
impregnee de l' informatique. Est-elle utopique celte vision ? Pour le moment semble-t-il oui, mais l' avenir est le plus important sujet de discussion.
;
Budapest, 2004
(Le manuscrit a ete developpe par I' auteur
dans son livre Ante-Equilibrium - discussion sur la chance d 'egaliser Ies pays en
voie de developpement - Budapest, Maison d' Edition Argumentum, 2004. 92 p.)
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TRANSILVANIA ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ
Dorina N. Rusu
Academia Română, cel mai de seamă for de cultură al ţării, a fost, încă de la înfi
inţare, expresia cea mai puternică a unităţii neamului românesc. "Prin însuşi actul
ei de fondaţiune şi constituire, Academia Română cuprindea, de la început - după
cum se exprima, la 1 Decembrie 1934, Ludovic Mrazec -, pe reprezentanţii
gândirii şi graiului românesc, tot ce România avea pe atunci mai ales şi mai nobil.
Toate ţinuturile aveau solii lor în acest întâi for al culturii integrale româneşti.
Deopotrivă erau reprezentate atât Principatele de curând unite, cât şi Ardealul,
Banatul şi Bucovina, şi Basarabia, şi aromânii" 1 .
Într-adevăr, decretul de înfiinţare din 1113 aprilie 1 866, al Societăţii Literare
(Academice) Române prevedea în mod expres alegerea de membri "din toate
provinciile româneşti"2 . Între acestea, Transilvania, privită într-o concepţie mai
largă, ce înglobează şi Crişana, Maramureşul şi Banatul - a ocupat, fără îndoială,
un loc aparte în noul organism academic românesc. Cei dintâi membri numiţi, con
form decretului de înfiinţare, în noua Societate Literară (Academică) de la
Bucureşti au fost: Timotei Cipariu, George Bariţiu şi Gavriil Munteanu, ca
reprezentanţi ai Transilvaniei propriu-zise, Iosif Hodoş şi Alexandru Roman, ca
soli ai Maramureşului, Andrei Mocioni şi Vincenţiu Babeş, ca mesageri ai
Banatului.
Obiectivul principal al noii Societăţi Academice de la Bucureşti, înscris în actul
de constituire - cultivarea limbii române - era, în bună măsură, inspirat din preve
derile "înştiinţării" din 1795 a Societăţii Filosofeşti a Neamului Românesc în Mare
Principatu Ardealului, "o venerată străbună a Academiei", după expresia lui
Dimitrie Gusti 3 , de activitatea desfăşurată la Sibiu în 1 860 de Comisia filologică
pentru fixarea ortografiei cu litere latine ori de statutul din 1 86 1 al Asociaţiunii
Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA),
socotită, pe bună dreptate, drept "o întreprindere politică prin cultură"4 .
I.

"Analele Academiei Române. Dezbateri", s. II, t. LIV, 1 934-1 935, p. 3 1 .
"Analele Societă{ii Academice Române", s. I , t. I , 1 867, 1 868, 1 869, p. 3.
3 . Dimitrie Gusti, Fiinţa .�i menirea academiilor. Discurs rostit de. . . la 1 0 iunie 1 923 în şedinta solemnă cu
răspunsul dlui Vasile Pârvan, Bucureşti, 1 923, p. 32; vezi şi Academia Română. vezi şi Academia Română.
Discursuri de recepţie. V ( 1 9 1 9-1936). Volum îngrijit şi Indice general de dr. Dorina N. Rusu cu un Cuvânt
înainte de acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005,

2.

p.

4.

367.

Eug. Hulea, Astra. Istoric, organizare, activitate. Statute şi regulamente, Sibiu,
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În condiţiile în care o mare parte a teritoriilor româneşti, între care şi
Transilvania, se aflau sub dominaţie străină, apariţia noii instituţii academice
reprezenta un act temerar şi încurajator totodată, unitatea culturală a românilor
având rolul de a o pregăti pe cea politică. Iată de ce, vestea înfiinţării Societăţii
Academice Române s-a răspândit cu repeziciune în toate provinciile româneşti,
fiind salutată cu nespus entuziasm. Ziarele din Transilvania cu deosebire s-au între
cut în acele zile ale lui aprilie 1 866 să facă cunoscută tuturor iniţiativa guvernului
de la Bucureşti, care, pentru românii de peste Carpaţi, căpăta valoare de simbol.
"Măreaţă va fi acea ziuă - îşi exprima nădejdea Iosif Vulcan în paginile «Familiei»
sale - în care reprezentanţii naţiunei, împrăştiaţi de soartă în şapte ţări, se vor aduna
laolaltă; sublim va fi acel minut când fratele de la Pind va strânge mâna cu fratele
său de la Criş" 5 . Această "faptă rară pentru literatura română", după cum o numea
"Gazeta de Transilvania", era menită a face "onoare eternă atât Ministerului
[Instrucţiunii Publice - n.n.], cât şi Locotenenţei domneşti"6 . La rândul său, Mihai
Străjanu, secretarul Societăţii "Transilvania", publica, la 16/28 aprilie 1 867, în
paginile revistei "Familia", poezia sugestiv intitulată La 1 august 1 867
(Inaugurarea Societăţii Literare Române) "O zi de mult dorită, ce prin a ta ivire I
Vesteşti naţiunei mele frumosul ei destin I Şi inaugurezi ferice o oră de mărire I Cu
lacrimi te salută tot sufletul român"7 .
Societatea Literară (Academică) Română şi-a început efectiv activitatea în 1 867,
an care pusese la grea încercare speranţele de autonomie ale românilor transilvă
neni. În aceste împrejurări, venirea la Bucureşti a membrilor ei fondatori a depăşit
dimensiunile unui simplu eveniment cultural, inaugurarea noii societăţi căpătând
valenţele unei adevărate serbări a tuturor românilor. Reprezentanţii Transilvaniei
numiţi în noua Societate Academică au trecut munţii şi apoi, prin Valea Prahovei,
sau îndreptat spre Bucureşti. Pe tot traseul dintre Ploieşti şi Capitala ţării, membrii
de peste munţi ai Societăţii Literare (Academice) Române s-au bucurat de o primire
entuziastă. La Băneasa, de pildă, le-au ieşit în întâmpinare sute de intelectuali, dar
şi meşteşugari şi negustori, toţi sosiţi să-i salute pe cei ce veneau să facă "unirea
limbii române", după cum se exprima Ion Fălcoianu, preşedintele Comitetului
pregătitor, care continua: "această operă va fi piatra fundamentală a edificiului la
care aspirăm toţi şi ne felicităm de alegerea ce guvernul a făcut în persoana dom
niilor voastre" 8 . Aceeaşi atmosferă sărbătorească i-a însoţit şi la intrarea în
-

5. Iosif Vulcan, Societatea Literaria Romana, în "Familia", nr. 1 1 din 1 5/27 aprilie 1 866, p. 1 3 1 .
6. "Gazeta de Transilvania", nr. 27 din 9/2 1 aprilie 1 866, p. 1 08, col. I.
7. "Familia", nr. 33 din 16/28 august 1 867, p. 389-390.
8. V. A. Urechia, Actele .)·i serbarea naţionalei a inaugurlirii Societăţii pentru gramatica şi glosariul limbii
române, Bucureşti, 1 867, p. 37; cf. şi Ştefan Pascu, Istoricul Academiei Române. 125 de ani de la în,jiinfare,
1866-1991, Bucureşti, 1 99 1 , p. 73.
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Bucureşti până la biserica Sf. Gheorghe, unde a avut loc o procesiune impre
sionantă, ce amintea pe cea din februarie 1 859, organizată în cinstea Domnului
Unirii. Ea s-a menţinut şi a doua zi, 1/13 august 1 867, când a avut loc, într-un cadru
solemn, în care ideea unităţii de neam era prezentă atât în accesoriile ce
împodobeau sala - harta tuturor provinciilor locuite de români, imaginea Columnei
lui Traian, portretele lui Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul -, cât şi în cuvântările
oaspeţilor şi gazdelor, inaugurarea lucrărilor Societăţii Literare (Academice)
Române. Cu această ocazie, ilustrul filolog transilvănean Timotei Cipariu avea să
sublinieze "misiunea înaltă şi scopul atât de sacru cât nu pot crede că mai poate fi
vreun român adevărat care să nu-i recunoască această misiune importantă şi să nu-i
ureze cele mai salutarie rezultate pentru întreaga românime", căci, sublinia el în
continuare, noua instituţie academică "va îngriji pentru conservarea unităţii limbii
româneşti din toate provinciile locuite de români. Ea îi va reda forma curat naţio
nală română, pentru ca să figureze cu toată demnitatea între şi lângă surorile ei de
gintă latină. Ea va pune fundamentul pentru o literatură adevărată naţională, corectă
în expresiuni, corectă în forme, fără care nici o literatură nu poate merita a se
chema literatură"9 .
Atmosfera din acele zile cu adevărat memorabile, insuflată de importanţa
momentului cu profunde semnificaţii culturale pentru toţi românii, l-au făcut pe
George Bariţiu ca, în ultima şedinţă a celei dintâi sesiuni a noii instituţii academice,
să adreseze mulţumiri "către soţi, câţi şi câte ne-au întâmpinat cu atâta elan şi cari
tate frăţească" 10 . Cu acelaşi prilej, Timotei Cipariu afirma răspicat: "Dea ceriul ca
semţul naţional român, care s-a deşteptat acum cu atâta tărie, să se lăţească în toate
unghiurile României, să străbată până la cabanele cele mai obscure ale ţăranului, ca
şi în palatele cele mai superbe ale marilor naţiuni române. Dea ca tot românul să
vină la cunoştinţa demnităţii naţionale şi să o apere cu toată tăria cuvântului şi a
animei. Dea ca tot românul să se simtă fiu al României, român cu originea, român
cu limba şi să fie mândru că este şi se numeşte român"l l . Acest caracter profund
naţional, imprimat încă de la înfiinţare Societăţii Academice Române, s-a menţinut
şi s-a întărit în toţi anii care au urmat. În acest sens, afirmaţia făcută în 1 897 de
istoricul şi filologul italian Angelo de Gubematis este deosebit de sugestivă: "Dacă
în celelalte academii se lucrează pentru ştiinţă mai cu stăruinţă, mi se pare că aici
[în Academia Română, al cărui membru de onoare era - n.n.] a pătruns însuşi sufle
tul naţiunii româneşti"l 2 .
9. Ibidem.
10. "Analele Societăţii Academice Române'', t. I, 1 867, 1 868, 1 869, p. 1 28.
1 1 . Ibidem.
12. "Analele Academiei Române. Dezbateri", s. II, t. XIX, 1 896-1 897, p. 39-40.
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Adevărat "institut naţional", după cum era definită Academia Română în decre
tul din 1 879 de transformare a Societăţii Academice Române, el va primi, de-a lun
gul anilor, reprezentanţi de seamă ai ştiinţei şi culturii din toate provinciile unde se
simţea şi se vorbea româneşte, deci şi din întregul cuprins al Transilvaniei. Mărturie
în acest sens stau numeroşii specialişti primiţi ca membri "activi" (titulari), corespon
denţi şi "onorari" (de onoare) originari din această străveche provincie românească,
între care: istoricii George B ariţiu, Ioan Bogdan, Silviu Dragomir, Alexandru
Lapedatu, Ioan Lupaş, Ştefan Meteş, Andrei Oţetea, Alexandru Papiu-Ilarian,
Ştefan Pascu, David Prodan, Ioan Ursu, istoricul de artă Virgil Vătăşianu, istoricul
culturii Gabriel Ştrempel, numismatul Constantin Moisil, scriitorii Ion
Agârbiceanu, Andrei Bârseanu, Lucian Blaga, George Coşbuc, Octavian Goga,
Emil Isac, Liviu Rebreanu, filologii şi lingviştii Ioan Bianu, Timotei Cipariu, Ovid
Densusianu, August Treboniu Laurian, Ştefan Paşca, Sextil Puşcariu, medicii Iuliu
Haţieganu şi Aurel Moga, botaniştii Alexandru Borza, Emil Pop, Florian Porcius,
Iuliu Prodan, chimiştii Gheorghe Claudiu Suciu şi Nicolae Teclu, geograful Tiberiu
Morariu, fizicianul Ion I. Agârbiceanu, inginerii Remus Răduleţ, Gheorghe Silaş,
Aurel Vlaicu, pedagogul Onisifor Ghibu, filosoful Dumitru D. Roşca, psihologul
Alexandru Roşca, economistul Ion Lapedatu, juristul şi publicistul Vincenţiu
Babeş, compozitorii Gheorghe Dima şi Sigismund Toduţă, sculptorul Cornel
Medrea, oamenii politici Valeriu Branişte şi Iuliu Maniu, viitorul patriarh Miron
Cristea, mitropoliţii şi episcopii Nicolae Bălan, Emilian Birdaş, Roman Ciorogariu,
Nicolae Colan, Iuliu Hossu, Nicolae Ivan, Dionisie Romano, Dumitru Stăniloae,
Andrei Şaguna, Alexandru Todea - pentru a nu cita decât câteva nume.
Un moment cu adânci semnificaţii l-a constituit alegerea, la 24 martie/5 aprilie
1 893, ca preşedinte al înaltului for de ştiinţă şi de cultură de la Bucureşti a marelui
cărturar transilvănean George Bariţiu, "fruntaş între fruntaşi, neobosit la muncă,
neobosit la fapte, cu inimă caldă şi tare pentru tot ce priveşte neamul românesc",
după cum îl caracteriza cu acel prilej D. A. Sturdzal 3 . Hotărârea Academiei
Române a luat în Transilvania proporţiile unui adevărat eveniment naţional: la
Sibiu, ASTRA a organizat o mare manifestaţie publică, iar numeroşi intelectuali
din Braşov, Blaj, Năsăud, Arad şi din alte centre i-au trimis telegrame de felicitare.
Presa, la rândul ei, a consemnat în termeni entuziaşti această decizie: "Un ardelean
preşedinte al Academiei Române din Bucureşti - scria în acele zile Iosif Vulcan în
paginile revistei sale «Familia». Iată marele eveniment, a cărui glorie se revarsă
asupra tuturor românilor de dincoace. Un eveniment şi mai important prin conside
raţiunea că el ne indică continuitatea culturală a neamului românesc" l 4 .
13 .
1 4.

s. II, t. XIV, 1 893-1 894, p. 1 4 1 .
"Familia" din 25 martie/6 aprilie 1 893.

Ibidem,
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Peste ani, în fruntea supremului for de cultură de la Bucureşti s-a aflat şi un alt
reprezentant al Transilvaniei, istoricul Alexandru Lapedatu. În decursul celor trei
ani ( 1 935-1938), în care a condus Academia Română în calitate de preşedinte, dar
şi ca vicepreşedinte ( 1934-1935, 1938-1939) şi secretar general ( 1 939-1948), el s-a
implicat în toate marile probleme ale instituţiei, reuşind să învingă greutăţi de tot
felul, astfel încât, la sfârşitul mandatelor sale s-a putut vorbi de o adevărată
"perioadă Lapedatu" în istoria Academiei. Semnificative, în acest sens, sunt cuvin
tele pe care Constantin Rădulescu-Motru le-a rostit la 3 iunie 1 938, cu ocazia
alegerii sale în fruntea Academiei, în locul lui Alexandru Lapedatu: "Rareori mi-a
fost dat să văd pe cineva identificându-se cu interesele instituţiunei pe care o con
duce aşa cum am văzut, în ultimii trei ani cât am stat alături de dânsul ca
vicepreşedinte, pe domnul profesor Alexandru Lapedatu", marele filosof dorindu-şi
să fie, şi în această calitate, "elevul său la Academie" 1 5 . Călăuzit în permanenţă de
un mare respect pe care l-a avut faţă de Academia Română, această adevărată
"republică a intelectualităţii române", cum însuşi o numea adeseal 6, Alexandru
Lapedatu a urmărit îndeaproape realizarea uneia dintre lucrările fundamentale pen
tru care a fost creată Societatea Academică Română - Dicţionarul limbii române 17
- , după cum a sprijinit toate acţiunile legate d e realizarea unei terminologii ştiinţi
fice româneşti 1 8 . Lui i se datoreşte şi iniţierea unei istorii a Academiei Române 19 ,
ca şi a unui muzeu al culturii naţionale, în care, după propriile afirmaţii, "şi-ar găsi
loc de expunere, de exemplu, şi colecţiile noastre [ale Bibliotecii Academiei - n.n.]
de tipărituri, înfăţişând evoluţia tiparului românesc, apoi bogăţiile de manuscrise,
documente şi autografe de la exponenţii culturii româneşti din secolul al XVI-iea
încoace" 20, precum şi a unei pinacoteci a Academiei, care, după cum afirma la 1 5
iunie 1 945, "va putea lua fiinţă în fosta casă Bellu, unde ar putea fi expuse şi stam
pele pe care ni le oferă dl. coleg George Oprescu" 2 l .
Cu respectul cuvenit faţă de tradiţia Academiei Române, în anii în care s-a aflat
la conducerea ei, Alexandru Lapedatu a acordat o mare atenţie cinstirii înaintaşilor
şi realizărilor lor. La împlinirea unui secol de când George Bariţiu, membru fonda
tor al Societăţii Academice Române, a pus bazele "Gazetei Transilvaniei", la

15. "Analele Academiei Române. Dezbateri", s. II, t . LVIII, 1937-1 938, p. 202.
16. Ibidem, t. LVIII, 1937-1938, p. 56. Cu o altă ocazie, Alexandru Lapedatu a numit Academia Română o
"republică a literelor şi ştiintelor" (Ibidem, p. 34).
17. Ibidem, t. LXI, 1 940-194 1 , p. 202-203; LXIII, 1942-1943, p. 171-172; t. LXV, 1945-1946, p. 300.
1 8. Ibidem, t. LXI, 1 940-194 1 , p. 6.
19. Ibidem, p. 57.
20. Ibidem, t. LXV, 1946-1946, p. 6.
2 1 . Ibidem, p. 7.
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Biblioteca Academiei s-a organizat, din iniţiativa sa, o "reprospectivă a evoluţiei
ziaristicii la români şi a celei din Transilvania în special", ocazie cu care s-a expus
"şi un tablou al tuturor ziariştilor judecaţi, condamnaţi şi întemniţaţi pentru scrisul
lor românesc în Ardeal"22 .
Cu aceleaşi sentimente de gratitudine faţă de predecesori, sau, după cum însuşi
mărturisea, "geloşi şi mândri totodată de patrimoniul cultural şi naţional pe care l-am
primit de la înaintaşii noştri şi pe care ne silim după puteri şi împrejurări să-l
creştem şi să-l dezvoltăm, ca să fie şi să rămână pentru cei viitori acelaşi instrument
de îndrumare şi progres în viaţa spirituală şi sufletească a neamului" 23 , a participat
la o slujbă de pomenire a donatorilor Academiei24 , acţiune iniţiată de Alexandru
Lapedatu, el însuşi unul dintre cei care au contribuit, de-a lungul anilor, la
îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii Academiei25 . Totodată, şi-a propus şi a reuşit să
finalizeze proiectul pe cât de important pe atât de îndrăzneţ al ridicării unui nou
local destinat colecţiilor tot mai bogate ale Bibliotecii Academiei Române26 .
Solemnitatea inaugurării acestuia a avut loc în ziua de 5 iunie 1937, prilej pentru
Alexandru Lapedatu să aducă un vibrant omagiu tuturor înaintaşilor care, într-o
formă sau alta, au sprijinit biblioteca, "cea mai mare din întreg sud-estul european,
cât şi colecţiile ce constituesc nepreţuitul tezaur, istoric şi naţional, al naţiunii
române". Prezentând apoi noul local, destinat "adăpostirii, orânduirii şi folosirii
acestor bogate şi nepreţuite colecţiuni", format dintr-o "spaţioasă, luminoasă şi
confortabilă sală de lectură pentru bibliotecă, cum şi săli speciale de lectură pentru
manuscrise şi documente, pentru stampe, hărţi, portrete etc., pentru cabinetul
numismatic şi pentru seifurile pe care le ţinem la dispoziţia celor ce vor să-şi
depoziteze actele şi documentele lor de însemnătate istorică la Academia Română",
Alexandru Lapedatu îşi exprima încrederea că noua clădire era o realizare care,
"pentru cel puţin 15 ani de aci înainte, ne scuteşte de ori şi ce grijă în ce priveşte
adăpostirea viitoarelor creşteri ale bibliotecii şi ale colecţiilor, ce sporesc an de an,
22. Ibidem, t. LVIII, 1 937-1938, p. 53.
23. Ibidem, t. LVII, 1 936- 1937, p. 63.
24 . Ibidem, p. 1 70.
25. Dintre donaţiile făcute de Alexandru Lapedatu, menţionăm: un dosar de acte oficiale privitoare la întem
niţarea prizonierilor turci la mănăstirea Bistriţa, în 1 878; un pergament domnesc de la 1 438 de la Ilie şi Ştefan,
fiii lui Alexandru cel Bun; un fragment de manuscris grecesc de la sfârşitul secolului al XVI-iea etc. (Vezi
"Analele Academiei Române". Dezbaterile, seria a II-a, t. XXXHI, 1 9 1 0-1 9 1 1 , p. 45; t. XL, 1 9 1 9-1 920, p. 26).
26. "Cu trecerea pe care o aveam în guvern, mai întâi ca membru al său, apoi ca preşedinte al Senatului - con
semna el în Amintiri am izbutit să obţin creditele şi mijloacele necesare pentru construirea, după planurile
arhitectului Duiliu Marcu, a noii clădiri, înzestrând-o cu cel mai modern şi mai complet mobilier de bibliotecă,
clădire în care am mutat şi am orânduit serviciile pendinte ce funcţionau până atunci în vechiul local al admi
nistraţiei" (Alexandru Lapedatu, Amintiri. Prefaţă, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Ioan Opriş, Cluj
Napoca, 1 998, p. 250).
-
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într-o măsură aşa de însemnată", subliniind, în finalul cuvântului său, că "înfăp
tuirile şi rolul de până acum al Academiei Române în viaţa culturală a neamului
sunt garanţia operei de mâine a urmaşilor noştri"27 .
De-a lungul anilor, în fruntea Academiei Române, în calitate de vicepreşedinţi
ori secretari generali, s-au aflat şi alţi reprezentanţi ai Transilvaniei, între care: Ioan
Bogdan, Andrei B ârseanu, Octavian Goga, Ioan Bianu, Remus Răduleţ, Ioan
Anton, Alexandru T. B alaban, Marius Sabin Peculea ş.a., după cum Biblioteca
Academiei Române a fost condusă cu strălucire de doi dintre reprezentanţii căr
turarilor de peste munţi - Ioan Bianu şi Gabriel Ştrempel -, cărora cea mai de
seamă instituţie de profil a ţării le datorează atât de mult: de la reorganizarea şi
îmbogăţirea fondului de carte, a colecţiilor de documente şi manuscrise, de peri
odice, stampe, fotografii, hărţi, monede, partituri şi inaugurarea localurilor desti
nate a le adăposti, la publicarea de instrumente de lucru indispensabile oricărei
cercetări sistematice, între care: Bibliografia românească veche (4 vol.); Catalogul
manuscriselor româneşti (7 vol. ) ; Bibliografia modernă a cărţii (4 vol.);
Publicaţiile periodice româneşti (2 voi.), cărora l i se adaugă numeroase bio-biblio
grafii, cataloage, ediţii critice etc.
Dar nu numai prin componenţă, cât mai cu seamă prin activitatea desfăşurată şi
atitudinea adoptată de-a lungul anilor faţă de marile momente ale luptei românilor
pentru unitate naţională a demonstrat Academia Română că este "măreţul arbore al
culturii şi sintezei etnice a neamului nostru"28 , Transilvaniei acordându-i-se o
atenţie aparte.
Se cuvine a aminti în acest context faptul că seria discursurilor de recepţie a fost
inaugurată în 1 869 de un reprezentant al acestei străvechi provincii româneşti,
Alexandru Papiu-Ilarian, care s-a aplecat asupra unuia dintre corifeii Şcolii
Ardelene, asupra acelui "geniu nemuritor al lui Şincai'', care, "ca român, a ştiut a
se înălţa în toată viaţa sa mai presus de orice provincialism îngust, mărginit, miop,
egoist, pre cât el şi-a propus a proba, că naţiunea română este una, că una îi e limba,
unul şi al ei destinul"29 . Seria discursurilor de recepţie, deschisă de Al. Papiu
Ilarian, a fost continuată şi de alţi reprezentanţi ai Transilvaniei, care au evocat per
sonalităţi de seamă originari din această parte de ţară ori au prezentat diverse
aspecte legate de provincia ai cărei reprezentanţi erau în forul academic. Astfel,
Atanasie Marian Marienescu a vorbit despre un alt reprezentant al Şcolii Ardelene,
Petru Maior, "un literat de mare însemnătate între românii din Ungaria şi Ardeal",
27. "Analele Academiei Române. Dezbateri'', s. II, t. LVI, 1 936-1937, p. 196- 1 97.
28. "Analele Academiei Române. Dezbateri'', s. II, t. XXI, 1 899-1 890, p. 163.
29. Alexandru Papiu-llarian, Viaţa, operele ş i ideile lui Georgiu Şincai din Şinca. Discursul de recepţiune de. . .
ş i răspunsul lui George Baritiu în şedinţa publică a Societăţii Academice Române din 1 4 septembrie 1 869,
Bucureşti, 1 869, p. 64; vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. I ( 1 869-1872), p. 59, 1 32.
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ca şi despre "operele lui de mare influienţă asupra vieţei naţionale, deosebi în epoca
în care ele văzură lumina" 30 . La 19/3 1 martie 1 885, Florian Porcius prezenta Flora
din fostul district românesc al Năsăudului în Transilvania3 l iar la 1 3/26 martie
1 900, Nicolae Popea făcea un amplu portret al Arhiepiscopului şi mitropolitului
Andrei baron de Şaguna, a cărui viaţă şi activitate "este aproape istoria poporului
românesc însuşi din Transilvania într-un pătrar de secol, cât timp a condus el afac
erile şi destinele noastre naţionale de acolo; aşa de strâns viaţa lui e legată de viaţa
poporului românesc, aşa de tare acestea două sunt conţesute întruna"32 . Alte două
personalităţi ale Transilvaniei au fost evocate în cadrul discursului de recepţie ţinut,
la 8 iunie 1 920, de Ioan Lupaş: Nicolae Popea şi Ioan Micu Moldovanu, ambii
"muncitori harnici la rostul lor, sculându-se cu noaptea în cap şi slujind Domnului
din cer în nevoile oamenilor de pe pământ, ocrotitori chemaţi ai băieţilor sărmani
pe cari la oraşe şi şcolile lor le trimitea acea lume ţărănească de care nu s-au
despărţit niciodată cu ce era mai adânc în fiinţa lor", după cum avea să afirme
Nicolae Iorga în răspunsul la discursul de recepţie rostit de istoricul de peste
munţi33 . Alte două figuri de transilvăneni au fost evocate în discursurile de
recepţie: cea a lui Andrei Bârseanu, de către Constantin Rădulescu-Motru34 şi cea
a profesorului revoluţionar Constantin Romanul-Vivu, de către Silviu Dragomir35 .
La rândul său, Alexandru Lapedatu a vorbit, în cadrul de recepţie, despre
Istoriografia română ardeleană în legătură cu desfăşurarea vieţii politice a neamului
românesc de peste Carpaţi36 .
30. Atanasie M. Marienescu, Viaţa şi operele lui Petru Maior, Discurs de recepţiune al dlui . . . cu răspunsul dlui

V. A. Urechia, Bucureşti, 1883; vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. II ( 1880-1 892), p. 3 1 3.

3 1 . Flora din fostul district al Nă.'iăudului în Transilvania, discurs de recep{iune de Florian Porcius, 1 9 martie
1 885, urmat de răspunsul d-lui P. S. Aurelian, în "Analele Academiei Române", seria II, tomul VII. 1 884-1 885.
Secţiunea II. "Discursuri, memorii şi noti{e", Bucureşti, Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români),
1 885; Vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. II ( 1880-1 892), p. 409-490.
32. Academia Română. Discursuri de recepţiune. Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna.
Discurs rostit la 1 3 (28) martie 1 900 în şedinţă solemnă sub preşedinţia M.S. regelui de Nicolae Popea, epis
copul Caransebeşului, cu răspuns de Dimitrie A. Sturdza, secretar general al Academiei Române, Bucureşti, ,
1 900; vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. III ( 1 894-1906), p. 306.
33. Academia Română. Discursuri de recepţiune. Nicolae Popea ,'ii fon M. Moldovanu. Discurs rostit la 8 iunie
1920 în şedinţă solemnă de I. Lupa5 cu răspuns de N. Iorga, Bucureşti, 1 920; vezi şi Academia Română.
Discursuri de recepţie. V ( 1 9 1 9-1 936), p. 102.
34 . Academia Română. Discursuri de recepţiune. Andrei Bârseanu şi naţionalismul. Discurs rostit în şedin{a
solemnă la 9 iunie 1 924 sub preşedin{ia de onoare a M.S. regelui de C. Rădulescu-Motru cu ră�puns de Dim.
Gusti, Bucureşti, 1924 ; vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. V ( 19 1 9-1936), p. 381-399.
35. Academia Română. Discursuri de recepţiune. Un precursor al unităţii naţionale: profesorul ardt!lean
Constantin Romanul Vivul. Discurs rostit la 29 mai 1 929 în şedinţa solemnă de Silviu Dragomir cu răspunsul d-lui
dr. I. Lupa5, Bucureşti, 1929; vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. V ( 1 9 1 9-1936), p. 503-528.
36. Academia Română. Discursuri de recepţiune. Istoriografia română ardeleană fn legătură cu desfăşurarea
vieţii politice a neamului românesc de peste Carpaţi. Cuvânt rostit la 2 iunie 1923 de Alex. Lapedatu cu răspuns
de Ioan Bianu, Bucureşti, 1923; vezi şi Academia Română. Discur�·uri de recepţie. V ( 1 9 1 9-1936), p. 28 1-3 10.
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Acestora li s-au adăugat şi cele ţinute de transilvănenii: Pavel Vasici-Ungureanu
(Despre vegetarianism37); Ioan Puşcariu (Ugrinus - 129 1 38); Ştefan Pascu (Gândirea
istorică în Academia Română. 1866-1 9/839 ), acestora adăugându-se şi cel depus
la cancelaria Academiei de Augustin Bunea, care însă nu a mai apucat să-l prezinte
în şedinţă publică40 .
Problemele Transilvaniei au constituit şi Slbiectul unor interesante comunicări
ţinute sub cupola supremului for ştiinţific român: Noţiuni relative la economia şi
istoria civilizaţiunii în Transilvania (George Bariţiu, 1 877); Însemnătatea docu
mentelor din arhivul săsesc al Braşovului pentru sfragistica românească (Grigore
Tocilescu, 1905); fndreptări şi întregiri la istoria românilor după acte descoperite
în arhivele săseşti: Braşovul (N. Iorga, 1 905); Viaţa şi faptele lui Avram Iancu
(Ioan Lupaş, 1 924); Influenţa războiului din 1877 în Transilvania (Gheorghe
Bogdan-Duică, 1927) ; Situaţia de drept a românilor din Ardeal până în 1848
(Silviu Dragomir, 1 935); Voievodatul Transilvaniei în secolele Xll şi Xlll (Ioan
Lupaş, 1 936); Unitatea economică a Transilvaniei cu România (Gheorghe Taşcă,
1 944); Politica românilor din Ardeal în anii 1848-1849 şi Curtea din Viena (Silviu
Dragomir, 1942) ; Politica lui Mihai Viteazul faţă de naţionalităţile din Transilvania
(Ion I. Nistor, 1 946); Originile Principatului Transilvaniei (Ion I. Nistor, 1 947);
Ţărănimea din Transilvania în Revoluţia de la 1848 (Silviu Dragomir, 1948); Din
viaţa religioasă a Transilvaniei în secolul al XVI-iea (Ion I. Nistor, 1 948) etc.
Evenimentele importante ce aveau loc în Transilvania şi-au găsit un profund
ecou în Academia Română, aşa cum a fost, de pildă, mişcarea memorandistă.
Exprimându-şi solidaritatea faţă de lupta românilor transilvăneni, înaltul for de
ştiinţă şi de cultură al ţării a întocmit, în 1 894, un Apel către corpurile învăţate ale
lumii, unde, după o amplă prezentare istorică, în care se evidenţia rolul poporului
român ca apărător al civilizaţiei în această parte a Europei, se sublinia: "Academia
Română, cercetătoare a neamului românesc, păstrătoare a limbii naţiunii româneşti
şi centrul de activitate al culturii româneşti, face un călduros apel la membrii insti37. P. Vasici, Despre vegetarianism, Discurs de receptiune rostit de . . . cu răspunsul dlui dr. I. Felix, Bucureşti,
1 880; vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. II ( 1880-1 892), p. 59-1 40.
38. Academia Română. Discursuri de recepţiune. Ugrinus 1291 . Discurs rostit la 9 (22) martie 1901 în
-

şedintă solemnă de Ioan Puşcariu, membru al Academiei Române cu răspuns de 8. Petriceicu Hasdeu, mem
bru al Academiei Române, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1 90 I ; vezi şi Academia Română.
Discursuri de recepţie. III ( 1 894-1 906), p. 397-4 1 4 .
39. Academia Republicii Socialiste România. Discursuri de recepţie. Serie nouă. Gândirea istorică în Acdemia
Română (1866-1918). Discurs rostit în 29 ianuarie 1 975 în şedinta solemnă de academician Ştefan Pascu şi
răspunsul academicianului Cristofor Simionescu, Editura Academiei, 1975; vezi şi Academia Română.
Discursuri de recepţie. VII ( 1 974- 1 976), p. 35-66.
40. Academia Română. Discursuri de recepţiune. Stăpânii Ţării Oltului. Discurs de intrare în Academia
Română rostit de dr. Augustin Bunea, Bucureşti, Inst. de Arte Grafice "Carol Gobl" S-r I. St. Rasidescu, 1 9 1 O;
vezi şi Academia Română. Discursuri de recepţie. IV ( 1907- 1 9 19), p. 16 1-2 1 4.
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tutelor de cultură al întregului neam omenesc ca să se intereseze de cauza cea
dreaptă a românilor din Transilvania şi Ungaria, care e, totodată, o cauză generală
română"4 1 . De altfel, în şedinţa din 28 februarie/1 2 martie 1 895, trecând în revistă
principalele evenimente petrecute în viaţa forului academic, secretarul ei general,
D. A. Sturdza, sublinia: "Academia Română, cea mai înaltă instituţie de cultură a
neamului românesc, nu a putut sta nepăsătoare în faţa pericolelor de care e
ameninţată cultura naţională în acea ţară locuită de români, unde s-au născut băr
baţi puternici ca Şincai, Samuil Clain şi Petru Maior, Şaguna, Şuluţ şi Bariţiu"42 .
În anii următori, Academia Română a fost prezentă şi la alte momente cu carac
ter profund naţional din viaţa Transilvaniei - împlinirea a 40 de ani de la apariţia
revistei "Familia", care "prin lucrările originale ce s-au publicat în paginile ei, prin
reproducerea celor mai bune producţiuni literare din toate ţările româneşti", a făcut
"să pătrundă gustul cititului în masa cărturarilor, a preoţilor şi a învăţătorilor de
peste Carpaţi", fiind un adevărat "stegar al limbii şi culturii naţionale româneşti",
după cum se arăta în telegrama trimisă revistei la 20 mai/2 iunie 1 90443 , ori
comemorarea, în 1905, la Blaj , a unui veac de la naşterea marelui cărturar Timotei
Cipariu, membru fondator al Societăţii Academice Române -, exemple prin care
supremul for de ştiinţă şi de cultură de la Bucureşti a reuşit să "întreţie flacăra unui
patriotism care nu cunoştea hotarele artificiale ale României ci, săltând peste
Carpaţi, înfrăţea de fapt pe cei cu care erau fraţi de drept"44 .
Izbucnirea celei dintâi conflagraţii mondiale şi intrarea României în război în
vederea eliberării teritoriilor româneşti aflate sub stăpâniri străine şi reîntregirea
ţării în hotarele ei fireşti au găsit în Academia Română un profund ecou. Trecerea,
în noaptea de 14 spre 1 5 august 1916 a armatei române prin trecătorile Carpaţilor,
în Transilvania, a fost salutată cu cuvinte entuziaste de numeroşi membri ai
Academiei, între care şi de poetul "pătimirii noastre", Octavian Goga, care, ca arde
lean, simţea mai bine ca oricine acest moment istoric. Pentru el "Carpaţii care ne
rupeau în două, Carpaţii care ne încercuiau peste mijloc ca o chingă de fier, Carpaţii
nu mai sunt. Oştirea noastră i-a mutat în Ţara Românească"45 .
La rândul său, lingvistul şi filologul Sextil Puşcariu, membru al Academiei
Române încă din 1905, avea să consemneze astfel acelaşi moment înălţător al tre
cerii munţilor de către trupele române: "Ştirea neaşteptată ne impresiona în mod

4 1 . "Analele Academiei Române. Dezbateri",
42. Ibidem, t. XVI, 1 894- 1 895, p. 48.
43 . Ibidem, t. XXVII, 1 904- 1 905, p. 1 6.
44 . Ibidem, t. XXVIII, 1 905- 1 906, p. 1 8- 1 9.
45. "Epoca", 1 7 august 1 9 1 6 .

s.

li,

t. XVII, 1 894-1 895, p. 9.
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deosebit. Mie îmi venea să săr şi să cânt. . . Treceam prin sate româneşti. Ţărani în
haine de sărbătoare erau adunaţi pe uliţe. Pe feţele tuturor se vedea bucuria . . ."46 .
În anii tragici ai războiului, a revenit tot unui fiu al Transilvaniei, lui Ioan Bianu,
să apere instituţia academică în Capitala ţării aflată sub ocupaţie militară străină şi
să reîntoarcă în colecţiile Bibliotecii Academiei cele peste 600 de volume de ma
nuscrise din secolele XIV-XVII, răpite samavolnic din depozitele ei.
Asemeni celorlalte momente din anul Unirii 1 9 1 8, în supremul for de ştiinţă şi
de cultură de la B ucureşti avea să găsească un profund ecou măreţul act al Unirii
Transilvaniei cu Ţara de la 1 Decembrie 19 18, la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia participând şi personalităţi care se numărau ori se vor număra printre
membrii Academiei Române: Silviu Dragomir, Lucian Blaga, Vasile Goldiş, Miron
Cristea, Augustin Vancea, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Ioan Lupaş ş.a. În telegrama
trimisă de membrii supremului for de ştiinţă şi de cultură de la Bucureşti
Consiliului Naţional Român de la Sibiu se arăta: "Academia Română, care repre
zintă, de la întemeiere, unitatea culturală a românilor de pretutindeni, trimite salu
tul ei frăţesc Comitetului Naţional şi Adunării care a proclamat unirea politică a
românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească cu regatul, realizând, prin
actul lor, gândul statornic al neamului"47 .
Reunită în întregul ei, la 14 mai 1 9 1 9 , într-o şedinţă solemnă48 , care marca atât
victoriile din anul Unirii 19 1 8 , cât şi împlinirea unei jumătăţi de veac de la înfi
inţare, Academia Română a putut să-şi exprime din plin bucuria realizării României
Mari, pentru care a luptat neîntrerupt, de la întemeierea sa. Vorbind cu acest prilej
în numele Transilvaniei, autorul adevăratului imn Pe-al nostru steag, poetul Andrei
B ârseanu, exprima, în numele "membrilor din Ardeal, Banat, Crişana şi din
Maramureş ai acestei înalte corporaţiuni" bucuria "că de aici înainte ne vom putea
întâlni fără piedici cu colegii noştri din celelalte ţinuturi ale României întregite şi
împreună cu dânşii vom putea lucra f'ară teamă şi rară rezerve, întrucât ne iartă pute
rile, la dezvoltarea literaturii şi ştiinţei româneşti şi la înaintarea culturii naţionale.
Nu ne îndoim nici o clipită - continua el - că Academia Română, care şi în prima
jumătate de veac a fiinţării sale a contribuit aşa de mult cu deosebire pentru
studierea limbii şi istoriei naţionale, nu va înceta de a fi şi pe mai departe un izvor
nesecat de lumină şi un mijloc de întărire a unităţii noastre naţionale".
Şi după măreţul act de la 1 Decembrie 1 9 1 8, Academia Română a continuat să
fie ceea ce preşedintele supremului for, Dimitre Onciul, definea drept un "institut
de cultură naţională a tuturor românilor"49 . Cu prilejul marcării unui deceniu de la
46. Sextil Puşcariu, Memorii, Bucureşti, 1 878, p. 1 48-1 50.
47. Analele Academiei Române. Dezbateri, s. II, t. XXXIX, 1 9 1 7- 1919, p. 1 57.
48. Întreaga desfăşurare a şedinţei, în Ibidem, p. 1 97-246.
49. Ibidem, t. XLI, 1 92 1 , p. 289.
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marele act al Unirii tuturor românilor, vorbind în numele Transilvaniei, Sextil
Puşcariu ţinea să afirme, între altele: "Carpaţii, care lăsau să treacă prin piatra lor
răsunătoare, glasul inimilor ce băteau de la frate la frate, opreau însă să se vadă pe
cei despărţiţi unul de altul. În locul dragostei idealizate prin depărtare, începe astăzi
tot mai mult, prin cunoaşterea cât mai temeinică a marilor calităţi ascunse în
sufletele românilor din toate provinciile să se adâncească iubirea bizuită pe
înţelegere şi preţuire, pe care luptele mărunte de fiecare zi o întunecă numai în
aparenţă"50 . În 1938, cu un prilej similar, de rememorare a marelui act de la 1
Decembrie 1 9 1 8, preşedintele Academiei Române sublinia: "În menirea instituţiei
noastre faptul consolidării neamului românesc într-o unitate de stat şi de cultură
este de o neîntreruptă actualitate; instituţia noastră însăşi este un simbol al acestei
uniri. În sânul Academiei Române - arăta atunci Constantin Rădulescu-Motru - am
avut pe cei mai vajnici reprezentanţi ai Ardealului, aşa cum îi avem şi astăzi, înainte
ca vitejia oşteanului român să fi înlăturat barierele politice care ne despărţeau.
Simbol premergător al unirii înainte de 1 9 1 8 - conchidea marele filosof Academia Română înţelege să rămână şi pe viitor primul arsenal spiritual în care
să se făurească valorile perene ale culturii unitare româneşti"5 I .

Anii care au urmat măreţului act al Unirii au fost deosebit de rodnici pentru
Academia Română. Mai mult decât până în 1 9 1 8, în rândurile membrilor supremului
for au fost primiţi numeroşi oameni de litere şi de ştiinţe din provinciile curând
alipite, între care şi importante personalităţi din Transilvania. De asemenea,
cercetările în cele mai variate domenii (lingvistică, istorie, folclor, etnografie,
geografie etc.) asupra provinciilor de curând reunite s-au înmulţit şi s-au diversifi
cat. Academia Română a fost printre primele instituţii care a salutat cu entuziasm
inaugurarea Universităţii "Dacia Superioară" din Cluj : "nu poate avea nicăieri un
răsunet aşa de puternic şi de adânc - se arăta în telegrama trimisă de supremul for
de la Bucureşti, la 1 3 februarie 1 920 - ca în sânul Academiei Române. Faptele tre
cutului, starea prezentului şi îndrumările viitorului lămuresc înţelegerea acestui
răsunet. Cuvântul Academiei Române către Universitatea din Cluj este deci să
crească, să muncească pentru ca, printr-însa, cultura neamului românesc să înflo
rească"52 .
În condiţiile în care unitatea naţional-statală a României a fost din nou grav
ameninţată, iar trupul ţării supus unor dureroase rapturi teritoriale, luările de
poziţie ale Academiei Române s-au înmulţit. La 20 septembrie 1 940, deschizând
50. Ibidem, t. XLIX, 1 928-1929, p. 39.
5 1 . Ibidem, t. LVIII, 1938-1939, p. 45 .
52. Ibidem, t. XL, 1 920-192 1 , p. 43.
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şedinţa Academiei Române, preşedintele înaltului for de cultură al ţării, Constantin
Rădulescu-Motru, anunţa cumplitul moment al ruperii din teritoriul naţional al
Nord-Vestului Transilvaniei : "În urma dureroaselor mutilări aduse trupului neamu
lui nostru, care pe mulţi dintre fraţi i-a aruncat pe drumul pribegiei şi al mizeriei sublinia el, referindu-se la răşluirile teritoriale făcute în urma pactului Ribbentrop
Molotov şi Dictatului de la Viena - o singură mângâiere ne-a rămas: constatarea
solidarităţii naţionale. Suntem în aceeaşi credinţă astăzi, ca şi înainte. Popor
nefericit, pus la răscrucea tuturor primejdiilor, dar popor cu încredere în destinul
său"53 . În aceeaşi şedinţă, Ioan Lupaş protesta vehement împotriva atrocităţilor
săvârşite în Transilvania de Nord de ocupanţi, iar într-o comunicare ţinută la 4
octombrie 1940, istoricul Silviu Dragomir prezenta Câteva consideraţiuni asupra
vechiului şi noului statut privitor la graniţele Ardealului românesc. În condiţiile în
care părţi din teritoriul naţional se aflau din nou sub stăpâniri străine, evocarea, sub
cupola Academiei Române, la 3 decembrie 1 943, a momentului Unirii Transilvaniei
cu patria-mamă apare încărcat de semnificaţii deosebite. "La 1 Decembrie 19 18, în
cetatea de la Alba Iulia, pentru totdeauna sfântă prin triumfala intrare a lui Mihai
Viteazul, dar şi prin chinurile lui Horia şi Avram Iancu, mucenicii neamului, românii
de peste Carpaţi, într-un unanim glas, au pecetluit hotărârea nestrămutată de a se uni
în jurul vechiului regat. S-a ajuns, astfel, la întemeierea unei mândre ţări, cu conturul
soarelui, cu un popor de aceeaşi lege şi credinţă, dezvoltat pe locul unde s-a născut",
sublinia cu acest prilej preşedintele supremului for de cultură de la Bucureşti, Ion
Simionescu, care continua: "E în tradiţia instituţiei noastre, care aparţine tuturor
românilor încă de la înfiinţarea ei, această evocare. În vechea ei incintă s-a con
cretizat unirea spirituală a reprezentanţilor românilor de pretutindeni. Chipurile lor
ne stau mereu în faţă, alcătuind un sfânt altar al unităţii neamului românesc. Ei ne
aduc neîncetat aminte să nu deznădăjduim, oricât de grele ar fi cumpenele prin care
trecem. Ne mai spun ceva drept îmbărbătare de fiecare clipă. Nu poate fi nimic mai
întăritor decât păstrarea neslăbită a dragostei de ţară şi de neam. Aceasta să ne fie
călăuza acţiunilor noastre individuale; ea să ne dea curajul sacrificiilor"54 .
Eliberarea întregului teritoriu naţional de către armatele române şi revenirea
între hotarele României a Nord-Vestului Transilvaniei a fost salutată în termeni
entuziaşti de plenul Academiei Române: "Nedreptatea istorică a aşa-zisei linii
«demarcaţionale» de la Viena - monument de arbitrar, nu de arbitraj - a fost
definitiv înlăturată. Trupele româneşti au ajuns pe frontierele fireşti din 1940. S-a
încheiat astfel un dureros capitol din istoria plină de suferinţă a Ardealului", sub
linia Dimitrie Gusti, în şedinţa din 27 octombrie 1 94455 . Şi tot el, în ziua de 1
53. Ibidem, t. LXI, 1 940-- 1 94 1 , p. 1 2.
54. Ibidem, 1 943--1 944, p. 83.
55. Ibidem.
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Decembrie a aceluiaşi an, ţinea să afirme: "Comemorarea de astăzi este un minunat
prilej al unui examen de conştiinţă pentru români, ce trebuie să simtă azi, mai mult
ca oricând, ceea ce-şi datoresc lor înşile, ceea ce datoresc altora şi ceea ce sunt în
stare, prin creaţii, descoperiri şi contribuţii potrivite geniului naţional, a da uma
nităţii" 56, în acest proces Academiei Române revenindu-i rolul primordial.
Promotoare a marilor valori culturale ale naţiunii române, "templu", "sanctuar"
şi "areopag" 57 al ştiinţelor, personificare a însuşi sufletului poporului român,
Academia Română, prin membrii ei, ca şi prin întreaga sa activitate desfăşurată de-a
lungul anilor, "bogată, variată şi în strânsă legătură cu interesele, concepţiunile şi
idealul neamului"58 , ca şi prin atitudinea adoptată faţă de momentele cruciale ale
istoriei poporului român, a dovedit că "face parte din sufletul neamului românesc
şi este a naţiunii, precum naţiunea găseşte într-însa vatra pururea nestinsă a iubirii
de neam, a amintirilor scumpe şi a nobilelor imbolduri"59 . În acest suprem for de
cultură şi de ştiinţă al ţării, în care "când cineva zice român, şterge şi Dunărea şi
Carpaţii"60 . Transilvania, în întregul ei, a fost, de la început şi mereu "acasă" .

56.
57.

lhidem, p. 102.
În acest sens, Constantin I. Istrati, în răspunsul la discursul de recepţie rostit de Dimitrie Grecescu, numea
Academia Română drept "templul cel mai înalt al culturii neamului românesc" (O schiţare din istoria
botanicii. Începutul, mersul şi pr<Jf.:resele sale în 1:eneral şi la noi în parte. Discurs rostit la 24 martie/6 aprilie
1 908 în şedinţa solemnă. Cu răspuns de dr. C. I. Istrati, Bucureşti, 1908, p. 45; vezi şi Academia Română.
Discursuri de recepţie. IV ( 1907-1 9 1 9), p. 87; generalul Constantin Presan caracteriza, la 7 august I 923, insti
tuţia academică drept "cel mai înalt sanctuar de cultură" al tării (Arhiva Academiei Române, fond A-7- 1923,
f. 25-26); Iosif Vulcan, cu ocazia alegerii, la 2/1 4 aprilie I 89 I , ca membru titular, asemuia Academia Română
cu un "areopag literar" ("Analele Academiei Române. Dezbateri", s. II, t. XIII, 1 89 1 , p. 1 I 5); pentru arhiman
dritul Vasile Mangra, instituţia academică de la Bucureşti era un "înalt areopag al ştiinţei şi culturii nationale"
(lhidem, t. XXXI, I 909, p. 210), iar pentru Jon I. Nistor, "supremul areopag al gândirii şi simţirii româneşti"
(lhidem, t. XXXVII, 1 9 15, p. 1 8 1).
58. lhidem, t. XXV, 1 901-1902, p. 17.

59. lhidem.
60. Expresia îi aparţine lui Bogdan Petriceicu Hasdeu şi a fost rostită în şedinţa din 2/1 4 aprilie 1 892 (lhidem,
t. XIII, 1 892-1 893, p. I 1 6).
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CONFORMERI AI PROTEINELOR DENATURATE TERMIC
OBTINUTI PRIN DIFERITE PROCESE DE REPLIERE
.

.

Acad. Victor Emanuel Sahini
Introducere
Există un număr foarte mare de conformaţii posibile ale scheletului covalent al
lanţului polipeptidic, dar una din ele, care nu corespunde neapărat minimului global
absolut al energiei libere, este proprie proteinei în condiţii normale biologice, de
temperatură şi pH, aceasta fiind conformaţia nativă, cu activitate biologică, destul
de stabilă la izolare şi purificare. Astfel proteinele globulare sunt aproximate de
elipsoizi cu raport axial mic, la suprafaţa lor un strat de molecule de apă, mai puternic
legat, explicând proprietăţile lor hidrodinamice. Interiorul proteinei este anhidra şi
bine împachetat, volumul molar parţial specific putând fi aproximat prin suma vo
lumelor resturilor de aminoacizi. I
Starea nativă a unei proteine nu este o stare singulară, ci o colecţie de stări care
sunt similare, dar separate prin bariere de energie măsurabile.
Aceste "substări conformaţionale" determină o imagine multidimensională
foarte complicată a energiei, cu un număr foarte mare de minime, clar delimitate la
temperaturi scăzute, într-o primă aproximaţie, se presupune că suprafaţa energiei
nu depinde de temperatură, dar este o întrebare dacă aceste bariere enegetice sunt
suficient de înalte pentru a afecta comportarea proteinei la temperatura camerei.
Dinamica moleculară arată că suprafaţa energiei potenţiale are mai multe mini
me apropiate în spaţiu, pentru anumite proteine existând unele puncte maxime,
suficient de înalte, astfel încât să se poată vorbi de mai multe stări "native", apropi
ate, detectabile cu tehnici corespunzătoare .
În practică însă este convenabil să se presupună că proteina nativă e reprezentată
de o stare unică, deşi studiile cu raze X au arătat că grupările laterale şi uneori chiar lanţul
principal pot ocupa mai multe poziţii în unităţile celulare ale aceluiaşi cristal. 2
Denaturarea termică a proteinelor
Denaturarea termică a proteinelor este un proces în care conformaţia nativă a
acestora suferă o schimbare majoră, o depliere, iară modificarea structurii lor primare.
Modificările conformaţionale sunt cooperante, rezultând curbe de tranziţie
1 . Fcrsht A.: Structure and mechanism in protein science: a gide to enzime catalysis and protein folding.
Freeman, New York, 1 999
2. Peters Theodor Jr.: Ali ahout A lbumin, Academic Press, New York, 1 996.
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abrupte când mărimile fizice observate sunt reprezentate în funcţie de temperatură.
Din punct de vedere termodinamic, stabilitatea stării native poate fi discutată în
raport cu variaţia energiei Gibbs la denaturare care, în contrast cu variaţiile
entalpiei şi entropiei, nu variază liniar în funcţie de temperatură, ci prezintă un
maximum.
Denaturarea unei proteine poate fi considerată reversibilă dacă, revenind la
condiţiile iniţiale, molecula va redobândi atât conformaţia nativă, cât şi activitatea
sa biologică, deoarece secvenţa de aminoacizi din lanţ conţine informaţia speci
ficităţii conformaţiei native pliate. Starea de referinţă pentru o moleculă de proteină
denaturată este considerată ghemul statistic, în care sunt distruse interacţiunile
slabe. S-a sugerat că este util să se facă distincţia între "stări puternic deschise şi
expuse la solvenţi", obţinute în condiţii de denaturare puternică, care sunt puternic
depliate, şi "stări compact denaturate", obţinute în condiţii slabe de denaturare. A
doua categorie se referă de fapt la stări intermediar depliate. De altfel, s-a arătat că
există o structura reziduală chiar şi în condiţii care duc predominant la starea de
ghem statistic.
Dată fiind complexitatea structurală a reactanţilor se presupune că starea natu
rală (N) şi cea denaturată (U) nu sunt specii chimice singulare, ci colecţii de struc
turi înrudite, care pot fi uşor interconvertibile. 3
Dacă formele structurale diferite ale lui U sunt în echilibru rapid una cu alta (şi
acelaşi lucru e valabil şi pentru N) şi dacă vitezele de interschimb sunt mari pentru
orice reacţie U +-+ N, atunci rezultatele multor experimente pot fi explicate consi
derând un proces simplu, între două stări. Dacă însă reacţiile de interschimb sunt
lente, fiecare structură U poate forma propria sa structură N. Chiar dacă U este
aproximat printr-un ghem statistic, moleculele U vor reprezenta un ansamblu de
stări conformaţionale.
În cazul general vor exista probabil structuri intermediare bine definite,
rezultând astfel o matrice a reacţiilor posibile, presupuse în principiu reversibile:
U1 ++ I1 +.+ J'1 ++ K1 ++ L 1 ++ N1
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i-t

ţt

i-t

i-t

i-t

i-t
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ţt

tt
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tt

tt

ţt

tt

tt

U2 +.. l2 ++ I2 ++ K2 ++ L2 +.. N2

U0 +.+ I0 +.+ J0· +.+ K.,, +.+ L0 +.+ N0

3. Z. Garban, Biologie moleculară, Eurobit, Timişoara,

1 997.
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Sunt posibile reacţii încrucişate, iar asemenea scheme de reacţii pot fi particula
rizate, rezultând diferite scheme ale reacţiei de pliere prin eliminarea anumitor
componente, cu evidente restricţii asupra valorilor relative ale constantelor de
viteză.
Pe de altă parte în lanţul polipeptidei, fiecare aminoacid, are pe lângă numeroase
legaturi chimice ale structurii proprii două legături care îl ancorează în lanţ, capa
bile şi ele de rotaţie şi fiecare legătură are câte trei conformaţii posibile (g' , g",t)
dat de unghiurile <I> si \jl şi în această ordine de idei se poate face referire la paradoxul
lui Levinthal. Numărul maxim de astfel de conformaţii posibile pentru o proteină
cu n aminoacizi este 3 2 n = l On. O legătură simplă se roteşte complet în lQl 3 şi timpul
necesar ca toate legăturile simple din lanţ să se rotească o dată este de 2n 1 0 1 3 s.
·

Timpul necesar ca un lanţ să încerce toate conformaţiile posibile rezultă a fi
t= l On (2n 10 1 3 ) s (de exemplu la nuclează, care are 149 resturi de aminoacizi,
rezultă că timpul de scanare a tuturor conformaţiilor va fi de aproximativ 1QI0 4 ani,
iar vârsta Universului este aproximativ 10 10 ani !).
·

Biologic e necesar să acceptăm ca molecula să se plieze foarte rapid, pe o cale
favorizată, procesul având loc în O, 1- 0,2 s, iar pe baza principiului cooperativităţii
se poate presupune că formarea corectă a câtorva legături pe o porţiune a lanţului
induce formarea în continuare a altor legături fără să fie nevoie ca lanţul să încerce
toate conformaţiile posibile.
Determinarea modurilor de pliere a moleculelor de proteine necesită cunoaşterea
structurală a etapelor intermediare ale acestui proces comlpex datorită naturii
tranziente şi cantităţilor steochiometrice scăzute de intermediari.
Geometria lanţului polipeptidic se modifică în reacţia de pliere, izometria con
formaţiilor cis şi trans ale legăturilor peptidice şi în special ale celor care implică
resturi de pralină are o barieră de rotaţie relativ mare, permiţând izolarea şi
studierea sa. În aceeaşi categorie se înscrie şi oxidarea- reducerea legăturii disulfidice.
O problemă importantă privind intermediarii este şi conţinutul de structuri care
nu sunt incluse în starea nativă, dar care sunt cuprinse în ghemul statistic. De exem
plu pentru elicele a teoria prevede că se modifică distribuţia statistică, astfel că în
ghemul statistic se presupune că există "elice perfecte", segmente ale elicelor
iniţiale, şi regiuni elicoidale dezordonate. Un criteriu posibil al studiului interme
diarilor de pliere poate fi numărul de molecule de apă inserate în lanţul principal
elicoidal, implicate în legături de hidrogen. 4, 5

4. G. loni(ă,C. Postolache, V. Dinu, V.Em. Sahini, J .Plan. Chmm. 16,308-3 10 (2003).
5. G. Toni!ă, V. Em. Sahini, lnclu.1· Phenom, 39,269-27 1 (2001 ); 5Q, 183- 1 86 (2004).
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O stare intermediară mult discutată a proteinelor globulare este cea de "globulă
topită", observată mai ales în soluţii acide. Interconversia între starea de globulă
topită şi cea nativă e rapidă şi foarte sensibilă la modificarea pH-ului. Structura
secundară în mare măsură rămâne intactă, dar mediul înconjurător lanţurilor la
terale e diferit, prin inserarea unor cantităţi substanţiale de apă. Un aspect intere
sant al acestei stări este faptul ca toată variaţia de entalpie asociată tranziţiei de la
starea nativă la starea depliată se pare că are loc în etapa de tranziţie de la starea
nativă la globula topită. 6
Lucrări recente au permis să se generalizeze în spaţiul tridimensional matricea
reacţiilor posibile la repliere, variantele acestui proces conducând la conformeri
relativ stabili, având entropii conformaţionale variate, diferenţiabili printr-o sumă
de proprietăţi fizico-chimice, dar în special şi prin modul în care intervin în proce
sele de dezvoltare ale unor bacterii.
De exemplu dacă procesul denaturării termice a albuminei serice bovine
în soluţie apoasă se caracteri zează prin variaţi i mari de ental pie şi entropie
(8H= l 12KJ/mol; 8S =3571/molK), conformerii obţinuţi prin renaturare foarte
lentă prezintă la o nouă denaturare termică parametrii termodinamici sensibil diferiţi
de primii (8H0 =95 K J/mol, AS0=30 1 J/molK), dar totuşi mai apropiaţi de valorile
primei denaturări, în timp ce dacă procesul de renaturare s-a produs printr-un şoc
termic, aceste valori sunt considerabil diferite(8H0=80KJ/mol, 85°-252 J/molK). 7
Rezultă astfel ca variaţia parametrilor termodinamici diferenţiază cu claritate
amestecul de conformeri obţinuţi prin replierea lentă de cei obţinuţi prin cea rapidă.

6. C. Pantazică, G. loni!ă, V. Em.

Sahini, în "Rev. Roum. Chim." 49( 1 2), 1 00 1 - 1 004, (2004).
7. C. Pantazică, V. Em. Sahini, în "An. Univ. Bui. Chimie 1 4,33 1 -335 (2005).
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UN STRUCTURAUST AVANT IA LETTRE:
GHEORGHE CONSTANTIN ROJA
Nicolae Saramandu
Prezentăm în expunerea de faţă câteva din ideile lingvistice cuprinse într-o
lucrare filologică de mică întindere, Măestria ghiovăsirii ' româneşti cu litere
latineşti, care sânt literele Românilor ceale vechi, apărută la Buda în 1 809, şi
datorată lui Gheorghe Constantin Roja2 .
Măestria ghiovăsirii româneşti este o metodă de citire şi, aşa cum aflăm de pe
foaia de titlu, a fost "lucrată" "spre polirea3 a toată ghinta românească ceii din
coace şi ceii din col6 de Dunăre [ . . ] de Gheorghie Constantin Roja, cetăţeanul acade
micesc şi candidatul clinicesc doftor în Spitalul universităţii ungureşti din Peşta"4 .
În metoda sa de citire, Gheorghe Constantin Roja şi-a asumat sarcina realizării
unei limbi literare comune românilor din stânga şi din dreapta Dunării. Gheorghe
Constantin Roja era membru al coloniei aromâne din Pesta.
Coloniile aromâne din fostul Imperiu Habsburgic (din Viena, Buda, Pesta,
Miskolc etc.) au fost întemeiate de aromânii care s-au refugiat din Imperiul Otoman
din cauza prigoanei dezlănţuite de musulmani împotriva lor în a doua jumătate a seco
lului al XVID-lea, când a fost distrusă citadela renaşterii culturale a aromânilor din
sudul Peninsulei Balcanice, oraşul Moscopole. Aceste colonii, formând o pătură avută
şi cultivată, au avut un rol important în cultivarea sentimentului naţiona15 . Este suficient
să menţionăm faptul că Şcoala Normală a Naţiei Româneşti din Pesta era frecventată,
la începutul secolului al XIX-iea, aproape exclusiv din elevi provenind din familiile
aromânilor stabiliţi în acest oraş. Este meritul acestor aromâni luminaţi de a fi impulsionat
şi sprijinit, material şi uman (prin trimiterea copiilor la şcolile româneşti, nu la cele greceşti
sau maghiare), dezvoltarea învăţământului în limba română în fostul Imperiu Habsburgic6.
.

I . Ghiovăsire

(gr. aeaăOeu)

=

citire.

2. Lucrarea arc, în total, 56 de pagini. Textul propriu-zis, scris în română (cu caractere chirilice) şi în greacă,
are 39 de pagini (dintre care, 4 pagini, foaia de titlu), fiind urmat de 17 pagini de texte româneşti ilustrative
(Sentenţii, Vorbe iscusite, Glume şi Fabule), scrise cu alfabetul latin şi netraduse în greacă.

3 Polirea
4 . Cartea

cultivarea.
e dedicată lui Gheorghe Şuliovschi, membm al coloniei aromâne din Pesta: "Prcaonoratului şi
preafolositorului Domnului Gheorghie Şuliovschi, cetăţeanului din libera şi crăiasca cetate Pesta, românului
iubitoriului de ghintă, şi prea învăpăiatului spre polirea românilor, cărticica aceasta o închin. Autorul".
5. Cf. Saramandu 1 995: 3 1-32, Saramandu 1 998: 8-1 0. Amintim numele câtorva familii importante: Sina,
Dumba, Grabovschi, Şaguna, Gojdu, Mocioni, Cozacovici etc. Andrei Şaguna avea să devină, în 1 86 1 , primul
preşedinte al ASTREI. Cf. şi Berenyi 2000: 32-47.
6. Cf. Saramandu 1992 a: 1 33, Saramandu 1 992 b: 54-55; cf. şi Saramandu 2003: 97-98.
=
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Născut la 1 786 în Bitolia (Macedonia), stabilit la Timişoara la vârsta de opt ani,
Gheorghe Constantin Roja provenea dintr-o familie de aromâni moscopoleni7 .
în 1 808, publică la Pesta (diploma de medic o obţinuse la Viena), în limbile ger
mană şi greacă, un amplu studiu istoric referitor la românii din sudul Dunării, inti
tulat Untersuchungen uber die Romanier oder sogennanten Wlachen, welche jen
seits der Donau wohnen [Cercetări asupra românilor sau a aşa-numiţilor Vlahi, care
locuiesc dincolo de Dunăre], în care, sub influenţa lucrării istoricului german
Johann Thunmann, Untersuchungen uber die Gheschichte der ăstlichen europăi
schen Vălker [Cercetări asupra istoriei popoarelor est-europene] (Leipzig, 1774),
prezenta originea comună a românilor nord- şi sud-dunăreni, ca urmaşi ai
populaţiei autohtone romanizate din Peninsula Balcanică.
Ideile lingvistice le expune Gheorghe Constantin Roja în Cuvânt cătră Români,
care precede manualul propriu-zis. Cuvântul începe cu următoarea frază, care sur
prinde prin modernitatea concepţiei lingvistice a autorului: "Limba sau vorba e
adunarea cuvintelor, cu care cugetele noastre le facem altora cunoscute; cuvintele
dară sânt seamne cugetelor. Ci ca cuvintele anumite cugete să însemneaze, aceas
ta s-au făcut cu tocmeala a mai mulţi întru o saţietate, şi desbinate tocmeale s-au
făcut, mai multe dară şi limbi şi desvrătite căut ? să se nască" [subl.n.] (p. 4).
Avem aici clar formulată concepţia modernă despre semnul lingvistic - numit
de Roja ca atare: semn (grec. 6 9 i ăe'ii) -, care are o dublă natură, fiind alcătuit din
latura formală a cuvântului (signifiant) şi cuget (signifie). Numele pe care le poartă
lucrurile (obiectele realităţii şi ale spiritului) nu corespund naturii lor (grec. oy6ăe),
ci "s-au făcut cu tocmeala a mai mulţi întru o soţietate" (grec. eao& 6 0 W'l> e 9 i ),
adică în mod arbitrar, având un caracter convenţional, fapt dovedit de diferenţele
existente între limbi ("desbinate tocmeale s-au făcut, mai multe dacă şi limbi şi
desvrătite căut să se nască").
Prin ideile exprimate mai sus, Gheorghe Constantin Roja se înscrie în tradiţia
europeană de preluare a conceptului aristotelic, privind caracterul arbitrar al sem
nului lingvistic.
Evoluţia conceptului aristotelic începând cu secolul al XVII-lea, a fost rezumată
de Eugeniu Coşeriu astfel: "Cuvântul arbitrar referitor la limbă corespunde, deci, din
punct de vedere istoric, expresiei aristotelice eao& 6 0 HJl> e 9 i: mai exact spus, este,
pur şi simplu, o indirectă şi târzie traducere a acestei expresii. Etapele reinterpretării
se stabilesc astfel: eâo& 6 0 HJl>e 9 i "secundum placitum - ad placitum - ex arbi
trio "arbitrar". Din punctul de vedere al sensului, aceste traduceri nu concordă cu
expresia de bază: eâO& 6 0 HJl> e 9 i înseamnă "propriu-zis, motivat istoric", pe când
-

7. Date biografice despre Gheorghe Constantin Roja apar la Bologa

1 928; cf. şi Berenyi 2000: 32-34.
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secundum placitum ş.a.m.d. înseamnă "dimpotrivă, inventat sau stabilit în mod
deliberat (intenţional)". Şi "arbitrar" se referă, la început, la fixarea deliberată
(intenţională) a semnului lingvistic şi corespunde, prin aceasta, sus-menţionatei
deplasări a conceptului aristotelic. Însă, la scurtă vreme, intervine o nouă deplasare
în folosirea acestui cuvânt ca termen lingvistic specializat, de această dată în
direcţia sensului negativ al opoziţiei aristotelice - păstrate, prin tradiţie, aproape
neschimbată -, anume în direcţia nemotivării naturale. Aşa apare la Leibniz şi
Wolff; iar în timpurile modeme arbitrar îl întâlnim aproape exclusiv cu înţelesul de
"motivat în mod nenatural (cauzat)" 8 . Există şi alte reinterpretări I traduceri ale
expresiei aristotelice, unele dintre ele implicând identificarea între eâ6a 6 o mJ:> e 9 i
şi 1'Ycre 9 .
Apar la Roja şi alte idei şi formulări de sorginte aristotelică: "cuvintele dară sânt
seamne cugetelor" - cf. "cuvintele sunt semne pentru conţinutul conconştiinţei :
o â1'J:>iâ6â 690 00-:-90 " 1 0, sau caracterul social al limbajului, în interpretarea dată de
Toma d' Aquino expresiei aristotelice ea6a 6 o mJ:> e 9 i: Toma d' Aquino inter
pretează secundum placitum (traducerea lui eââa 6 o mJ:> e 9 i) nu ca "acord, con
venţie", ci ca instituţie umană: secundum institutionem humanam" 1 1 ; la Roja: "cu
tocmeala a mai mulţi întru o saţietate".
E interesant de constatat că formulări asemănătoare sau aproape identice
apăreau cu zece ani mai înainte la Paul Iorgovici, în Observaţii de limba
rumânească, lucrare tipărită tot la Buda, în 1799: "Din loghică se ştie că vorbele
sânt semnele perceputului minţii, de unde urmează că cu tot cuvântul este legată
percepere a minţii noastre. Apoi vedem că chiline naţii chiline au cuvinte, măcar că
acelaşi perceput au, aşadar cuvintele sânt semnele arbitrarie, adecă în voia oame
nilor stă a numi oareceva într-aşa sau altmintrelea chip" 1 2 [subl. n. ]. La Iorgovici
apare chiar cuvântul arbitrar, fapt remarcat de Al. Graur: "Iorgovici a înţeles că
cuvântul este semnul unui conţinut al minţii şi că este folosit pentru a comunica
altora acest conţinut. [ . . . ] A recunoscut şi raportul între limbă şi societate [ . . . ] . Cel
mai interesant lucru mi se pare însă faptul că, recunoscând că fiecare popor dă alte
nume noţiunilor, că deci un anumit conţinut nu impune o anumită formă, Iorgovici
a ajuns să folosească termenul arbitrar, pe care eram deprinşi să-l socotim o creaţie
a lui Ferdinand de Saussure" 1 3 .
8. Coşeriu 1 967: 1 05- 1 06. Cf. şi Coşeriu 1 970: 8 4, 92-95.
9. Cf. Coşeriu 1 967: I OS, nota 62. Cf. şi Coşeriu 1 988, Coşeriu 1 996.
I O. Coşeriu 1 970: 84 .
1 1 . Coşeriu 1 970: 90.
1 2. lorgovici 1 799: 2 1 .
1 3 . Graur 1 978: 8.
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Era greu să afirmăm că Gheorghe Constantin Roja a preluat de la Paul lorgovici
ideile despre limbă. Este vorba, mai degrabă, de surse comune, mai ales că, în alte
privinţe - de exemplu, în ceea ce priveşte căile de cultivare a românei literare punctele de vedere ale celor doi autori sunt diferite: în timp ce Paul Iorgovici insistă
asupra exploatării mijloacelor interne (derivarea), Gheorghe Constantin Roja reco
mandă apelul la dialecte, printre care şi cele sud-dunărene (aromâna).
Deşi Roja era bun cunoscător al limbii greceşti (Cuvânt cătră Români, care
apare ca introducere la Măestria sa, e tradus în greacă), nu este de presupus că
învăţatul aromân a apelat la sursele antice (Aristotel).
Aşa cum a arătat Eugeniu Coşeriu, a existat o lungă tradiţie europeană de prelu
are a concepţiei aristotelice privind arbitrarul semnului lingvistic 1 4 . În această
tradiţie se încadrează Paul Iorgovici şi Gheorghe Constantin Roja, la care ideile
aristotelice au ajuns prin filieră occidentală (probabil, germană) 1 5 .
Alături de numeroşi precursori, Gheorghe Constantin Roja poate fi considerat în cadrul tradiţiei postaristotelice - un structuralist avant la lettre.
Aş adăuga spunând că trebuie să vedem în Roja un precursor şi în domeniul
dialectologiei şi, de asemenea, al formării literare.
După ce vorbeşte de faptul că limbile nu sunt unitare, în sânul lor formându-se
dialecte, Roja precizează că româna "in doao dialecte, adecă în cea dincoace de
Dunăre, şi cea din col6 de Dunăre se împarte [e vorba de dacoromână şi de
aromână] [„.]; ci şi aceste îmbe dialecte [„.] ale sale iarăşi desbinate dialecte au,
precum e dialectu[!] voscopolitan, grabovean, gremostean, gopistan, meţovitean
sau epirotean, moldovean, ardelean, bănăţean, cel din Ungaria pre lângă Criş şi
altele" (p. 6). În textul grecesc apar, în plus, pentru aromână, dialectul moloviştean
şi, pentru dacoromână, dialectul "muntean sau din Valahia" (p. 7). Avem, aproape,
repartiţia actuală a graiurilor aromâne şi dacoromâne (pentru care identifică cele
patru unităţi dialectale recunoscute ulterior de lingvişti: "dialectele" moldovean,
muntean, bănăţean, crişean, la care îl adaugă pe cel din Transilvania).
În continuare, Roja face următoarea constatare: "ci acela e lucru de mirare în
limba aceasta [ = româna], căci care cuvânt îl are stricat un dialect, celălalt dialect
îl ţine firesc întru atâta, cât de s-ar culege din fieşte carele dialect cuvintele ceale
fireşti, s-ar preface o limbă românească tocma curată" (p. 6, 8). Cuvintele "stricate"
sunt, pentru autor, împrumuturile, care s-au făcut mai ales din greacă în aromână,
mai ales din slavă în dacoromână, "ceale fireşti" fiind cuvintele moştenite din latină.

1 4. Cf. Coşeriu 1 967.
1 5. Cf. Dascălu & Dascălu 1 979: 1 9, unde G. W. Leibniz este men\ionat printre sursele lui Paul lorgovici.
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Această constatare, care nu este întru totul exactă (nu rareori aceleaşi cuvinte
latineşti au fost înlocuite de împrumuturi în ambele dialecte), constituie motivaţia
operaţiei întreprinse de Roja, de reintroducere în limba literară a unor termeni
latineşti păstraţi dialectal, fiind vorba, de obicei, de cei din aromână: "Înainte de
toate, dar, lipseaşte să lăpădăm din limba noastră toate cuvintele ceale streine, şi să
punem în locul lor altele nevătămate româneşti, care sânt prin dezbinatele aceeaşi
ghintă românească dialecte sămănate; aceasta o pot face capete româneşti, care ştiu
dialectele româneşti, precum şi limba lătinească, şi cea italienească, cercând eti
mologhia, adecă izvorul fieşte căruia cuvânt, şi un lexicon curat românesc făcând"
(p. 10). Din ultima parte a pasajului citat rezultă orientarea puristă a autorului,
direcţia latinizantă şi italienizantă pe care o promovează.
Lui Roja îi este clară necesitatea creării unei limbi literare unitare - pe baza unei
norme supradialectale -, deosebită de limba curentă ("de toate zilele"): "vom avea
o limbă de toate zilele, şi alta curată, carea se va învăţa din cărţi. Şi cu ajutorul
aceştia nu numai toţi românii fraţii nostri, între carii multe şi desvrătite dialecte sânt,
precwn mai sus am arătat, ci şi alte ghinte se vor înţelege cu noi în limba noastră" (p. 14 ).
Un pas hotărâtor în această direcţie îl constituie, în concepţia lui Roja, în care se
reflectă punctul de vedere şi reprezentanţilor Şcolii Ardelene, trecem la scrierea cu
alfabet latin, pe care l-a şi folosit, de altfel, în Măestria sa I 6 .

1 6. Pentru modul în care Roja a adaptat alfabetul latin la scrierea limbii române, cf. Saramandu
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DATAREA HRONOGRAFULUI DEN ÎNCEPUTUL LUMII ...
MANUSCRISUL 351 7
Mioara Săcrieru-Dragomir

Hronografu.I den începutul lumii este o traducere din a doua jumătate a secolu
lui al XVII-iea, după cronograful lui Matheos Kigalas, cu unele adăugiri din crono
graful lui Dorotheos de Monemvasia. Manuscrisul 35 17 nu este traducerea origi
nală, ci prototipul ' celor peste 50 de copii manuscrise care s-au transmis (integral
sau parţial) până în secolul al XIX-lea, în toate cele trei provincii româneşti. Acest
manuscris este realizat de doi scribi : primul a copiat de la f. i r la f. 27ov, al doilea
de la f. 272r, la f. 608v2 .
Datarea ms. 35 17, precum şi a traducerii, este o operaţie dificilă întrucât primele
pagini din manuscris s-au pierdut. Nu s-a putut stabili o dată anume referitoare la
traducere sau la copia-prototip dar, luând ca repere anul tipăririi originalelor
greceşti şi trei copii generate de ms. 35 1 7, care au puncte importante de tangenţă
cu acest manuscris şi între ele - ms. 86, ms. de la Harkov şi ms. 5 Sigmaringen -,
este posibil să se delimiteze un interval aproximativ pe baza concluziilor la care au
ajuns specialiştii preocupaţi de această problemă de-a lungul timpului şi, de aseme
nea, punând la contribuţie şi cercetările noastre în legătură cu acest subiect. înainte
de a intra în problema propriu-zisă a datării manuscrisului, trebuie precizat că, în
afara altor informaţii pe care le oferă textul copiilor amintite, referitor la ms. 3 5 1 7
s-au vehiculat două date. Primul care a avut în vedere această scriere, Timotei
Cipariu, consideră anul 1 636 ca an al "scrierii" cronografului: "Petru Danoviciu, de
altmentrea necunoscut decât că a fost moldovean a scris un chronic netipărit
„ .

I . Fiind prototipul, în mod normal, Gabriel Ştrempel ar fi trebuit să editeze manuscrisul 35 1 7, după cum însuşi
admite, în Cuvânt înainte, p. VIII, la ediţia Cronograf tradus din greceşte de Pătraşco Danovici, Bucureşti,
Editura Minerva, voi. I, 1 998, voi. II, 1 999, explicând, totodată, de ce nu a procedat astfel: "Trecute în revistă,
aceste date, reţinute de cei patru cercetători (D. Russo, cel dintâi a concretizat observaţiile), [este vorba despre
constatarea că ms. 35 1 7 este copia-prototip) ne-ar fi obligat să ne oprim asupra ms. 35 1 7 şi să concepem
copierea lui. Din păcate, manuscrisul nu este complet. Raportat la textul ms. 86, copie fidelă a lui, realizată la
câţiva ani după originalul traducerii, constatăm că îi lipsesc 48 de pagini de la început şi alte 4 de la sfârşit. Pe
de altă parte, numărul mare de corecturi, mai ales din primele 200 de file şi, nu în ultimul rând, starea critică
de conservare a volumului, cu numeroase foi pătate, murdare şi uzate, cu altele restaurate, (în vechime) cu hâr
tie opacă, ce împiedică citirea scrisului, ne-au obligat să renunţăm la alegerea lui în vederea editării. Nu ne mai
rămânea decât ms. 86 pentru realizarea planului nostru."
2. Foaia 27 1 finalizează partea copiată de primul copist şi a fost descrisă de Iulian Ştefănescu în Opere istorice,
cap. Cronografele româneşti: tipul Danovici, Partea l, Biblioteca Revistei istorice române, Bucureşti, 1 942.
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începând de la facerea lumii până la sultanul turcesc Murad, feciorul lui Achmed
sultan, care începe a împărăţi la a. 1624, cu alte adaosuri în CCXXIV de capete.
Zice că l-a scris în a. 1636. 3 " Dar, după cum observă D. Russo: "greşit crede
Cipariu că Cronograful Danovici s-ar fi scris în anul 1636, luându-se, desigur, după
anul 1636 din lista patriarhilor. 4" Informaţia este preţioasă însă, pentru că certifică
existenţa unei copii, probabil incomplete, care a fost în posesia lui Cipariu, dar pe
care I. Ştefănescu nu a putut-o găsi pentru a o încadra într-una din cele cinci grupe
ale manuscriselor analizate5 . Cealaltă dată se referă la o însemnare cu alt scris decât
al copiştilor, probabil un cititor al manuscrisului 35 17, (corect) descifrată de Paul
Cemovodeanu: "Când am şezut la Călug<ă>ra dumnelui Ilie spăt<ar> leat 720 1
<= 1 693> ghen<arie> 23"6 . Autorul greşeşte însă când afirmă că însemnarea este
"nerelevată de aceşti specialişti [I. Ştefănescu şi D. MihăescuF". A fost semnalată
şi de I. Ştefănescu în loc. cit. , dar data nu a fost descifrată corect. În funcţie de
această observaţie, corelată şi cu alte informaţii, Ştefănescu atrage atenţia asupra
faptului că manuscrisul e încadrat greşit în secolul al XVIII-iea în catalogul de la
Biblioteca Academiei : "La f. 584 a ms. avem o notiţă provenită de la altă mână
decât cele care au scris sau au corectat ms-ul, datată din ( 1 639) Ghen<arie> 23.
Afară de aceasta el este originalul ms-lui 86 ( 1 693) şi a unei părţi din ms.
Sigmaringen 5 ( 1 679)." 8 Prin urmare, ambele date, atât anul scris de Cipariu, cât şi
însemnarea de la f. 584v, încadrează manuscrisul 35 1 7 în secolul al XVII-iea, dar
nu aduc alte informaţii viabile în operaţia de datare.
Repere în datarea manuscrisului 3517
a. Originalele greceşti
Despre cronograful mitropolitului Doratei de Monemvasia, B i{3}. {o v

(Carte
istorică cuprinzând pe scurt diferite şi interesante istorii. . ), se ştie sigur că a
apărut la Veneţia, în 163 1 , şi că a fost tipărit în mai multe ediţii, o bună parte exis
tente şi în B iblioteca Academiei Române9 . Cronograful preotului Matheos Kigalas,
unop iKâv nEpiixov EV ITTJ VOIJIEl 8imp6pov� Kai E�oxov� unop {a�„ .
.

3.Timotei Cipariu, Opere, I, Ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil, Introducere de Gavril Istrate,
Bucureşti, Editura Academiei 1 987, p. 29 1 - 292.
4. Vezi D. Russo, Studii istorice greco-române. Opere postume, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă
"Regele Carol I", 1939, p. 95; cf. şi I. Ştefănescu, op. cit„ p. 1 1 6 şi Paul Cernovodeanu, Studiu introductiv la
ed. cit. Cronograf tradus din greceşte de Pătra.�co Danovici, p. XLVII.
5. Vezi I. Ştefănescu, op. cit„ p. 1 30.
6. Vezi Paul Cernovodeanu, st. cit„ p. LXVIII (nota 46).
7. Id.

ih„

p. XL.

8. Vezi I. Ştefănescu, op. cit„ p.

9 . Vezi P. Cernovodeanu, st.

131.

cit„ p. XXXIX şi nota

22.
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Nia avVOl/fL<; 8imp6pwv ia·ropi U:Jv. .. (Nou compendiu de diferite istorii . . ) 1 0
ridică întrebări în privinţa datării . Demostene Russo observă că, deşi în titlu este
precizat anul 1 637 ca an al tipăririi, "în text se pomeneşte Sultanul Mehmet al 4lea din anul 1648 şi anul 1650 se numeşte «anul de faţă» 1 1 Dând exemple de
inadvertenţe similare comise în tipografiile veneţiene din trecut, autorul o explică
pe cea din cronograful lui Kigalas astfel: "Se vede că Kigalas avea gata de tipar
cronica sa în anul 1637, dar din împrejurări necunoscute cartea nu s-a putut tipări.
În anul 1650, când Cigala nu mai trăia (v. mai sus p. 87), manuscrisul său s-a dat
la tipar, aşa cum ieşise din mâinile compilatorului, iar la corectură s-a întregit
povestirea, ducându-se mai departe decât anul 1637, şi aşa, cred, se explică de ce
nu se potriveşte anul care figurează în titlu şi în josul prefeţei cu faptele poste
rioare povestite în text." 12 Tot în Loc. cit. , Rus so vorbeşte şi despre a doua ediţie a
lui Kigalas, în titlul căreia scrie anul 1650, şi care este diferită din punct de vedere
tipografic de prima, precizând că un exemplar din această a doua ediţie a aparţi
nut mitropolitului Dosoftei.
Iulian Ştefănescu oscilează în această problemă. Nefiind, probabil, întru totul
convins de explicaţiile profesorului său, D. Russo, prezintă iniţial evaziv acest
aspect: "Unele exemplare au data de 1 637, altele de 1 650" 1 3 pentru ca în partea
finală a studiului să afirme: "Epoca când s-a alcătuit textul nostru [traducerea din
"tipul Danovici"] - între 1650 şi 1679" 14 . Deşi citează lucrarea lui Russo, Ştefan
Ciobanu nu i-a preluat şi rectificările aduse în această privinţă: "Cât priveşte
Cronograful lui Matei Kigala, preot din Veneţia, el apare în anul 1637 în acelaşi
ora." 1 5 . Fără a mai face nici un fel de trimitere, practic ignorând precizările lui D.
Russo, Doru Mihăescu afirmă: ".Şase ani după tipărirea cronicii lui Doratei, adică
în 1637, tot la Veneţia, ieşea de sub tipar o operă similară, datorată lui Mattheos
Kigalas"l 6 . Cu un semn exclamativ, fără alte comentarii, Paul Cernovodeanu pre
zintă aceleaşi date: "Cronograful lui Cigala [ . ] a fost tipărit în decursul secolului
al XVII-iea numai în două ediţii la Veneţia ( 1 637 ( ! ) şi ( 1 650)" 1 7 . Şi în Istoria
.

".

. .

10. Prezentarea detaliată a celor două cronografe greceşti este realizată de Demostene Russo, în op. cit„ p. 68
- 9 1 , unde apar şi titlurile complete şi traduse, p. 68 şi p. 87.
1 1 . Vezi D. Russo, op. cit„ p. 89.
1 2. Id. ib. p. 89.
1 3. Vezi I. Ştefănescu, op. cil„ p. 1 25.
1 4. Id. ib„ p. 1 82.
1 5. Vezi Ştefan Ciobanu, op. cit„ p. 349.
16. Vezi Doru Mihăescu, CronoJ:ra/"ele româneşti (cu privire specială asupra tipului Danovici), I, în
"Memoriile sec\iei de ştiinţe filologice, literatură şi arte", seria IV, tomul I, 1977 - 1 978, p. 45 - 77. p. 5 I .
17. Vezi Paul Cernovodeanu, st. cit„ p. XL.
.
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literaturii române, 1 8 se vorbeşte despre acelaşi an al tipăririi cronografului lui
Kigalas ( 1637). Convins de pertinenţa observaţiilor lui D. Russo, Alexandru Elian
le preia ca atare: "Matei Cigalas, cunoscutul alcătuitor al scrierii greceşti Nouă
adunare de osebite istorii, apărută la Veneţia, aşa zicând în 1 637 (de fapt
1 650 ! )" 1 9 . De asemenea, N. A. Ursu, este de acord cu demonstraţia lui D. Russo şi
acceptă fără rezerve anul 1 650 ca dată a tipăririi cronografului lui Kigalas20 .
Pe drept cuvânt, obligat de nepotrivirea dintre conţinut şi titlu, Demostene
Russo respinge anul 1 637 ca an al tipăririi Cronografului lui Matheos Kigalas, iar
explicaţiile sale, fiind întărite şi prin exemplul unor situaţii similare, sunt convingă
toare. Dacă, după cum am văzut, părerea sa nu a fost preluată întotdeauna, aşa cum
s-ar fi cuvenit, bănuim că faptul se datorează, în cazul autorilor care l-au cunoscut,
unui amănunt pe care, dacă l-au avut în vedere, nu l-au mărturisit limpede: crono
graful lui Kigalas a mai fost tradus în arabă, la Alep, în 1 648, şi în rusă, în secolul
al XVIII-lea2 1 . Prin urmare, s-ar naşte întrebarea: dacă a fost tipărit în 1650, cum
a putut fi tradus mai înainte de apariţia sa, în 1648 ? Nu avem cunoştinţă până unde
ajung datele din traducerea arabă, dar nu vedem nici un impediment ca lucrarea să
fi circulat în formă netipărită, cu toate completările pe care le va fi adus Kigalas în
timpul vieţii (până în 1642), şi, foarte posibil, fără cele pe care le prezenta în anul
tipăririi.
La Biblioteca Academiei Române există câte un exemplar din ambele ediţii 22 .
Oricum ar fi, cel mai probabil este că în secolul al XVII-lea, în Moldova, cărturarii
puteau consulta ediţia din 1 650, care se afla printre cărţile mitropolitului Dosoftei,
şi care se găseşte legată împreună cu un exemplar al lui Simeon Metafrastul din
Vieţile sfinţilor (Neov Ecloyiov), tipărit la Veneţia, în 1 663 23 . Dosoftei, fie le
primise, fie, cunoscând că aceste scrieri reprezintă două surse importante de infor
maţii, necesare la acea vreme, le-a comandat, chiar, la Veneţia, pentru a le pune la
dispoziţia cărturarilor moldoveni, traducându-le şi folosindu-le, după cum se ştie,
şi el însuşi. Prin urmare, dacă se va fi aflat la Constantinopol, unde cronograful lui
Kigalas putea să circule netipărit, aşa cum am presupus, în manuscris, şi înainte de
1650, traducătorul ar fi putut realiza versiunea românească anterior acestei date.
1 8.Vezi Istoria literaturii române, voi. I, Bucureşti, Editura Academiei,

1964, p. 504.

19. Vezi Al. Elian, Dosoftei, poet laic, p. 1 2 1 , în voi. Bizanţul, biserica şi cultura românească. Studii şi arti
cole de istorie, Iaşi, Editura Trinitas, 2003. Articolul este din anul 1967.
20. Vezi N. A. Ursu, Ediţia cronografului numit "tip Danovici " şi problema paternităţii traducerii lui, în

"Cronica'', XXXIV, ( 1 999), Serie nouă, p. 1 2.
2 1 . Vezi Doru Mihăescu, art. cit. ( 1 977 - 1 978),

p. 5 1 , Paul Cemovodeanu, st. cit. , p. XL. Aceşti autori au în
vedere, probabil, informatia din articolul autoarei citate, I. N. Lebedeva, Pozdnie greeeskie hroniki i ih russkie
i vostoenye perevody, în "Palestinskij sbomik", l (881 ), 1 968, p. 7 1 - 1 06.
22. Vezi Paul Cemovodeanu, st. cit. , p. LXVII (nota 36) şi p. LXVI (nota 29).
23. Vezi D. Russo, op. cit., p. 90, D. Mihăescu, art. cit. ( 1 977 - 1 978), p. 52 şi I. Ştefănescu, op. cit. , p. 1 29.

676
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
Dacă se afla în ţară, borna iniţială a intervalului în care a putut fi tradus
Hronografu.I den începutul lumii. . . este anul 1 650.
b. Filiaţia manuscriselor copiate în epocă: Manuscrisul 5 Sigmaringen.
Manuscrisul de la Harkov. Manuscrisul 86
Manuscrisul 5 Sigmaringen. Aflat în Muzeul "Hohenzollern" din
Sigmaringen, ms. 5 cuprinde, conform informaţiilor de până acum, în intervalul f.
8 - f. 1 89, copia cea mai veche a primei părţi din ms. 35 17, care, însă, este incom
pletă - căci, după cum spune I. Ştefănescu, "ms. Sigmaringen a pierdut aci 2 foi"24
- şi care a fost copiată, până în 1 679 (după Paul Cemovodeanu 1 678)25 , de trei per

soane: "prima (m. 1), cea mai veche ( 1 679) scrie f. 8 - 1 89; a doua (m. 2), a unui
analfabet, f. 192 - 2 1 5 ; a treia (m. 3), a popei Vasile Grid, f. 1 - 7 şi 2 1 6 - fine." În
continuarea acestui interval (echivalent cu prima parte din ms. 35 17), "cronograful
până la fine e completat cu o traducere din Doratei (p. 354 - 7 1 5)". 26 O descriere
mai amănunţită a ms. 5 Sigmaringen a fost publicată de E. Turdeanu27 .
Manuscrisul de la Harkov. A fost semnalat de Gh. Bogaciu, în 197028 şi se
păstrează la Biblioteca de Stat "V. G. Korolenko", din Harkov. O însemnare din
manuscris ne dă informaţii despre copist, comanditarul manuscrisului şi data când
a fost realizată această copie: "Eu, Gheorghe diac sân Andronic am scris această
carte ce să cheamă Letopiseţu, într-un an încheiat, cu poronca dumisale jupânului
Alexandru B uhuş hatman, cu toată cheltuiala dumisale. Ca să să ştie. Leat 7 1 9 1
[= 1 683 n . n.], ghen. 25"29 . Cuprinsul "indică un conţinut absolut asemănător cu
acela al celor două manuscrise din ţară [ms. 35 17 şi ms. 86], dar şi o ordine puţin
diferită. 30" Numărul de foi (circa 460) denotă, de asemenea, un conţinut consistent.
Manuscrisul 86. Acest manuscris a fost greşit datat de I. Bianu 3 1 , dar şi ulte
rior32 ca aparţinând secolului al XVIII-lea.
24.Vezi I. Ştefănescu, op. cit„ p. 1 38.
25. Vezi Paul Cemovodeanu, st. cit„ p. L.; vezi şi Dorul Mihăescu, art. cit. ( 1 977 - 1 978), p. 56.
26. Vezi I. Ştefănescu, op. cit„ p. 1 38.
27. E. Turdeanu, Cronograful românesc de la Sigmaringen (1679 - 1684), "Rumanian Studies", II, 197 1 1972, p. 1 49 - 177.
28. Vezi Gh. Bogaciu, Pagini de istorie literară, Chişinău, 1 970, p. 12 - 19, ap. D. Mihăescu, art. cit. ( 1 977 1978), p. 58.
29. Ap. Doru Mihăescu, ib„ p. 6 1 ; vezi şi Paul Cemovodeanu, st. cit„ p. LI.
30. Vezi Doru Mihăescu, ib„ p. 63.
3 1 . Vezi I. Bianu, Catalogul manu.'icriptelor române,'lti, I, Bucureşti, 1 907, p. 1 81 - 192.
32. Vezi I. Ştefănescu, op. cit„ p. 1 52. Vezi şi Ştefan Ciobanu, op. cit„ p. 347: "Astfel, într-un manuscris din
secolul al XVIII-iea, sau poate chiar al XVII-iea (nr. 86) (manuscrisul este datat cu anul 1689; data însă poate
să fie copiată cu întreg manuscrisul în secolul al XVIII-iea."
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Cercetătorii care l-au descris deosebesc două părţi: prima până la f. 202, a doua
până la capăt, f. 445 v , Problema care s-a pus a fost dacă cele două părţi sunt scrise
de mâini diferite sau de aceeaşi mână. Observând că grafia se modifică în partea a
doua cu cât foile se distanţează de prima parte, I. Ştefănescu crede că "nu este
exclus ca deosebirea să se datoreze schimbărilor pe care scrierea aceleiaşi per
soane le poate încerca cu trecerea timpului." 33 În însemnarea de la f. 445 v , copis
tul spune: "Cu vrere<a> Părintelui şi cu agiutoriul Fiiului şi cu săvârşitul D<U>hului
Sv<â>ntu, am scris această carte ce să cheamă Letopisăţ<ul> cel împăr<ă>tescu, de
l<a> împăr<ă>ţâia lui Theodosie cel Mic, cu cheltuiala dumisale giupânului Ion
Eordachie Ca<n>tacozino s<i>nu <fiul lui> Toader Eordachie vei vist<i>ernic. Şi o
am săvârşit după răpăosarea dumisal<i> vist<i>ernicului, fiind cursul a<n>ilor de la
Adam 7 197, m<e>s<e>ţa <=luna> iun<ie> 22, întru zilel<e> lui Co<n>stantin
Voevod, ce au fost, dintru m<i>la lui Dumn<e>dzău, d<o>mnu Ţ<ă>râi Moldovei.
Şi am scris eu, neharnicul şi multu păcătos<ul> Gavril diiac ot <=din> Bălţăteşti,
de l<a> împăr<ă>ţiia lui Theodosie în[n]ainte am scris de o am săvârşit cu tot
istovuJ. 3 4" Aşa cum au constatat Doru Mihăescu şi Paul Cemovodeanu, însemnarea
nu lasă loc altei interpretări decât aceleia că un al doilea copist a terminat de scris
în anul 1 689 [7 1 97] partea a doua a manuscrisului, de la împărăţia lui Theodosie
cel Mic înainte. În ceea ce priveşte prima parte, analizând informaţiile din aproape
în aproape, ambii autori ajung la aceleaşi concluzii: "După opinia cercetătorului
Doru Mihăescu - cu care suntem de acord - prima parte a ms. 86 a fost transpusă
după autograful lui Danovici (păstrat în prototipul ms. 35 17)35 pentru marele visti
er Toderaşco Cantacuzino, care a deţinut această dregătorie între 1 1 ian. 1672 ante 20 iunie 1673; 20 mart. 1675 - ante 25 mai 1677 şi aug. 1680 - iun. 1685; deci
după rangul pe care l-a avut boierul comanditar, scrierea ar aparţine intervalului
1 672 - cel mai târziu 1 682, deoarece în ianuarie Danovici era trecut ca răposat în
ms. Harkov (copiat tot după ms. 35 17)." Doru Mihăescu se exprimă oarecum con
tradictoriu în privinţa raportului dintre prima parte a ms. 86 şi ms. 35 17. Într-un loc,
afirmaţia nu este atât de tranşantă ca a lui Paul Cemovodeanu: "Prima parte, până
la f. 202 inclusiv, s-a transcris după autograful lui Danovici (poate ms. 35 17)."36
În alt loc, este categorică: "Prima parte a manuscrisului 86 este, prin urmare, cu
până la zece ani mai veche decât partea corespunzătoare a manuscrisului din
Harkov, pe când a doua este mai nouă cu şase ani. Ms. 86 s-a copiat după ms. 35 17,
aşa cum susţine Iulian Ştefănescu. Manuscrisul din Harkov s-a copiat probabil
33. Id. ib„ p. 1 53.
34 . Ap. Paul Cernovodeanu, st. cit,. p. LU.
35. Id. ih. , p. LI.
36. Vezi Doru Mihăescu, art. cit. ( 1 977 I 978), p. 62.
-
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după aceeaşi sursă sau după vreo copie necunoscută a ei sau, în sfârşit, numai
parţial, după ms. 86. Pentru stabilirea amănunţită a raporturilor între cronograful de
la Harkov şi cele două de la Bucureşti este absolut necesar un studiu lingvistic com
parativ. 37 " Din lectura paralelă a ms. 86 şi a ms. 35 17, am putut să constatăm că ele
sunt foarte asemănătoare, aşa cum afirmă toţi cercetătorii care au avut în vedere
raportul dintre aceste manuscrise38 . Relativ recent, după cum am precizat, ms. 86 a
avut şansa de a fi scos la lumină în două volume, Cronograf tradus din greceşte de
Pătraşco Danovici, editat de Gabriel Ştrempel, cu un Studiu introductiv de Paul
Cernovodeanu.
Soarta a făcut ca nu numai din textul ms. 3 5 1 7 numele traducătorului să
lipsească, odată cu foile pierdute, ci şi în titlul ms. 86, locul unde ar fi trebuit să
găsim explicit această preţioasă informaţie a fost deteriorat, astfel că informaţia
rămâne lacunară. S-a păstrat, totuşi, precizarea lui Pătraşco Danovici, care a deter
minat controverse serioase asupra paternităţii traducerii: "< > pusă această carte de
pre limba < > ţeles românescă, scrisă de < > şi plecatu tuturor Pătraşco Danovici, ce
am fost odată suptu vlastiia luminatei şi blagocestivii domniei Moldovei logofăt al
treilea şi gramatic de scrisoare grecească . . . " După cum se remarcă39 , exprimarea
este la persoana întâi . Prin urmare, Danovici putea "scrie", cu grade de probabilitate
diferite, în trei locuri: în primul rând în ms. 86, unde întâlnim această mărturie, în ms.
de pe care acesta a fost copiat, ms. 35 17, sau în traducere; din ultimele două scrieri,
mai puţin probabil, ar fi putut fi preluată de către un alt copist formularea la per
soana întâi, aşa cum o aflăm în ms. 86. Ms. de la Harkov, fie a fost copiat după
prima parte a ms. 86, unde apare numele lui Danovici (despre care se spune la acea
dată, 1 682 ( 1 683), că e răposat), şi continuat după alt manuscris, fie după prototi
pul 35 17, fie după o copie necunoscută. În cazul când a existat această copie
(necunoscută acum), este într-adevăr uimitor că o scriere de asemenea dimensiuni
a fost copiată de mai multe ori într-un interval atât de scurt de la terminarea tradu
cerii. Faptul denotă, desigur, interesul contemporanilor pentru cronografe
(conştienţi că nu puteau aştepta o tipărire a scrierii) şi, spre deosebire de cazul când
lucrarea ar fi fost tipărită, numărul ridicat al manuscriselor reprezintă o "unitate de
de măsură" în care se reflectă atitudinea oamenilor de cultură ai vremii.
Urmărind problema paternităţii acestui cronograf, N. A. Ursu compară grafia
unui zapis scris de Pătraşco Danovici la 22 ianuarie 1 680, cu grafia foilor 1 - 202
din ms. 86 şi conchide că este vorba despre identitate grafică. Concluzia este susţi37. Id. ib„ p. 63.
38. Vezi şi N. A. Ursu, art. cit. ( 1 999), p. 1 2.
39. Vezi şi Doru Mihăescu, art. cit. ( 1 977 - 1 978), p. 6 1 , 64, 65, 66.
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nută prin prezentarea câte unui fragment din cele două texte40 . Această demon
straţie, corelată cu exprimarea directă a scribului, formularea la persoana întâi :
"Pătraşco Danovici, ce am fost odată suptu vlastiia . . . " credem că sunt două argu
mente convingătoare pentru precizarea statutului tretilogofătului Pătraşco
Danovici, şi anume acela de copist al primei părţi din ms. 86. în aceste condiţii, s-ar
părea că în ms. de la Harkov a fost copiată într-adevăr această primă parte din ms.
86 şi copistul, precizând încetarea din viaţă a lui Danovici, actualizează eveni
mentele, dar în acelaşi timp îl pomeneşte ca traducător: "Toate acestea strânse şi
adunate dentru multe cărţi cu istorii, den carte grecească pre limba de înţeles
rom<âneas>că, scoasă de dumnealui răpăosatul Pătraşco Danovici, ce-au fost al
treilea logofăt ot blagocestivii Zemii Moldavskoi, pentru folosul tuturor" şi, spre
sfârşitul Predosloviei, revenind asupra aceleiaşi chestiuni, urmează, evident,
aceeaşi idee: "Care istorii, cu vrerea lui Dumnedzău, îndemnându-să dumnealui
răposat Pătraşco Danovici, ce-au fost al treilea logofăt, pus-au nevoinţă de le-au
prepus den grecie pre românie, adunate den multe cărţi cu multe tâlcovanii. 41 "
Cunoştea copistul de la Harkov - personal sau din auzite - că Danovici tradusese
cronograful ? Sau a preluat ştirea de pe un izvod (ms. 35 17, ms. 86 sau altul), con
siderând că scrisă însemna tradusă, nu copiată, şi atunci "«informaţia» că Danovici
este traducătorul acestui cronograf a fost pusă în circulaţie prin mistificarea comisă
de copistul manuscrisului aflat acum la Harkov42".
Concluzii. Sintetizând aceste date, rezultă că traducerea cronografului şi, nu
mult timp după aceea, copia-prototip din ms. 35 17, au putut fi realizate începând
cu anul 1 650 al ediţiei Kigalas, şi înainte de 1672, când se presupune că ar fi putut
începe copierea ms. 86. Este sigur că cel puţin prima parte din ms. 3 5 1 7 (f. 1 f.
27 1 ) circula în 1678, când o întâlnim deja în ms. 5 Sigmaringen, iar traducerea inte
grală era realizată şi exista în ms. 35 17 înainte de 1682, când se copiază ms. de la
Harkov, care cuprinde ambele părţi ale ms. 35 17. Părerea noastră în ceea ce
priveşte identitatea traducătorului Hronografului den începutul lumii. . . este dife
rită de cele emise până în prezent43 şi am argumentat-o şi cu alte ocazii44 .
-

40. Vezi N. A. Ursu, art. cit. (2003), p. 12 - 13.
4 l . Ap. Doru Mihăescu, art. cit. ( 1977 - 1978), p. 59, 60.
42. N. A. Ursu, art. cit. ( 1999), p. 12.
43. Am făcut o scurtă prezentare a acestor opinii în articolul Hronograf den începutul lumii„ . o traducere
din limba greacă, în "Anuar de Lingvistică şi Istorie literară", laşi, T. XLII - XLlll, 2002 - 2003, p. 37 - 45.
44. Vezi articolele: Traducătorul Hronografului den începutul lumii.. . , (ms. 351 7) - vizitator al
-

Constantinopolului: Nicolae Milescu Spătarul, în voi. Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă
literară, voi. IV, Bălti, 2004, p. 1 10 - p. 1 14 şi O problemă controver.mtă a .filologiei româneşti: cine a tradus
Hronograful den începutul lumii. „ ? Î n "Anuar de Lingvistică şi Istorie literară", 2004 - 2005 (sub tipar).
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Manuscris românesc 351 7 Colecţia Bibliotecii Academiei Române
-

Subscriem opiniei lui N. A. Ursu, ale cărui argumente le-am precizat, că tradu
cerea nu a putut fi realizată de tretilogofătul Pătraşco Danovici. Însă, pe baza com
paraţiei traducerii cu sursele greceşti, a altor observaţii filologice, a analizei
tipurilor de calcuri, a sistemului derivării susţinem că traducătorul Hronografului . . .
nu este nici mitropolitul Dosoftei al Moldovei, aşa cum consideră N. A. Ursu. După
cum relevă toponimele turceşti utilizate în traducere independent de textul grecesc
(Baluclava, Betictaş, Techir Sarai, Bahce Sarai, Balata, Avrat pazar, în mai multe
rânduri Atmeid(i)an) şi descrierile în detaliu ale unor clădiri şi edificii din
Constantinopolul devenit la acea vreme Ţarigrad, precum şi alte amănunte prezen
tate pe larg în art. cit„ traducătorul a fost un vizitator al Constantinopolului.
S ingura personalitate din acea vreme care cunoştea bine problemele religioase,
despre care se discută în Hronograf . „ poliglot şi bun mânuitor al lexicului limbii
române, după cum demonstrează traducerea Cărţii cu întrebări foarte de folos . . .
681
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( 1 66 1 ) şi a Istoriilor lui Herodot, era Nicolae Spătarul Milescu. Din datele care se
cunosc despre biografia sa, credem că este posibil ca acesta să fi tradus
Hronograful den începutul lumii„ . într-o perioadă fastă şi mai puţin zbuciumată a
existenţei sale, între 1 659 - 1 66 1 , când a fost apropiatul şi sfătuitorul lui Ştefăniţă
Vodă45 , şi acesta, ca şi dregătorul moldovean, fost elev al Şcolii Patriarhiei din
Constantinopol. Prin urmare, copierea ms. prototip 35 17 a putut începe după
această dată şi să se fi terminat înainte de 1 672, când este posibil să fi început
copierea ms. 86, cel mai apropiat ca formă de prototip.

45. Suntem de acord cu argumentele aduse de P. P. Panaitescu în privin{a perioadei în care a avut loc inciden

tul însemnării la nas a lui Nicolae Milescu Spătarul, argumente prezentate în subcapitolul Trădarea .1·pătarului
(p. 1 6 - 1 7), din voi. Nicolae Mi/eseu Spătarul (1636 1708), versiunea românească de Silvia P. Panaitescu,
edi{ie îngrijită, studiu introductiv şi note de Ştefan, S. Gorovei, Iaşi, Editura Junimea, 1 987; vezi şi argumentele
aduse de Al. Andriescu în cap. Nicolae Mi/eseu, între Orient şi Occident, în voi. Studii de filolo11ie şi istorie
literară, laşi, Editura Universită{ii "Al. I. Cuza", 1 997.
-
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COLECTIA DE INCUNABULE
A BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE
Elena Maria Schatz
Câteva fragmente din Cuvântul înainte, semnat de Livia Bacâru, la Catalogul
incunabulelor Bibliotecii Academiei Române, îmi par deosebit de sugestive pentru
a deschide prezentarea colecţiei de incunabule a acestei prestigioase biblioteci:
"Rădăcinile actualei colecţii a Bibliotecii Academiei se întind mult în trecut,
ajungând până la începutul secolului al XVII-lea . . .
"Este greu de urmărit prin câte necunoscute şi ocolite căi au ajuns să poposească
la noi unele din preţioasele tipărituri . Pentru o parte din ele, drumul poate fi resti
tuit din însemnările făcute aici, în ţară, după ce au fost aduse de nobila pasiune a
unor învăţaţi sau de tulburatele întâmplări ale deselor războaie de jaf şi pustiire.
Incunabule, manuscrise, cărţi vechi, ridicate de la curţi şi mănăstiri străine, de
ostaşii care sperau să poată scoate pe ele bani grei, au fost răscumpărate, nu odată,
pentru bibliotecile boierilor sau ale mănăstirilor din ţările române. Apoi, timpul le-a
purtat de la unul la altul până când, prin donaţii ori cumpărări, s-au stabilit în
Biblioteca Academiei".
" . . . După o primă listă a incunabulelor găsite în principalele colecţii din
România, întocmită de cancelaria Bibliotecii Academiei (prin George Baiculescu),
în cadrul colaborării cu Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Const. Karadja a fost
acela care a făcut o încercare de a întruni, sub forma unei liste cu descrieri prescur
tate, titlurile incunabulelor din ţară . . .
În lista lui Constantin Karadja, realizată între anii 1 937 şi 1942, necunoscută în
România la data realizării ei (abia în anul 196 1 Biblioteca Centrală de Stat a primit,
de la redacţia Gesamtkatalog der Wiegendrucke, din Berlin, un microfilm după
această listă), B iblioteca Academiei Române figura cu 1 8 incunabule I .
În anii care s-au scurs până la publicarea catalogului, colecţia de incunabule a
bibliotecii s-a îmbogăţit cu peste 50 de noi lucrări, parte din donaţii, dar cea mai
mare parte achiziţionate din anticariat, ori direct de la colecţionari.
"

"

I . Lista celor 1 8 incunabule, în ordinea consemnată de Constantin Karadja ( am redus fiecare semnalare la
minimum posibil, completând-o cu men\ionarea pozi\iei actuale, din catalogul redactat de Livia Bacâru.):
Dante (Bacâru 26); Petrarca (Bacâru 49); Petrarca (Bacâru 50); Bossius (Bacâru 1 8); Perottus (Bacâru 48);
Schedel (Bacâru 62); Ovidius (Bacâru 46); Boccaccio (Bacâru 1 5); Gaza (Bacâru 3 1 ); Theocritus (Bacâru 66);
Cornu copie (Bacâru 67); Petrarca (Bacâru 52); Dante (Bacâru 27); Aristophanes (Bacâru 6); Cicero (Bacâru
22); Cicero (Bacâru 23); Etymologicum magnum graecum (Bacâru 29); Ji:.irg von Niimberg (Bacâru 36).
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Catalogul colecţiei de incunabule al Bibliotecii Academiei Române, realizat în
cadrul Serviciului de Manuscrise, Documente, Carte rară, redactat de Livia Bacâru,
a apărut în anul 1 970, în 700 de exemplare, multiplicat în atelierul tipografic al
Bibliotecii Academiei R. S. România, prin procedeul rotraprint. El are [2], XVI, 92
p., dintre care 17 sunt ilustraţii şi cuprinde: un "Cuvânt înainte", semnat de autoare,
o "Notă" [asupra ediţiei], "Lista abrevierilor", preliminarii urmate de "Descrierea
incunabulelor" (74 + 1 în Addenda), "Lista incunabulelor care se găsesc în colecţia
Bibliotecii Academiei R. S. România în ediţia facsimilată sau în fotocopie" ( 1 4
descrieri), urmată de "Indice alfabetic general", "Indice cronologic", "Indicele
locurilor de tipărire şi al tipografilor", "Indicele numerelor din Gesamtkatalog der
Wiegendrucke, Hain, Copinger, Reichling, în concordanţă cu cotele din B .A.R.".
"Lista ilustraţiilor" precede şi explică cele 1 7 reproduceri alb-negru, pe hârtie
lucioasă, care acoperă numai faţa recto a foilor (numerotate în continuarea
paginilor cu text, drept foile 73-89); între foaia 89 şi foaia numerotată pe ambele
feţe drept paginile 9 1 -92, a fost plasată o foaie albă, nenumerotată, care ar fi tre
buit, desigur, să corespundă foii 90. Un mod de numerotare mai putin obişnuit ! Pe
pagina 9 1 , "Addenda" cuprinde descrierea celui de al 75-lea incunabul din colecţie,
iar pe pagina 92 găsim obişnuita căsuţă tipografică.
În alcătuirea catalogului, autoarea s-a sprijinit, ca bibliografie, pe Hain
Copinger-Reichling (îl vom nota în continuare HCR2) şi pe Gesamtkatalog der
Wiegendrucke (îl vom nota în continuare GW3 ), care, la acea dată, nu fusese publi
cat decât până la titlul "Federicis", astfel că , poziţiile 1-30 din catalog, până la
"Falcutius, Nicolaus", puteau fi regăsite şi în GW. Din păcate, numai 23 din cele
30 de poziţii poartă menţiunea identificării în GW.
În realizarea descrierilor s-a ţinut cont, cu precădere, de informaţiile oferite de HCR,
în timp ce importante completări şi precizări aduse de GW nu au influenţat
descrierile, chiar dacă poziţia din GW a fost indicată în bibliografia respectivelor
incunabule.
Lucrând, la peste 30 de ani distanţă, la redactarea Catalogului colectiv al
incunabulelor din România şi beneficiind de o bibliografie mult mai bogată şi mai
2. HCR: H - Hain, Ludovicus. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ah arte typographica inven
ta usque ad annum MD. Typis expressi ordine alphabetico vei simpliciter enumerantur vei adcuratius recensen
tur. Voi . I-li (4 P.) Milano, Gorlich, 1 948.
C Copinger, W.A. Supplement to Hain 's Repertorium bibliographicum. P. I-11. With addenda to pars I and II.
-

And Index by Konrad Biirger Milano, Gorlich, 1 950.
R - Reichling, Dietericus, Appendices ad Hainii - Copingeri Repertoriun bibliographicum. Additiones et
emendationes. Fasciculi I-IV. Milano, Gorlich, 1 953.
3. GW : Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Herausgegeben von der Kommission fiir den Gesamtkatalog der
Wiegendrucke. Band I-XI (Lief. 2) Leipzig-Stuttgart-Berlin, Hiersemann-Akademie Verlag, 1 925-2003.

684
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII
diversificată decât cea folosită la realizarea catalogului Bibliotecii Academiei
Române, din cele 75 de incunabule descrise în acest catalog, nu am inclus în
Catalogul colectiv decât 7 1 , deoarece restul pe patru, fără date certe de publicare,
în urma cercetărilor întreprinse, atât în redacţia GW, cât şi în fiecare din ţările
europene producătoare de incunabule, s-au dovedit a fi fost tipărite, de fapt, în secolul
al XVI-iea. Le vom prezenta, în ordinea apariţiei lor în catalogul redactat de Livia
B acâru (cu trimitere la poziţia din catalog), respectând descrierea şi punctuaţia din
catalog, limitându-ne, însă, numai la informaţiile care privesc ediţia (nu şi parti
cularităţile exemplarului).
1 . (Bacâru 1 0) " Becichemus, Marinus Scodrensis, Varia opera.
[Bresciae c. 1 500] .
1 7 8 f. nenumer. (f. 164 albă).
Text: 225 x 127" [oglinda textului, în mm.]
"Hain 2729."
Deşi mai multe cataloage (Hain-Copinger 2729, Proctor4 7003, PellechetS
20 16) au datat această lucrare cu aproximaţie [c. 1 500], GW (voi. III, coloana 587) a
stabilit că nu este incunabul, deoarece cuprinde un elogiu adresat lui Leonardo Lore
dano, doge al Veneţiei de la 3 oct. 1 50 1 , până în ziua morţii sale, la 22 iunie 1 52 1 .
2 . (Bacâru 1 6) "Boethius, Anicius Manlius Severinus. De hebdomadibus.
Cracoviae, f.a.
4 f. nenumer.
Text: 145x9 1
Hain 3428".
Lucrarea lui Boethius, De hebdomadibus, descrisă în cataloage sub titlul
Quomodo substantiae bonae sint, a fost publicată în secolul al XV-iea într-o sin
gură ediţie, in 4°, ediţie care mai cuprinde lucrările De trinitate şi Utrum pater et
ftlius. Lucrarea nu oferă informaţii explicite privind locul şi data tipăririi, nici
numele tipografului. Cercetările întreprinse au stabilit, în funcţie de caracterele
tipografice folosite, că a fost tipărită la Veneţia, de Paganinus de Paganinis, aproxi
mativ în anul 1 489 (GW 4558). Tot GW menţionează (voi. IV, coloana 352) că mai
există o ediţie, tipărită la Cracovia, fără an, tot in 4ş, descrisă de Hain la nr. 3428
(Bacâru 1 6), care, din cauza caracterelor tipografice şi a prezentării grafice exte
rioare, s-a dovedit a fi fost tipărită in secolul al XVI-lea.
4. Proctor : An index to the early printed books in the Briti.rh Mu.reum: from the invention of printing to the
year 1 500. With notes of those in the Bodleian Library. By Robert Proctor. London 1 898- 1 903.
5. Pellechet : Catalogue general des incunables des bibliotheques publique.r de France par Marie Pellechet.
Paris, 1 897.
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3 . (Bacâru 37) "Isidorus Episcopus Hispalensis. Etymologiarum libb. XX et
De summo bono libb. III.
[Venetiis, Octavianus Scotus, 1485] .
99 f. (= 75+ 1 +2 1 ) numer.
Text: 240x 156
Hain-Copinger 9277".
Având la dispoziţie numai bibliografia citată (Hain-Copinger), în care ediţia
veneţiană a lucrărilor Etymologiae şi De summo bono, ale episcopului spaniol
Isidorus, tipărită de Bonetus Locatellus, la comanda editorului comercial
Octavianus Scotus, era apreciată ca făcând parte din producţia anului 1485,
lucrarea a fost inclusă în Catalogul incunabulelor Bibliotecii Academiei Române.
În urma cercetărilor întreprinse, numeroase cataloage (Goff 6 I- 1 88, CIH7 , p.
543 etc.) menţionează că această ediţie a fost tipărită după anul 1 500, iar catalogul
colectiv al incunabulelor din Italia (IGI 8 , vol. III, p. 1 84) precizează, ca dată a
tipăririi, anul 1 5 10. În consecinţă, nici această poziţie din Catalogul incunabulelor
Bibliotecii Academiei Române nu a fost inclusă în Catalogul colectiv al incuna
bulelor din România.
4. (Bacâru 5 1 ) "Petrarca, Franciscus. Bucolicum carmen in duodecim eglogas
distinctum cum commento Benevenuti Imolensis.
Venetiis, per Marcum Horigono, die VII !ulii, 1496.
30 f. nenumer.
Text: 242x 156
Hain 1 2829".
După informaţia referitoare la numărul rândurilor pe pagina completă şi infor
maţiile privind provenienţa exemplarului în colecţia Bibliotecii Academiei
Române, în catalog apar două observaţii:
"Observaţii I. Anul de apariţie s-a imprimat greşit pe carte MCCCCXVI.
Observaţii II. Legat împreună cu: Petrarca, Franciscus, Opera, Venetia, Sim.
Bevilaqua, 1 503".
Ediţia descrisă în catalog se încheie cu formula: "per me Marcum Horigono de
Venetia . . . MCCCCXVI. Die VII !ulii". Aşa cum precizează cea de a doua obser
vaţie, lucrarea face parte dintr-un volum , care cuprinde opera poetului italian,
tipărită la Veneţia, de Simon Bevilaqua, în 1 503.
6. Goff : Goff, Frederick R. lncunabula in American Libraries. A third Census of jijieenth-century book.1·
recorded in North American Collections. New-York, The Bibliographical Society of America, 1 964.
7. CIH : Saj6, Geza et Soltesz, Erzsebet. Catalogus incunabulorum guae in bibliothecis publici.1· Hungariae
assen1antur. Voi . I-II. B udapestini, 1 970.
8. IGI : Indice generale degli incunaboli delie biblioteche d'ltalia, voi. 1 -6. Roma, 1 943- 1 98 1 .
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Studiile întreprinse în Italia au arătat că nu a existat nici un tipograf cu numele
Marcus Horigono, iar 7 iulie 1 4 1 6 este data la care copistul Marcus Horigono a
încheiat copierea manuscrisului după care s-a editat respectiva lucrare. Cu ocazia
tipăririi, s-a păstrat şi colofonul manuscrisului, aşa cum s-a întâmplat la multe alte
lucrări, mai ales la cele compuse din mai multe părţi ori din mai multe titluri
diferite, datele referitoare la tipărire fiind trecute la sfârşit, în colofonul întregii
tipărituri. În plus, lucrarea descrisă prezintă aceleaşi caracteristici tipografice ca
celelalte lucrări din volum, deci face parte din ediţia veneţiană, tipărită de Simon
Bevilaqua, în 1 503, a Operei lui Francesco Petrarca . Ludovic Hain a fost cel care a
lansat ideea că anul MCCCCXVI este imprimat greşit pe carte, ca formă incom
pletă pentru MCCCCXCVI, pe care l-a considerat anul corect al tipăriturii.
Acestea au fost deci motivele pentru care, din cele 75 de descrieri cuprinse în
catalogul tipărit al Bibliotecii Academiei Române, nu am introdus în Catalogul
colectiv al incunabulelor din România decât 7 1 de incunabule.
În legătură cu aceste 7 1 de semnalări ar mai fi multe de spus, despre modificările
sau completările făcute într-una sau alta din zonele descrierii bibliografice (atât în
zona titlului şi a menţiunilor de responsabilitate, cât şi în zona ediţiei - foarte rar
completată, în cazul incunabulelor - ori în zona publicării I tipăririi, chiar şi în cea
a descrierii fizice). Toate aceste eliminări, modificări şi completări s-au impus, în
mod firesc, deoarece, în ultimul sfert de secol, cercetarea în domeniul incuna
bulelor a făcut paşi însemnaţi prin sporirea numărului de cataloage şi studii publi
cate, prin informaţiile accesibile pe internet, prin digitizarea şi punerea la dispo
ziţia cercetătorilor a unor porţiuni, în continuă creştere, din colecţia mondială de
incunabule. Avansarea, în ultimii 20 de ani, a publicării GW (s-a ajuns în prezent
la titlul "Historia", GW 1 2842), cât şi apariţia, din doi în doi ani, începând cu anul
1 996, a câte unei noi ediţii, corectate şi îmbogăţite, a excelentului catalog colectiv
al incunabulelor ISTC9 , scos de British Library, sub formă de CD-Rom !O sunt aju
toare preţioase în catalogarea mai corectă şi mai completă a incunabulelor.
Descoperirile sau completarea informaţiilor, făcute în etape, cu contribuţia gene
raţiilor succesive de cercetători, sunt treptele fireşti ale dezvoltării, ale progresului,
în oricare domeniu de activitate.
Dacă, din punct de vedere cantitativ, colecţia de incunabule a Bibliotecii
Academiei Române nu se situează pe primul Joc intre colecţiile de incunabule din
România, prin valoarea şi raritatea tipăriturilor care o compun, ea poate sta alături
de colecţii mult mai mari din ţară şi chiar di '.1 străinătate.
9. ISTC : The lllustrated Incunabulu Short 'litie Catalo1:ue on CD-Rom, Primary Sours Media in association
wiLh the British Library, 1 977.
IO. Din păcate, fiind prea scurr:p, nu avem în tară nici un exemplar. Am mai primit unele infonnatii din acest
catalog, gratie amahilitătii unor colegi şi prieteni care lucrează în mari biblioteci din Franta şi din S.U. A.
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Vechimea pieselor componente: colecţia cuprinde incunabule tipărite între anii

1472 şi 1 500.
Raritatea pieselor componente (criteriu devenit, în sfârşit, operant, odată cu
încheierea redactării Catalogului colectiv al incunabulelor din România): din cele
7 1 de incunabule, 39 sunt "unicate", ediţii care, în România, nu se află decât în
colecţia Bibliotecii Academiei Românei 1 . Este vorba, bineînţeles, de o raritate rela
tivă, raritatea absolută, pe plan mondial, a fiecărei ediţii dintr-un titlu va putea fi
stabilită numai după ce se va încheia evidenţa tuturor incunabulelor din lume şi se
va publica, în formă definitivă, ISTC şi GW.
Orice colecţie de carte veche poate fi analizată şi prezentată sub mai multe
aspecte, privind atât caracteristicile ediţiilor, cât şi particularităţile exemplarelor
care o compun.
A. Caracteristicile ediţiilor
1. Referitor la autorii şi titlurile care alcătuiesc colecţia, ne vor reţine atenţia, în
primul rând, domeniile cărora le aparţin aceste lucrări:
a) Religia, mistica, teologia, creştinismul domeniul cel mai bine reprezentat,
atât în producţia de tipar a secolului al XV-iea, cât şi în colecţia de incunabule a
Bibliotecii Academiei Române. Întâlnim aici lucrări remarcabile ale autorilor:
Albertus Magnus l 2 , Sf. Ambrosius, Antoninus Florentinus, Sf. Bonaventura,
[Pseudo-] Bernard de Clairvaux, Sf. Caterina de Siena, Guido de Monte Rochen,
S f. Ieronim, Franciscus de Mayronis, Thomas de Aquino, Johannes de
Turrecremata, Baldus de Ubaldis, Jacobus de Voragine, alături de două ediţii valo
roase ale Bibliei, însoţite de comentarii savante, de un "Breviarium Misnense" şi o
ediţie bilingvă, greco-latină, a unui "Psalterium cum canticis".
b) Literatura, domeniu reprezentat de ediţii ale unor autori antici, precum
Aristofan, Cicero, Lucretius, Macrobius, Ovidius, Plaut, Theocrit, dar şi de lucrări
ale trecentiştilor italieni Boccaccio, Dante, Petrarca şi ale iluştrilor reprezentanţi ai
quattrocento-ului (Umanismul şi Renaşterea), precum Francesco Filelfo şi papa
Pius II, pe numele său civil Aenea Silvio Piccolomini .
c) Istoria este reprezentată în colecţie de Paulus Orosius (secolul al V-lea), care
a consemnat luptele dintre creştini şi păgâni, de cronicarul milanez Bossius
Donatus (secolul al XV-iea), de autorii Jorg von Numberg şi Georgius de Hungaria,
ale căror lucrări, de maxim interes în secolul inventării tiparului, se încadrează în
categoria "Turcica", cuprinzând şi date referitoare la istoria românilor.
-

1 1 . Lista "unicatelor'', conform poziţiilor din Catalogul incunabulelor I redactat de Livia Bacâru: I , 2, 3, 9, 1 1 ,
1 4, 1 7 , 1 9, 20, 2 1 , 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 4 1 , 42, 44, 45, 47, 52, 53, 55, 57, 60, 64, 69,
7 1 , 72, 73, 74, 75.
1 2. Trimiterile la poziţiile din catalog, pentru fiecare autor citat, ar încărca exagerat subsolul articolului; pen
tru cei interesaţi, numele autorilor sunt suficiente pentru orientarea în catalog.
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O atenţie deosebită merită lucrarea Liber chronicarum, cunoscută şi sub numele
de Cronica de la Nurnberg, operă a medicului umanist Hartmann Schedel, conside
rată cel mai mare succes editorial şi comercial al casei editoare Koberger, din
Ni.imberg. Lucrarea cuprinde date despre ţara noastră, preluate, din păcate, numai
din sursele antice. Biblioteca deţine două exemplare ale acestei celebre lucrări, din
tre care un exemplar are toate cele 1 809 xilogravuri (realizate de artiştii Michael
Wolgemuth şi Wilhelm Pleidenwurff) colorate de mână, în multe culori; cel de al
doilea exemplar are numai câteva xilogravuri colorate (s-au aplicat numai două
culori, roşu şi galben, operaţiunea fiind ulterior abandonată).
d) Biografiile: Vieţile paralele ale lui Plutarch şi două ediţii din Vieţile celor
doisprezece cezari, a lui Suetoniu, stau alături de Vieţile papilor, operă a teologu
lui şi umanistului italian din secolul al XV-iea, Bartholomaeus Platina.
e) Dreptul civil. Instituţiile împăratului bizantin Iustinian, parte a celebrei
lucrări Corpus iuris civilis, alături de Bartolus de Saxoferrato (secolul al XIV-iea),
avocat şi profesor de drept la Perugia, comentator al Codului lui Iustinian, şi Paulus
de Castro, comentator al părţii Digestus novus al aceluiaşi corp de legi.
f) Dreptul canonic este reprezentat de o ediţie a Decretalelor papei Grigore IX
( 1227 - 124 1 ) şi de un comentariu al papei Innocenţiu IV ( 1243 - 1254) la cărţile
Decretalelor. Papa Innocenţiu IV este considerat o indiscutabilă autoritate în drep
tul canonic.
g) Filozofia: ediţia princeps a Operei lui Aristotel, în limba greacă ( 1495 1498), operă excelentă a casei editoare a lui Aldus Manutius şi un comentariu la
Categoriile lui Aristotel, datorate autorului grec Simplikios.
h) Filologia este ilustrată de un Thesaurus cornu copiae, ediţie aldină bilingvă,
greco-latină şi de lucrarea Cornucopiae linquae latinae a filologului Nicolaus
Perottus. Două lucrări monumentale, în limba greacă, Etymologicum magnum
Graecum, editat de eminentul elenist Marcus Musurus (Veneţia, 1 499) şi
Grammatica lui Theodorus Gaza (Veneţia, 1495), tipăritură aldină care aminteşte
preocuparea constantă a lui Aldus Manutius de a cultiva şi a impune Europei limba
şi cultura grecească. Tot în limba greacă şi tot din acelaşi cerc de studii şi pre
ocupări au apărut Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum,
ediţie îngrijită de Marcus Musurus, tipărită de Aldus Manutius, în anul 1 499.
i) Retorica: Antonius Mancinellus, cu o metodă de a scrie şi a vorbi după cele
mai bune reguli ale retoricii şi Bemardinus Carvajal, cu o mostră de cuvântare
potrivită a fi ţinută la alegerea unui papă.
j) Medicina este reprezentată în colecţie de lucrarea lui Nicolaus Falcutius,
Sermones medicinales, în şapte părţi, dintre care biblioteca nu are decât primele
două, referitoare la principiile îngrijirii sănătăţii şi la tipurile de febră, cauzele şi
remediile acestora. Lucrarea nu se mai află în nici o altă colecţie de incunabule din
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România.
2. Limbile în care au fost redactate incunabulele din colecţie:
limba latină (55 de incunabule); limba greacă (7 incunabule); bilingve: greacălatină (2 incunabule); italiană (6 incunabule); germană ( 1 incunabul).
3. Locurile de tipărire şi tipografii
Elveţia: Basel(Johann Amerbach, Johann Froben, Johann Petri).
Franţa: Strasbourg (Heinrich Eggestein, Martin Flach).
Germania: Augsburg (Anton Sorg).
Koln (Johann Guldenschaff, Johann Koelhoff).
Meissen ([typographus Breviarii Misnensis])
Nurnberg (Anton Koberger).
Italia: Milano (Francesco Bonaccorsi, Alexander Minutianus, Antonius
Zarotus).
Parma ([typographus Epistolarum Hieronymi]).
Roma (Eucharius Silber).
Treviso (Michele Manzolo, Johannes Rubeus Vercellensis).
Veneţia (Simon Bevilaqua, Zacharias Callierghes, Bemardinus de Choris,
Damianus de Gorgonzola, Simon de Luere, Bonetus Locatellus, Aldus Manutius,
Peregrina Pasquale, Christophorus de Pensis, Theodorus de Ragazonibus,
Octavianus Scotus, Johannes Tacuinus, B aptista de Tortis, Andrea Torresani).
Vicenţa (Hermann Liechtenstein).

Studii întreprinse în redacţia GW au stabilit că, în secolul al XV-iea, producţia
tipografică s-a împărţit pe ţări astfel : 40% Italia, 30% Germania, 1 5 % Franţa, 8 %
Elveţia, Olanda ş i Belgia, 7 % restul Europei (Spania, Ungaria, Cehia, Polonia şi
Muntenegru). Lista cu locurile de tipărire şi tipografii care au realizat incunabulele
deţinute de Biblioteca Academiei Române este elocventă în acest sens. Producţia
tipografică a Italiei este preponderentă în colecţie: şase centre tipografice, dintre
care Veneţia este reprezentată de 14 tipografi, care au tipărit 37 din cele 7 1 de
incunabule descrise în catalog. Dintre aceştia, o menţionare aparte i se cuvine lui
Aldus Manutius cel Bătrân ( 1 494 1 5 1 5), din a cărui prodigioasă operă biblioteca
deţine opt incunabulel 3 ; printre acestea se numără celebra Hypnerotomachia
Poliphili. Scrisă în jurul anului 1467 (dată la care existau deja tipografii în mai
multe oraşe italiene, inclusiv la Veneţia), cartea a fost tipărită abia peste 32 de ani,
în 1499. Judecând după calitatea excepţională a acestei tipărituri, ne întrebăm azi
-

1 3. Tipăriturile aldine din colectia B .A.R.,conform pozitiilor din catalogul colectiei : 6, 7, 2 1 , 24, 28, 3 1 , 66, 67.
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dacă anii scurşi între scrierea cărţii şi tipărirea ei nu au fost ani de experienţe, de
căutare a unor soluţii şi formule, menite să satisfacă idealul de "frumos şi bun" al
vechilor greci, reînviat şi dăruit Europei de puternicul curent al Renaşterii.
Rafinamentul poeziilor din perioada alexandrină, scrise în formă de cupă, de
amforă, de porumbel etc., şi-a găsit fericite corespondenţe in această tipăritură,
considerată de bibliofili şi de colecţionari drept cea mai frumoasă carte din toate
timpurile, una dintre cele mai căutate. Ceea ce face din ea o capodoperă a artei
tipografice sunt caracterele tipografice aduse la perfecţiune, design-ul tipografic
care face ca textul să ia forme rotunde, angulare si zigzagate, cele 172 de xilo
gravuri spectaculoase si felul în care a fost realizată îmbinarea textului cu imaginile.
Dar această carte este mai mult decât un obiect frumos; ea a atras admiraţia
cunoscătorilor prin înaltul nivel al erudiţiei etalate, privind, în principal, chestiunile
filologice şi arheologice legate de arhitectură. Conţine un tratat erudit de arhitec
tură, care este egal, poate chiar superior tuturor celorlalte tratate ale Renaşterii,
inclusiv tratatului "De re aedificatoria", al lui Leon Battista Alberti. De asemenea,
conţine un tratat despre arta renascentistă a grădinăritului decorativ.
Hypnerotomachia Poliphili este un hibrid textual unic, nu este doar un tratat,
este şi un roman de dragoste, în tradiţia lui Giovanni Boccaccio. Daca numeroşii
cercetători au copleşit cu laude tratatul, povestea de dragoste a fost privită ca un
aspect minor, secundar. La o citire atentă, ea se dovedeşte a fi punctul central, cel
care structurează intriga, alcătuieşte subiectul ilustraţiilor şi adună laolaltă seg
mentele aparent disparate ale cărţii.
La obscuritatea textului se adaugă misterul care înconjoară persoana autorului.
Acronimul format de iniţialele somptuos decorate ale începuturilor de capitole,
"POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT"(Fratele
Franciscus Columna a iubit-o foarte mult pe Polia), ar părea să dezlege misterul
(cataloagele de incunabule s-au oprit la acest nume, considerându-l autorul
lucrării). Dar pentru alţi cercetători, problema nu este nici pe departe rezolvată,
deoarece se pare că în epocă, acest nume a fost purtat atât de un călugăr domini
can din Veneţia, cât şi de un aristocrat din Roma, în plus, cercetări mai recente tind
să atribuie lucrarea lui Leon Battista Alberti, apreciind în text cunoştinţele avansate
de geometrie şi inginerie, invenţiile mecanice, obsesia perspectivei, calităţi care l-ar
recomanda, ca autor, mai degrabă pe genialul arhitect, decât pe ceilalţi doi.
Una din indiscutabilele calităţi ale cărţii constă în caracterele tipografice
folosite, celebrele caractere "romane'', inventate de tipograful, gravorul şi turnă
torul de litere Nicolas Jenson, dar perfecţionate de Francesco Griffi da Bologna,
un bijutier devenit turnătorul de caractere, renumit, al lui Aldus Manutius. Acest tip
de caractere îşi are originea în eforturile umaniştilor şi ale caligrafilor renumiţi,
precum Petrarca, Poggio Bracciolini, Niccolo Niccoli, Felice Feliciano, Leon
691
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Battista Alberti şi Luca Pacioli, de a readuce în actualitate caligrafia antichităţii cla
sice. Prima lucrare tipărită cu acest tip de caractere a fost poemul De Aetna, al lui
Pietro Bembo ( 1 495). Refasonate, perfecţionate, caracterele "romane" au apărut,
în a doua şi a treia variantă, după patru ani, în Hypnerotomachia Poliphili ( 1499);
ele sunt considerate ca având aspectul cel mai modem dintre toate caracterele de
tipar ale secolului al XV-iea.
Cercetătorii apreciază că meritul artistic cel mai important al cărţii constă în
compoziţia generală a textului şi imaginii, sub forma unui întreg armonios, care
îngăduie privirii cititorului să alunece de la text la reprezentarea grafică şi la ilus
traţie, cu cea mai mare uşurinţă, lucru rar, chiar şi în zilele noastre.
Hypnerotomachia Poliphili este singura carte ilustrată ieşită din tipografia lui
Aldus Manutius. Cele 172 de xilogravuri au fost studiate la fel de intens precum
caracterele tipografice, cu toate acestea, identitatea artistului care a sculptat placa
din lemn, a rămas necunoscută. Spre sfârşitul secolului al XV-iea, gravurile în lemn
ale cărţilor erau considerate o formă inferioară de artă, mai ales în comparaţie cu
anluminura şi, de fapt, in comparaţie cu toate artele vizuale, în consecinţă, calitatea
lor era, in general, mediocră. Desenele după care au fost gravate ilustraţiile
Hypnerotomachiei au fost atribuite, pe rând, multor artişti, p�intre care îi amintim
pe Andrea Mantegna, Fra Gioconda, Vittore Carpaccio şi Ger:itile Bellini. Celor
care au fost tentaţi să vadă în ele chiar mâna lui Rafael, trebuie să li se amintească
faptul că la data publicării cărţii, Rafael, născut în 1483, nu avea decât 16 ani.
Volumul aflat în colecţia de incunabule a Bibliotecii Academiei Române este
legat în marochin roşu, având, ca supralibros, pe ambele coperte, marca tipografică
a lui Aldus Manutius, imprimată cu folie de aur. Legătura nu este din secolul al XV
lea, ci mult mai târzie, deci eventualitatea ca exemplarul să fi aparţinut familiei
Manuzio este exclusă. Rămâne în discuţie numai plăcerea şi gustul unui legător ori
al unui comanditar al legăturii, care a vrut să semnaleze calitatea de excepţie a
tipăriturii, chiar înainte ca volumul să fie deschis. Şi apoi, celebra ancoră cu delfi
nul are şi o marcată valoare ornamentală !
În GW 7223 sunt semnalate peste 1 00 de exemplare, urmate de menţiunea "und
zahlreiche andere Exemplare in Privatbesitz" (şi numeroase alte exemplare în
colecţii particulare).
B. Particularităţile exemplarelor
Despre intervenţiile ulterioare tipăririi, cum ar fi executarea unor iniţiale miniate,
colorarea manuală a unor imagini (menţionată deja în cazul Cronicii lui Hartmann
Schedel), legătura volumelor, însemnările manuscrise aflate pe unele exemplare,
diferitele forme de ex-libris, autoarea catalogului, cu competenţa şi minuţiozitatea-i
bine cunoscute, a făcut, la fiecare descriere, menţionările necesare. Despre căile pe
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care aceste incunabule au intrat în colecţia Bibliotecii Academiei Române găsim
informaţii la punctul "Provenienţa" al fiecărei descrieri şi, mai ales, în Cuvântul
înainte, semnat de autoare.
Întrucât prezentul articol nu şi-a propus epuizarea tuturor aspectelor sub care
poate fi prezentată colecţia de incunabule a B ibliotecii Academiei Române, iar
repetarea informaţiilor cuprinse în catalogul colecţiei ar deveni redundantă şi fas
tidioasă, încheiem această prezentare, exprimându-ne admiraţia şi gratitudinea pen
tru competenţa şi dăruirea cu care înaintaşii noştri au alcătuit această excelentă
colecţie şi pentru felul în care a fost ea prezentată publicului, prin catalogul redac
tat de Livia Bacâru.
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DAN SIMONESCU Sf NICOIAE CARTOJAN
o CORESPONDENTĂ INEDITĂ
'

Nicolae Scurtu

Bibliografia istoricului literar şi bibliologului Dan Simonescu (n. 1902 - m.
1 993), elaborată de Ioan Caraba Mitrofan şi Mihaela Dima Petrina l , precum şi cea
întocmită de Adriana Gagea şi Virgil Popescu2 , rămâne, în continuare lacunară şi
incompletă, cu toate eforturile şi străduinţele cercetătorilor de a fi exhaustivă.
O cercetare atentă a ziarelor şi revistelor literare şi culturale din epoca în care a
creat şi a publicat Dan Simonescu, ar procura noi şi nebănuite surprize biografilor
şi cercetătorilor operei sale. Revelatoare mi se par a fi şi colaborările sale în presa
din provincie, mai ales, cea din Iaşi şi Câmpulung Muscel, care, din motive greu de
acceptat, lipsesc din cele două bibliografii.
Un simplu exemplu este edificator: Dan Simonescu, Evocarea profesorului I. U.
Saricu ( 1882 - 1957) în "Studii şi comunicări", [Volumul] 4, Câmpulung Muscel,
[Tipografia "Argeş"], 1987, p. 26 1 - 262 (Muzeul Câmpulung-Muscel). De aseme
nea, e omisă şi o colaborare a sa la prestigioasa revistă "Tinerimea română", 49, nr.
8, aprilie 1932, p. 29 (Iosif Gabrea: Tineret, tradiţie, ideal. Recenzie).
Regretabilă e, însă, şi lipsa din cele două instrumente de lucru a introducerii la
broşura lui Fr. Jos. Sulzer, Localităţi din jud[eţul] Ilfov. Traducere din limba ger
mană de Oniciu Graţiana. Cu o introducere de Dan Simonescu. Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1935, 16 p. (Extras din revista "Raze de lumină", 7,
1935). E necesar să precizez, în această ordine de idei, că în cele două bibliografii
nu sunt menţionate, în secţiune specială, scrisorile emise de Dan Simonescu, care
devin, în chip absolut, elemente constitutive ale bibliografiei personale.
Interesante şi revelatoare sub aspectul informaţiei, biografice şi culturale, sunt
misivele3 pe care le-a trimis profesorului şi îndrumătorului său Nicolae Cartojan (n.
1 883 - m. 1 944), o autoritate indiscutabilă a cercetării vechii culturi şi literaturi
române.
I . Ion Caraba Mitrofan şi Mihaela Dima Petrina, Dan Simonescu - Biobibliografie. Cuvânt înainte de Dan
Zamfirescu, Bucureşti, I Multigrafiat], 197 2, 1 90 p. (Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti).
2. Adriana Gagea şi Virgil Popescu, Dan Sinwnescu - Bibliografie în "Contributii la istoria culturii româneşti.
Cartea şi biblioteca". Bucureşti, ! Fără editură], 1 990, p. 7-48. (Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu,
Bucureşti, «Bibliotheca Bibliologica»)
3. Originalele scrisorilor nr. I , 1 1 , 12, 13 şi 16 se află în colec{iile Muzeului "Teohari Antonescu" din Giurgiu,
iar celelalte având numerele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J O, 1 4 şi 1 5 se găsesc în biblioteca mea din Bucureşti.
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1
Câmpulung Muscel, 7 aprilie 1926
Stimate domnule Cartojan,
Cu cea mai mare plăcere reînnoiesc o invitaţiune pe care, vă rog mult, să n-o
refuzaţi. E vorba de logodna mea cu d[omnişoa]ra Niţulescu, fixată în seara de
Duminica Tomii, 1 1 cur[ent], la care aţi promis că veniţi şi d[umnea]v[oastră] .
Aveţi ocaziunea să vedeţi un oraş, pe care nu l-aţi mai vizitat, să întâlniţi vechi
cunoscuţi şi prieteni, ca să nu mai pomenesc de plăcerea şi bucuria care mi-aţi face-o
mie personal. Pentru Câmpulung aveţi tren dimineaţa la 7 şi sosiţi la 1 2, sau seara
la 6 1 O plecarea, sosind la 1 1 112.
Eu vă aştept în gară, întâi, sâmbătă seara, cât şi duminică la prânz.
Nu aveţi nici o grijă pentru timpul cât staţi în Câmpulung sunteţi al meu.
Aceeaşi invitaţiune o adresez, prin d[umnea]v[oastră], şi doamnei Cartoj an.
Cu distinsă stimă,
Simonescu I. Dan

2
Câmpulung [Muscel], 23 oct[ombrie] 1926
Stimate domnule Cartojan,
Cu multă bucurie în suflet am citit ieri în jurnale, că sunteţi confirmat confe
renţiar universitar definitiv la Facultatea de Litere.
Este răsplata cea mai dreaptă, ce se cuvenea unui profesor ca d[umnea]v[oastră] ,
care aţi muncit şi aţi îndrumat cu atâta iubire de ştiinţă tinerele generaţii din
Universitate. În acelaşi timp este rangul ce va atrage după sine alte onoruri bine
meritate. De aceea, îmi împlinesc o plăcută datorie, a vă felicita şi eu, urându-vă să
trăiţi mulţi ani, cu mintea d[umnea]v[oastră] luminată în mijlocul nostru, al tine
rimii universitare.
Vă mulţumesc pentru interesul ce aţi arătat pentru mine, când, de curând, aţi
vorbit cumnatului meu, g[ene]ralul Nicolau, despre mine.
De când am plecat din Bucureşti am trimis două articole pentru tipar
(păr[intelui] Scriban şi d[omnu]lui Perpessicius). Cu ostăşia mă împac foarte bine,
serviciul fiind foarte uşor. Am timp pentru profesorat şi chiar pentru scris şi citit.
Primiţi asigurarea celei mai distinse consideraţiuni.
Dan Simonescu
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3
Câmpulung [Muscel], 3 aprilie 1 927
Stimate domnule Cartojan,
Îmi satisfac o deosebită plăcere şi-mi îndeplinesc o plăcută datorie să vă trimit
un exemplar dintr-o nouă publicaţie a mea Încercări istorico-literare.
Două din exemplare le dăruiesc bibliotecii seminarului de istorie literară, al
cărui membru am fost şi eu atâţia ani.
Vă asigur că şi cu prilejul acestei noi tipăriri, gândul meu a fost îndreptat tot spre
d[umnea]v[oastră], aducându-mi mereu aminte de sfaturile şi îndemnul la muncă
ce mi le-aţi dat, în timpul trecerii mele prin Universitate.
Mă silesc ca şi de acuma înainte să fiu la înălţimea aceleiaşi pregătiri solide, pe
care ne-aţi dat-o d[umnea]v[oastră], în Universitate.
Regret foarte mult, că la venirea mea în Bucureşti, n-am avut prilejul să vă văd.
În curând, cred, însă că voi avea şi această plăcere.
Cu deosebită stimă,
Simonescu
-

4
Câmpulung [Muscel], 1 9 mai 1 927
Mult stimate domnule Cartojan,
Am regretat foarte mult că duminica trecută am întârziat mai mult la vizita unui
frate pe care-l am bolnav în Spitalul Militar - încât n-am putut a vă aduce personal
rezultatul vizitei mele la d[omnu]l Bianu.
M-a primit însă destul de bine, amintindu-şi bine atât de prima lucrare (în care spunea
că a cam găsit greşeli de tipar. . . ), cât şi de a doua, pe care d[omnia]sa o primise.
Mi-a mulţumit, spunea în glumă că i se pare "solemnă" formula mea de intro
ducere, de prezentare a cărţii şi că-mi urează spor la muncă "fiind destule de cer
cetat". N-am stat aşa mult şi am plecat. La plecare mi-a spus să mai vin pe la
d[omnia]sa, ori de câte ori vin în Bucureşti .
Scrisorile le-am expediat de atunci direct la biroul cartării, încât, nepunându-le
în cutie, s-au dus sigur. Alături, aci, restul ce mi-a rămas. Cred că v-a răspuns de
primire d[omnu]l Bogdan-Duică. Amintindu-mi întotdeauna de bunătatea şi intere
sul d[umnea]v[oastră], ce mi-aţi arătat, vă rog să primiţi asigurarea adevăratului
meu devotament.
Simonescu Dan
·
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5
Câmpulung [Muscel], 4 iunie 1927
Prea stimate domnule Cartojan,
Azi mi-a scris sora mea, studentă la Litere, ca să vin neapărat în Bucureşti,
având a-mi comunica ceva important.
De luni se începe în C [âmpu]lung inspecţia unor generali, inspectori de armată,
la instituţiile militare, încât e posibil să nu pot veni imediat. Aş fi fericit să pot
scăpa marţi, pentru o zi şi în acest caz, caut să vă întâlnesc pe d[umnea]v[oastră],
imediat după sosirea trenului ( 1 0 1 12 ante meridian).
În cazul cel mai rău vin joi, mai ales dacă e absolută nevoie să fiu în Bucureşti.
Regret foarte mult că nu pot împlini cu urgenţă, în care mi-ar plăcea şi mie s-o
împlinesc şi care, poate, mi-ar prinde bine.
Eu vă mulţumesc şi de data aceasta, din inimă, pentru bunăvoinţa nemăsurată ce
arătaţi, asigurându-vă de tot devotamentul meu.
Dan Simonescu

6

Techirghiol, 4 aug[ust] [ 1 ]927
Stimate domnule Cartojan,
Am întârziat cu trimiterea acestei scrisori, pentru că nu ştiam dacă aţi plecat din
Bucureşti la Pucioasa. Nu ştiu dacă v-aţi întâlnit d[umnea]v[oastră] cu d[omnu]l
Iulian Ştefănescu şi dacă aţi vorbit ceva în privinţa orelor d[omniei]sale de la
Seminar, pe care mi le promisese mie pentru anul acesta şcolar.
I-aş aminti eu personal în privinţa lor, dar am pierdut nota cu adresa
d[omniei]sale. Eu plec de aici la 14 aug[ust] cur[ent], la Câmpulung, neoprindu-mă,
cred, în Bucureşti, decât foarte puţin timp.
La Bucureşti vin să mă stabilesc la începutul lunii septembrie, când aş dori să
mă întâlnesc şi cu d[umnea]v[oastră], dacă vă întoarceţi atunci din Pucioasa.
Vă rog să mă iertaţi de curajul pe care-l am, când vă inoportunez mereu în felul
acesta şi să primiţi expresiunea sentimentelor mele de stimă şi afecţiune.
Simonescu Dan

697
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
7
Bucureşti, 7 iulie 1 929
Mult stimate domnule Cartojan,
Îmi pare foarte rău, că interese familiare şi alte împrejurări mă silesc să plec la
Câmpulung, înainte de sosirea d[umnea]voastră din examenul de bacalaureat.
Eu plec chiar mâine, luni, la 5 p[ost]m[eridian] şi sper ca, pe la sfârşitul lunii
august, să fiu iarăşi în Capitală. Dacă, până la instalarea mea definitivă aici, mai vin
prin Bucureşti, voi căuta să vă întâlnesc. În ultimul timp m-am înţeles foarte bine cu
domnul Bianu, care este foarte vesel că Apostolul lui Coresi este aproape de sfârşit.
Într-adevăr, după stăruinţă continuă şi după o corectură (căci n-a fost nevoie de
mai multe), am dat, bun de tipar, de la pag[inile] 145-496, adică totul ce era
fotografiat şi scos în clişee.
Mai aveam copii, dar nu atâtea cât să mai fi putut forma încă o coală, mai ales,
că lipseau şi clişee dintre ele.
Restul nefotografiat l-am dus lui Marvan, ca să poată lucra pe îndelete, încât în
sept[embrie], la sosirea mea, să mă şi apuc de colaţionare şi tipărire.
Când, în alte exemplare am găsit foi tipărite, pentru ce era manuscris în exem
plarul Karadja, am fotografiat pe cele tipărite. Toate acestea, bineînţeles, le-am
făcut numai cu autorizaţiunea d[omnu]lui Bianu.
În ce priveşte treburile Asociaţiunii noastre, a rămas hotărât, ca d[umnea]voas
tră, să daţi d[omnu]lui Rosetti acel concept de raport către Academie. Nu ştiu, dacă
l-aţi admis în toate punctele lui, sau dacă mai aveţi ceva de adăugat !
Din extrasele mele am împărţit multe exemplare domnilor profesori şi au făcut
bună impresie - toţi au avut cuvinte de stimă şi admiraţiune pentru d[umnea]voas
tră. În special domnul Iorga l-a privit cu multă mirare, dar şi bucurie, adresându-ne
cuvinte de încurajare. Marin Popescu vă poate informa amănunţit cât s-a interesat
de mult şi de la el, personal.
În ultimul timp am dat ajutor efectiv d[omnu]lui Iorga, fiind chiar chemat de
d[omnia]sa, la distribuirea rezultatelor parţiale. La Câmpulung am luat materialul
cules pentru Republica română şi voi redacta acolo articolul. Domnul Bianu a spus
că vara aceasta a fost chemat de Sanctitatea Sa, Patriarhul la Dragoslavele şi, cu
această ocazie va veni şi pe la mine să vizităm împreună pe Şapcaliu şi B ăjan din
Rucăr, bun slavist. Mi-ar face o deosebită plăcere să veniţi şi d[umnea]voastră şi de
aceea înnoiesc invitaţiunea mea şi pentru d[umnea]voastră, rugându-vă să veniţi pe
la Câmpulung.
Primiţi asigurarea deosebitei mele stime şi întreg devotamentul meu.
Simonescu Dan
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8
Bucureşti, 26 aug[ust] [ 1 )933
Stimate domnule profesor,
După întoarcerea mea în Capitală, rândurile d[umnea]v[oastră] au fost primele
aducătoare de veşti bune, care m-au bucurat mult. Fam[ilia] Niţulescu vă trimite
asemenea salutări amicale. Pe aici a început lumea să se întoarcă la căminuri.
D[omnu]l Bianu a venit de la Constanţa şi se pregăteşte să plece la Urlaţi pen
tru o cură de struguri. D [omnu]l Ramiro Ortiz ne părăseşte definitiv, îndreptându-se
spre Padova ca profesor universitar. Georgescu-Tistu a venit de curând, a avut o
întrevedere cu d[omnu]l S [extil] Puşcariu la Bran, în urma căreia propune oarecari
modificări pentru bibliografia Buletinului nostru.
La Facultate se deschide secretariatul în mod mai regulat de la 1 5 sept[embrie] .
Până la această dată primesc teze premergătoare licenţei.
Vă rog să transmiteţi şi doamnei respectuoase sărutări de mâini. Dorindu-vă
petrecere bună şi întoarcere sănătoasă, rămân al d[omniei]voastre devotat,
Dan Simonescu
[Signore professore N. Cartojan, Albergo Cavaletto, Poste Restante, Piazza San
Marco - Venezia] .
9
Buc [ureşti], 24 iulie 1935
Mult stimate domnule profesor,
Mă grăbesc a vă comunica rezultatele obţinute până acum, pentru că îmi
închipui că aveţi nevoie urgentă de unele dintre ele.
1 . Avakian mi-a promis că mâine îmi dă fotografiile. Nu lucrase nimic din ele,
iar de Titu Maiorescu nici nu ştie. Avea notat, în schimb, de M. Eminescu, de care
însă d[umnea]v[oastră] nu-mi amintiţi nimic ? ! Când mi le va preda, le voi trans
mite Scrisului românesc cu nota «din partea d[omnu]lui prof[esor] N. Cartojan».
2. Prezint copia poeziei lui Saricu.
3 . Am întrebat eu personal - Grecescu nu ştie nimic - la fam[ilia] Lahovari de
adresa d[omnu]lui E[mil] P[anaitescu] ; mi-a răspuns doamna L[ahovari] că fami
lia nu se găseşte în raporturi bune cu P[anaitescu] şi, deci, nu-i cunoaşte adresa. A
indicat însă că o cunoaşte d[omnu]l Marcu, iar dânsul nu e în Capitală. Nici
Institutul italian nu ştie nimic. Prezint totuşi adresa Şcolii Române din Roma, poate
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n-a plecat de acolo.
4. În legătură cu cererea de valută, aflaţi că am vorbit cu dr. Vişoianu, care şi-a
notat numerele. Am vorbit cu d[omnu]l Valaori care a spus să dau numerele lui
Stelorian. Am întrebat la Banca Urbană, n-am primit nici un rezultat. Dacă până pe
la 28 - 29 nu se aprobă cererea, voi face cererile pentru disponibil propriu - 1 00
dinari, 300 lire, cum aţi spus.
5. Prezint nota referitoare la recenzia lui M. Lascaris, care este bogat informa
tivă şi elogioasă.
6. Belea St. Parlowitch este fosta studentă care ne urma cursurile şi ultima
scrisoare ce i-am scris - avea corespondenţă cu soţia mea - purta adresa: 39
Ievremova Ulica, Beograd.
7. La Institutul italian n-a primit pentru d[umnea]v[oastră] nici carte, nici
fotografii. D [omnişoa]ra bibliotecară a notat adresa şi timpul cât staţi, pentru a vi
le trimite la Pucioasa. Aştepta răspunsul d[omnu]lui Manzone în legătură cu
funcţionarea bibliotecilor, vara, la Roma, pentru că despre cea din Veneţia spune că
v-a comunicat.
8. Nu pot, pentru moment, comunica nimic precis despre casierul Facultăţii,
pentru că n-am dat de el încă.
9. Primiţi broşura Academiei despre ortografie.
Pe aici vremea s-a răcorit iar, în urma unei ploi abundente. Teza înaintează, cu
oarecare greutate, din cauza lipsei de timp, dar cu paşi siguri. Am avut ieri vizita
d[omnu]lui Iulian Ştefănescu, acasă - citind din ea, i-a plăcut mult.
D [omnu]l Russo s-a fixat să plece la Constanţa pe la 10 august; lucrează mereu
până atunci. La Academie am rămas singur: supraveghetor, muncitor„. intelectual
la Bibliografie şi ... quasiservitor, pentru că şi Gheorghe a plecat ! Din această
cauză n-am putut da de casier, care e la Facultate, dimineţile, între 1 0-12, când eu
sunt reţinut în sala de m[anu]s[cri]s[e]. Telefonul Facultăţii nu răspunde.
Îmi pare foarte bine că aţi găsit liniştea necesară redactării vol[umului] II din
Cărţile populare. Mă bucur mult că veţi îmbogăţi ştiinţa românească cu un studiu
atât de mult folositor şi nouă.
Al d[umne]v[oastră], cu toată stima şi întreg devotamentul.
Dan Simonescu

10
Bucureşti, 26 iulie 1 936
Mult stimate domnule profesor,
Am primit scrisoarea d[umnea]v[oastră] din 1 8 iulie cur[ent] şi astăzi, când am
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o zi mai liniştită, m-am grăbit a vă răspunde.
În legătură cu activitatea lui Gaster, am aflat că în Anglia se pregăteşte o sărbă
torire a lui (printr-un volum omagial) şi că de acolo s-a cerut contribuţia României
pentru activitatea lui Gaster în limba română. Eu am adunat pe 39 fişe titlurile
lucrărilor româneşti şi străine aflătoare în Biblioteca Academiei Române.
Articolele din publicaţiuni periodice sunt, uneori, trecute mai multe pe aceeaşi
fişe. Astfel aveţi 29 articole din reviste şi 26 cărţi independente (unele extrase). La
cărţi am adăugat şi cotele bibliotecii, pentru a nu se pierde timp cu cercetarea lor.
Toate aceste fişe le veţi avea în dimineaţa zilei de 1 august, când veniţi
d [umnea]v[oastră] în Bucureşti, deoarece eu amân plecarea după ce vă văd pe
d[umnea]v[oastră] . Tot atunci voi aduce şi caietele ce am corectat, din anul III. Am
fost pe la Facultate şi s-au afişat copii de la secretariat, după rezultatele examenelor,
de la toate specialităţile. De altă parte, am fost întrebat de studenţi şi funcţionarii
de la secretariat de rezultate.
Institutul italian a închis biblioteca, pentru că a transportat-o la Braşov, pentru
cursurile Universităţii latine. Ieri însă am consultat la Bibl[ioteca] Brătianu
Enciclopedia italiană pentru Innocentio Paribona Napolitano şi n-am găsit nimic,
nici acolo, nimic.
În schimb extrag aici, din Nouveau Larousse illustre cu privire la Clement VIII
"(Hippolyte Aldobrandini) pape, ne a Fano en 1 536, elu le 30 janvier, sacre le 2
fevrier 1592, mort le 5 mars 1 605". În Dicţionarul enciclopedic, Adamescu nu scrie
multe informaţiuni despre Gaster. Până la venirea d[umnea]v[oastră] poate să gă
sesc întraltă parte date mai preţioase.
Pe la Academie, acum în urmă, n-am mai avut mulţi cercetători. Din când în
când d[omnu]l Panaitescu P.P. (manuscrisele Ion Bogdan) şi într-o singură zi
d[omnu]l Marcu. Acesta a cerut Gramatica lui Ienăchiţă Văcărescu, pentru a căuta,
după indicaţiile lui R. Ortiz şi ale d[umnea]v[oastră] (Elements occidentaux),
amintiri despre Tasso în prefaţă şi n-a găsit.
N. Sulică a publicat în Anuarul Liceului de Băieţi "Al. Papiu /larian " din Târgu
Mureş pe anii 1 932-1935, T[âr]g[u] Mureş, 1 936, p. 47- 1 0 1 un lung (şi bun) studiu
cu precizări asupra izvoarelor Catehismelor româneşti 1 544 şi 1 559. Contrazice pe
Mazilu, dovedind convingător că izvorul nu trebuie căutat în Catehismul mic al lui
Luther, ci dă extrase paralele din catehisme reformate ungureşti. La pag[ina] 74
spune însă textual: "nu este de crezut, cum afirmă d[omnu]l prof[esor] univ[ersitar]
N. Cartojan (Revue de litt[erature] comparee, 1 934, p. 1 3 - 14) că publicarea
Cat[ehismului] rom[ânesc] tipărit la Sibiu în 1 544, s-ar datora stăruinţelor pastoru
lui Ramser".
Adevăratul promotor şi ctitor al reformei religioase între saşii sibieni - continuă
el - a fost Petrus Haller, ales jude primar în 1 543.
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Acestea toate le comunic dintr-o datorie ce-mi asum, de-a vă ţine la curent, în
lipsa d[umnea]v[oastră] din Capitală, cu ceea ce se scrie referitor la activitatea
d[umnea]v[oastră] .
Turdeanu a venit să mă vadă şi ne întâlnim zilnic pentru a mai discuta. A găsit
cam multe greşeli în extrasul lui şi-mi va lăsa o errată, ce vrea să puie în volume.
Vă mulţumim mult şi călduros pentru cuvintele de încurajare trimise. De când
v-am scris a mai suferit două ictusuri cerebrale grave, de am crezut că-l pierdem.
Ceea ce e mai rău este că şi cei din jurul lui au început să se resimtă din cauza
încordării şi a emoţiilor continue în care trăim de mai bine de o lună de zile.
Vă rugăm să primiţi, cu întreaga familie, salutările noastre cele mai distinse şi
respectuoase.
Dan Simonescu

11
Paris, 4 septembrie 1 937
Mult stimate domnule profesor,
Ştiu cât timp trebuie pentru reluarea firului diferitelor ocupaţiuni întrerupte din
cauza călătoriei şi de aceea prezint rândurile de faţă cu oarecare jenă.
Între altele, începerea unui nou an şcolar pune o mulţime de probleme noi, de
care nu puteţi rămâne străin. Eu am trimis la Liceul "Negoescu" lista de cărţi pen
tru limba română, că mi-au cerut-o. După câte ştiu, nu aţi scos manuale şi pentru
cursul superior ? ! G. Vişoiu mi-a cerut unele informaţiuni despre manuale şi i-am
răspuns. El şade în str[ada] Vulturilor 7 (poate aveţi nevoie de adresa lui).
La Seminarul Pedagogic se reînnoiesc numirile profesorilor în fiecare an şcolar
şi nu ştiu dacă sunt recomandat şi pentru acest an şcolar.
Cum însă, de o parte nu pot prelungi concediul la Academia Română şi, de altă
parte, vreau să-mi termin unele lucrări mărunte ce am în cartoane, mă gândesc să
nu mai iau şi acele ore, pe care le-ar putea face anul acesta sau G. Vişoiu, sau
Murăraşu, sau Traian Ionescu, dacă a obţinut detaşarea în Bucureşti.
Când l-am întâlnit la Praga, în iulie, mi-a spus că va veni la catedră, în toamnă
şi locuinţa lui în Bucureşti este Bulev[ardul] Banu Manta, nr. 3 1 .
Dacă, însă, aranjamentul acesta nu vă mulţumeşte pe d[umnea]voastră şi nici pe
d[omnu]l director Pogoneanu, atunci fac eu orele (clasa a IV-a şi a VI-a), dar după
sosirea mea în ţară, adică pe la 10- 1 5 oct[ombrie] .
Vă miraţi, poate de ce am redus timpul rămânerii mele aici. Scopul pentru care
am venit însă, va fi împlinit până la această dată.
Cunosc de aproape marele instituţii de cultură şi artă occidentală. Am văzut ce
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înseamnă o bibliotecă mare apuseană, care sunt mijloacele de studiu pe care le
oferă şi am strâns ceva material asupra metodei istorico-literare.
Am exersat limba metodic şi raţional, urmând până pe la 20 sept[embrie],
şedinţele active ale unui curs de fonetică şi de gramatică istorică.
În timpul vacanţei nu se putea face mai mult şi nici nu pot rămânea până la
începerea anului academic, adică după 1 noiembrie.
Am asistat la 2 şedinţe (din 5) ale congresului internaţ[ional] de folclor, dar nu
le-am găsit prea interesante, având un caracter prea ocazional, în legătură cu ce au
expus departamentele Franţei la expoziţie, ca aranjament interior de case şi cos
tume. Marile librării de curând şi-au reluat activitatea care anunţă începerea unui
nou an academic. Am luat de la unele cataloage noi, pe care le-am cercetat. Adaug
o listă de ce cred că v-ar putea interesa şi vă rog să binevoiţi a-mi răspunde, care din
ele ar putea fi cumpărate pentru Seminar, din cei 150 lei (i-am schimbat în franci: 2 14).
Munteanu a fost din iulie pe coasta Mediteranei şi mi-a scris că va veni în curând
la Paris. Adaugă în scrisoare şi pentru d[umnea]voastră "prieteneşti salutări".
Vă rog, domnule profesor, să primiţi expresiunea sentimentelor mele de stimă şi
devotament.
Dan Simonescu

12
Bucureşti, 1 6 iulie 1938
Mult stimate domnule profesor,
Astăzi abia am putut părăsi serviciul pentru a mă duce la B [anca] N[aţională]
R[omână], unde am găsit cererea d[umnea]v[oastră] respinsă, pentru motivul că nu
aţi prezentat documente justificative pentru suma cerută.
A trebuit, deci, să fac o nouă cerere de mandat, la care am anexat şi cele 2 do
cumente ce mi-aţi lăsat. Pentru că suma de 6 1 fr[anci] elveţ[ieni] + 23 lei depăşeşte
1000 lei, maximum cât puteţi trimite prin mandat; am făcut 2 cereri (participarea
d[umnea]v[oastră] personală, 40 fr[anci] 23 = 920 lei şi participarea familiei 2 1
fr[anci] - 23 = 483 lei). Răspunsul îl primesc marţi, 1 9 iulie, ora 1 1 1/2, când voi
scrie din nou pentru a vă pune la curent cu cele întâmplate.
Tomek a luat la cunoştinţă de ce mi-aţi încredinţat a-i spune.
Cu cele mai distinse sentimente de stimă, al d[umnea]voastră,
Dan Simonescu
-
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13
Iaşi, 1 5 ianuarie 1 942
Mult stimate domnule profesor,
Nu v-am scris într-adins până acum, întâi pentru a putea strânge veşti mai multe;
al doilea, pentru a-mi mai verifica impresiile, astfel că ceea ce scriu acum repre
zintă, cu aproximaţie, situaţie reală. Sunteţi curios să aflaţi succesul deschiderii
cursului - a fost admirabil. Asistasem în ajun la deschiderea lui Tempeanu - lume
puţină, cam palid, deşi prelegerea (Lirica celui de al 3-lea Reich, lirică de război)
foarte bine susţinută şi interesantă.
La mine au fost mai mulţi profesori, studenţime incomparabil mai multă, iar
asistenţii toţi făceau o atmosferă favorabilă. Au participat d[omniile lor] d[omnii] decan, Octav B otez, Ilie Minea, Petru Caraman, Oţetea, Tempeanu, Emil
Diaconescu şi colonelul Urziceanu. Recomandaţia a făcut-o un profesor de specia
litate (d[omnul] Octav Botez, de care m-am ataşat mult), iar d[omnul] decan a
încheiat solemnitatea, mulţumindu-mi, urându-mi succes şi îndemnând pe studenţi
să dea ascultare. Trebuie să ştiţi că Facultatea are o anumită tradiţie protocolară, din
care nu iese. Aşa, după îndemnurile tuturor, am tipărit invitaţii, am anunţat la
ziarele locale (lucruri care mie îmi displac), dar am observat că au intrat în uz.
Am făcut vizite la toţi profesorii. Deşi primul la care m-am dus, a fost d [omnul]
Iordan, totuşi d[omnia]sa e ultimul care mai păstrează încă rezerve. Toţi ceilalţi s-au
obişnuit cu ideea că le trebuie un specialist. Domnii decan, Botez, Minea, Caraman,
Morariu, Nicorescu, Fedeleş, Bădărău, sunt de partea mea şi mi-au vorbit de titu
larizare. Ceilalţi (Iordan, Oţetea, Balmuş, Bârsănescu) rezervaţi, dar nimic nu mi-au
pomenit nici de Călinescu.
Acesta a creat aici mari nemulţumiri, chiar între profesorii de la Litere. De altă
parte, presa locală îl atacă zilnic, greu; au mers până acolo, încât d[omnul] C.A.
Cuza a cerut ministerului suspendarea lui din învăţământ şi în orice caz, plecarea
lui din Iaşi, «pe care l-a pângărit» (Cetatea Moldovei, nr. din ianuarie 1 942). Mie
mi-e milă de el. Acum a cerut un concediu de o lună şi a plecat cu familia din Iaşi,
la Bucureşti, de vreo săptămână. Cred că-şi va prelungi concediul, din cauza atmos
ferei care i s-a creat aici. Deci, pericolul C [ălinescu] nu mai există !
Un pericol sinistru pentru studenţi şi pentru specialitate a fost însă Pascu (nu
cred că va mai fi). Prin felul lui de a lucra cu studenţii (cărţile lui tot mai au ceva
material, dar ele nu-l oglindesc în complexitatea personalităţii lui), a nenorocit spe
cialitatea. Întâi, că, fiind în ceartă cu toţi profesorii, materia n-are mare însemnă
tate în sensul că consiliile i-au pus-o obligatorie la puţine materii (Limba română
şi dialectele ei şi Slavistică, atât ! ) .
Al doilea, când auzeau studenţii de literatura veche, s e speriau. Însemna memo704
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rarea a liste întregi de dicţionare, de date (la examene) şi extragerea a 500 de
cuvinte din cronici, la care să studiezi etimologiile după dicţionarele lui (la
Seminar). În Biblioteca Seminarului (580 volume, într-o dezordine de nedescris)
nu există aproape nici o carte de specialitate.
Dintr-ale d[omniei]vostre, Drăganu, Puşcariu, Procopovici, Ciobanu - nici una.
Albume de paleografie nu există, pentru că n-au făcut decât la Istorie (d[omnul]
Minea) şi la Slavistică (Caraman). Mai mult decât studenţii, sunt îngroziţi profe
sorii, de el, aşa era de vulgar şi de puţin domn şi coleg, la cursuri.
Eu îmi văd de ale mele. Sunt de o prudenţă extremă şi rezervat. Mi-au cerut
lecţia de deschidere pentru publicare la Cetatea Moldovei. Să le-o dau ? La această
revistă colaborează şi d[omnul] decan, cu traduceri din latineşte. Le-a plăcut tuturor.
Am primit de la studenţi felicitări pe cărţi de vizită, semnate.
În toţi anii, după catalog, sunt 52 studenţi care mă urmează. De ce nu mi-o fi
trimis Turdeanu exemplare din anuarul lui ? După vorba lui, am apucat să le promit
unora şi acum toţi mă întreabă.
D [omnul] Ciobanu v-a împrumutat Porfiriev ? Nici la Iaşi nu se găseşte cartea.
În schimb, în Biblioteca d[ornnu]lui Caraman am găsit versiunea ucraineană pu
blicată de Ivan Franco, citată şi de d[umnea]voastră (Afrodiţian).
Studenţii şi profesorii cer să trimită Fundaţia Regală volume din Ist[oria]
lit[eraturii] rom[âne] vechi. Foarte rău colportajul în provincie ! Ar putea B arbu
Teodorescu să se ocupe şi de latura asta.
D [omnu]l Iordan are personal toate volumele din Cercetări literare, dar le cere
şi în schimb cu Buletinul Inst[itutului}, Al. Philippide, pe care ştiu că vi l-a trimis.
Cârstoiu ar putea să-mi scrie ce lipseşte şi ne completează.
În cazul când aprobaţi schimbul, vă rog a dispune ca Cârstoiu să facă un pachet
cu ele (rugăm a dărui câte un exemplar şi Seminarului nostru) şi să le ducă în
str[ada] Miron Costin (Gara de Nord), nr. 22, la d[omnu]l căpitan V. Trandafirescu,
care va avea amabilitatea de a mai le trimite la Iaşi.
Am primit răspuns şi de la Academia Română, că mi-au aprobat concediu până
la 8 aprilie 1 942, «fiind informaţi că până la această dată comisia de titularizări în
învăţământul superior îşi va termina lucrările». Acesta înseamnă că vor să mă con
sidere demisionat pe ziua de 8 apr[ilie] şi atunci să fie pregătit Turdeanu. Mai îmi
cere să achit până atunci lemnele primite de la Academie (fireşte !) şi restul de la
Împrumutul reîntregirii . Pentru munca de supraveghere a tipăririi Bibl[iografiei]
rom[âneşti] vechi îmi va plăti o remiză de 10% din costul tipografic al lucrării.
După câte ştiu, devizul "Cărţii Româneşti" a fost de circa 500 OOO lei, deci mi-ar
veni cam 50 OOO lei.
Stimate domnule profesor, depărtat de d[umnea]voastră, car'e mi-aţi fost ca un
părinte şi pornit pe un drum care pare că se va lumina în curând, nu pot termina
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decât mulţumindu-vă din adâncul inimii pentru tot sprijinul şi pentru toată lumina
ce mi-aţi dat. Transmit prin amabilitatea d [omniei]voastre, şi familiei
d[umnea]v[oastră], omagiile mele respectuoase.
Cu tot devotamentul şi cu respectuoasă afecţiune vă salută,
Dan Simonescu

14
Universitatea Mihăileană din Iaşi
Facultatea de Litere şi Filosofie
III
Nr. 8/5 februarie 1 942
Seminarul de Istoria literaturii române vechi
Domnule profesor,
Primind donaţia pe care aţi binevoit a o face Seminarului nostru, anume:
1 . Colecţia Cercetări literare, nr. 1 -4,
2. Ceasornicul Domnilor,
Vă rugăm să binevoiţi a primi mulţumirile noastre recunoscătoare. Volumele au
fost prezentate şi recomandate studenţilor în ora de seminar, când s-a vorbit despre
activitatea Seminarului condus de d[umnea]voastră.
Cu distinsă stimă,
Dan Simonescu,
Directorul Seminarului
D [omniei] sale d[omnu]lui N. Cartojan, Directorul Seminarului de Istorie lite
raturii române vechi - Facultatea de Literatură - Bucureşti

15
laşi, 20 febr[uarie] 1 942
Mult stimate domnule profesor,
Nu întârzii un moment a vă informa, întâi, ce am făcut cu fotografiile, al doilea,
de nişte veşti comunicate azi de d[omnu]l Minea.
Dintre m[anu]s[cri]s[ele] B ibliotecii Universităţii am ales pentru fotografiere şi
mâine le fotografiem în oraş, următoarele:
1 . Eminescu - însemnare pe Vieţile Sfinţilor de Dosoftei
2. Eminescu - bibliotecar, raport către ministru să-i aprobe a cumpăra pentru
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Bibl[iotecă], - Şapte taine, Divanul lui Cantemir şi Ps[altirea] în versuri a lui
Dosoftei (anul 1 874).
3. Eminescu, raport către ministru, arătându-i ca să nu facă economii la
cumpărarea de cărţi şi m[anu]s[cri]s[e] vechi, pentru că lit[eratura] sec[olelor]
XVI-XVIII este de cea mai mare importanţă pentru formarea limbii româneşti (an
1 875). Pentru ultimele 2 rapoarte, vă rog să citiţi articolul G. Zane, Câteva ştiri
despre M. Eminescu în "Rev[ista] Fundaţiilor Regale", 6, 1939, p. 3 17 - 326.
Prima complet necunoscută
În Bibl[ioteca] Univ[ersităţii], portrete, stampe, hărţi care să vă intereseze, nu
am găsit. În schimb, d[omnul] Minea mi-a spus că vă procură d[omnia] sa din bibli
oteca d[omniei] sale personale, precum şi după monumentele de aici, mai mult
portrete şi vederi din Iaşi, un stâlp sculptat (singurul rămas) din Şcoala Vasiliană
etc. Portretul lui Varlaam, a zis, să nu-l iau de la Trei Ierarhi, că vom merge împre
ună la Î [nalt] P[rea] S [finţitul] Irineu fiind un portret mai vechi în interiorul
Palatului Mitropolitan.
A rămas să mergem împreună, după vizita d[omnu]lui ministru Petrovici, adică
pe miercuri - joi, săpt[ămâna] viitoare. A mai adăugat - d [omnia] sa ştie că
deplasarea fotografului la faţa locului şi fotografierea costă aici enorm (până la
2000 bucata). De aceea vă face următoarea propunere - la Institutul "Xenopol" are
un desenator minunat, care desenează, întocmai, modelul. Noi să vă trimitem aces
te desene, pe care apoi le veţi reproduce direct în zinc.
D [omnia] sa a procedat cu multe în felul acesta şi are o arhivă destul de fru
moasă. Şi aici, însă, o piedică, pentru că desenatorul e rănit din război şi abia peste
1 - 2 săptămâni iese vindecat.
Eu voi mai verifica preţurile şi posibilităţile de lucru şi sper să vă trimitem mai
curând şi mai convenabile ca preţ. Trimit o broşură despre Fac[ultatea] juridică din
Iaşi, dată de d [omnul] Zane. Dacă vă plac clişeele din ea (cam mici !), d [omnu]l
Zane vă poate da clişeele în zinc.
Rămâne, deci, să-mi comunicaţi, pentru ce vederi din broşura lui Zane (mai
interesante, 2, pe ultima pagină) doriţi clişee şi eu le voi trimite imediat.
D [omnu]l Zane citind recenzia mea din Hrisovul, privitoare la articolul
d[umea]v[oastră] Cronica anonimă din Cele trei Crişuri, ne acuză că nu am citit
notiţele dânsului din N. Bălcescu, Opere, Vol[umul] 1 , Partea a 2-a, paginile 1 87 - 1 89,
Fund[aţiile] Regale, unde am fi văzut că, nu Bălcescu a publicat cronica, ci
Laurian. Eu am citit paginile lui Zane şi el aduce dovezi că vol[umele] IV -V din
Magazin sunt publicate de Laurian şi că B ălcescu însuşi, pe atunci în străinătate, nu
mai spera să mai scoată, vol[umele] 4 şi 5. Amănunte„ . pentru vol[umul] 2 !
D [omnul] Minea m-a rugat a vă reproduce cât mai fidel o convorbire ce am avut,
azi, împreună.
-
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Acum 2 zile, Călinescu, întors din concediu, i-a spus - sper că mă vei susţine la
examenul de istoria lit[eraturii] rom[âne] vechi - la care a răspuns - mă mir că-mi
ceri a te susţine; să-mi ceri a-ţi face dreptate !
Că, d[omnul] I[ordan] face propagandă pentru examen iar contra recomandării
mele. Că, acesta, numit în comisie, ce "ar fi capabil şi de crimă" ( ! ?), de "falsuri" etc.
Textul legii, că 3 membri să recomande, trebuie modificat ca pe vremuri - "Un
profesor va face raport, care va fi discutat în Consiliu şi votat cu 2/3 din voturi.
Raportorul poate face apel, pentru documentare şi la vederile unui specialist din
afara Univ[ ersităţii] locale". Că, trebuie neapărat evitată formula specialiştilor
locali, în măsură a introduce din nou animozităţi, subiectivism şi spiritul de clică.
Eu voi discuta şi cu N. Bagdasar, care mi-a promis că vine pe luni-marţi în Iaşi.
Trimit corecturile în şpalturi, pentru a fi puse în pagini. Însemnările cu creion
arată că corectura s-a făcut, pentru locul indicat, numai după m[anu]s[crisul] meu,
iar nu după cărţile originale. Corectura în pagini, sper să o fac în Buc[ureşti] şi
atunci voi vedea şi originalele. Textele sunt puse la punct, pentru că am avut
fotografii . Pe acestea, ele nemaitrebuind tipografiei, le-am oprit un moment, poate
îmi vor folosi pentru compararea cu ed[iţia] slavă a lui Franco, pe care mi-o va da
Caraman, la întoarcerea lui din Cernăuţi.
Vă rog să primiţi distinse salutări,
Dan Simonescu
[Domnului profesor universitar N. Cartojan, În mână urgent]

16
Grozeşti, 1 5 aug[ust] 1 943
Mult stimate domnule profesor
După o şedere de 14 zile la Carmen-Sylva, suntem, de la 8 aug[ust], pe Valea
Oituzului, invitaţi de familia eroului naţional, general Eremia Grigorescu.
Pe toate văile, pe toate culmile, prin pădurile fără sfârşit, pe care în bună parte
le colindăm, trăiesc încă, urmele războiului trecut şi amintirile generalului.
În cadrul acesta măreţ, gândurile noastre s-au îndreptat adesea spre
d[umea]v[oastră], cu atât mai mult, cu cât nu vi le-am putut împărtăşi de la
Carmen-Sylva, neştiind adesea d[umea]v[oastră] de la Buziaş.
Noi venim la Bucureşti pe la 22 aug[ust], când voi da imediat la Scrisul
Românesc, corecturile, făcute. Spuneaţi ca să le dau, când va fi introducerea
d[umea]v[oastră] gata pentru tipar. Dacă până plecaţi la Pucioasa, aveţi prilejul să
mergeţi pe la Minister, vă rog să binevoiţi a aminti d[omnu]lui Gerata sau
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d[omnu]lui Creţu, de Comisia de bac[alaureat], fie chiar la Turda, sau mai aproape
(Bucureşti) !
La doamna Elena General Grigorescu am găsit o bibliotecă (franceză şi gre
cească) foarte bogată şi variată, care în bună parte interesează chiar domeniul nos
tru de activitate (studii şi texte din literaturile europene medievale); însă cea mai
mare parte din cărţi o formează literatura franceză contemporană.
Vă rugăm să primiţi, împreună cu doamna şi d[omnişoa]ra Alice, salutările
noastre cele mai distinse.
Dan Simonescu

Lectura acestor misive, scrise cu o anumită ritmicitate, demonstrează, peste
timp, admiraţia, ataşamentul şi preţuirea de care s-a bucurat profesorul şi istoricul
literar Nicolae Cartojan din partea unuia dintre cei mai fideli discipoli ai săi.
Dialogul dintre cei doi cărturari evidenţiază, în chip nuanţat, căutările, itinerari
ile sinuoase ale discipolului, realizările şi, mai ales, izbânzile concretizate în arti
cole, studii şi cărţi de o certă valoare literară şi culturală.
Impresionează, cu adevărat, corectitudinea şi punctualitatea tânărului universi
tar Dan Simonescu care, în pofida lucrărilor şi cercetărilor sale, are timp să
răspundă, cu exactitate la solicitările lui Nicolae Cartojan, nu puţine şi deloc facile.
Revelatoare, sub multiple aspecte, epistolele acestui cărturar conţin o mulţime
de date, informaţii şi noi precizări, care completează, fericit, imaginea unui auten
tic intelectual, ce şi-a propus, ab-initio, să augumenteze, prin cercetări aprofundate
anumite momente din evoluţia spiritualităţii româneşti.
Literatura epistolară a lui Dan Simonescu are, paradoxal, un caracter confesiv,
iar unele dintre misivele sale se constituie în veritabilele mărturisiri despre sine şi
despre cei din jurul său.
Relatările despre G. Călinescu, însă, mi-au creat un anume disconfort de
înţelegere şi, mai precis, mi-au reactualizat nedemnele practici balcanice chiar şi
atunci când valoarea absolută se cere a fi inconfundabilă.
Epistolele trimise lui Nicolae Cartojan conţin idei, observaţii, constatări şi
aprecieri despre unii din contemporanii săi, care, în timp, nu au suportat modificări
esenţiale de imagine şi structură. De aici, o anume capacitate de obiectivizare indis
pensabilă unui cărturar. Restituite şi recitite, cu interes şi pasiune, misivele ce se
publică, aici, conturează cu pregnanţă profilul unui umanist care a străbătut, fără
ezitări, unul dintre cele mai derutante, mai confuze şi mai dramatice secole din
întreaga istorie.
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IUBITE SI VENERATE DOMNULE
PROFESOR GABRIEL ŞTREMPEL
,

Aurică Smaranda
Sunt nespus de bucuros că soarta mi-a hărăzit să fiu contemporan cu a optzecea
aniversare a vieţii dumneavoastră, fericit eveniment, care îmi dă posibilitatea de a
vă aduce cele mai călduroase urări de viaţă îndelungată în zile, rodnică şi fericită.
Viaţa dumneavoastră este străbătută, în tot mersul ei, de cea mai nobilă şi
impetuoasă dorinţă, aceea de a promova cultura şi iubirea de cartea tipărită, în toate
împrejurările, spre mai marele bine obştesc.
Probabil că uneori aţi fost confruntat şi cu "oarece" contracandidaţi pe care
scaunul "sfinţit" de personalitatea dv. i-a respins de facto. Ştrempel este o legendă
vie, o tradiţie. În mersul evolutiv al vieţii unui popor, tradiţia este unul dintre cei
mai nobili factori spirituali ! Este greu să te lupţi cu tradiţia.
Exploziva dv. vitalitate se datoreşte, în mare parte, şi dragostei ce aţi arătat-o
hârtiei tipărite, a manuscriselor etc. Pe dv. vă recunosc de stăpân toate volumele,
mai mari sau mai mici, stampele, manuscriptele, tot patrimoniul Bibliotecii
Academiei Române; vă simt şi se deschid cu respect când trece GABRIEL
ŞTREMPEL. Iată ce aţi devenit în cuprinsul celor OPTZECI de ani de vârstă
creştinească şi de cincizecişişase de ani vârstă academică, păstor al acestui binecu
vântat mare centru de iluminare al omului.
V-aţi aplecat personal, cu multă dăruire asupra ştiinţei numismatice, con
tribuind, cu pasiune, la reaşezarea legitimă, în cadrul Bibliotecii Academiei
Române, a Cabinetului de Numismatică înfiinţat de M. C. Soutzu şi condus, în con
tinuare, de prof. Const. Moisil, Cabinet dislocat - nemeritat, din locul de drept al
său, de regimul totalitar.
Aţi arătat interes şi multă grijă ca spaţiul oferit să fie generos şi propice
cercetării şi studiului istoriei banilor, parte integrantă a istoriei umanităţii. Aici
numismaţii au găsit condiţii optime, fapt, pentru care Societatea Numismatică
Română v-a acordat, cu legitimă mândrie, calitatea de Membru de Onoare.
Astăzi când împliniţi ilustra vârstă de optzeci de ani, pe care aveţi fericirea s-o
atingeţi în deplinătatea puterilor, vă rog a primi, din partea mea, respectuoase
omagii sincere de admiraţie.
LA MULŢI ANI !
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UN DESTIN BASARABEAN:
GENERALUL CONSTANTIN BRĂESCU
Mihai D. Sturdza
Fiu al lui Petre Brăescu, fost, un timp, mareşal al nobilimii (ruse) din judeţul
Soroca, şi al Ralucăi Stârcea, Constantin Petrovici Braiesko absolvise, sub această
formă a numelui, Şcoala militară de cavalerie din Petrograd I . Revoluţia rusă, care
avea să-i schimbe viaţa, îl surprinde în funcţia de comandant al regimentului 6 de
ulani călare cu garnizoana la Chişinău. La începutul lunii martie 1 9 17, după procla
marea de către noile autorităţi ruse a dreptului la autodeterminare al popoarelor
trăind în imperiul ţarilor, au urmat cunoscutele evenimente legate de convocarea
congresului diocezan al arhiepiscopiei Basarabiei ( 19 25 aprilie), de adunările de
legaţilor ţărănimii basarabene şi de primele conflicte dintre formaţiunile militare
bolşevizate şi cele "albe" fidele lui Nicolae al Ii-lea. În mai 19 17, generalul Şcer
bacev, comandantul armatei ruse de pe frontul basarabean, aproba formarea a 1 6
detaşamente contrarevoluţionare, pe când grupuri de soldaţi bolşevici căutau să
preia puterea la Chişinău, asasinând la 20 august 1 9 1 7 doi fruntaşi ai mişcării
naţionale moldovene, avocatul Murafa şi inginerul Hodorogea. Incendierea sau
dinamitarea la Chişinău a caselor Catargi, Balş, Krupenski şi Catacazi, precum şi a
Bibliotecii Municipale, au premers convocării, la 2 1 octombrie, a Congresului mi
litar al Basarabiei, care a proclamat autonomia teritorială şi politică a fostei
provincii ruseşti, şi crearea unei adunări naţionale preponderent moldoveneşti,
Sfatul Ţării.
Ceremonia inaugurală s-a desfăşurat la 21 noiembrie 19 17 într-o atmosferă de
mare entuziasm, cu Te Deum, salve de tun, defilarea unităţilor ostăşeşti purtând
drapele împodobite cu capul zimbrului moldovenesc. La 1 3 ianuarie 1 9 18, când
generalul Broşteanu intra în Chişinău în fruntea Diviziei XI româneşti, bolşevicii
se retrăgeau peste Nistru. La 24 ianuarie 1 9 1 8 , Sfatul Ţării vota în unanimitate
independenţa republicii moldoveneşti. Constantin P. Brăescu, promovat general
român, era numit ministru de război în cadrul noului guvern, exercitându-şi funcţia
până la 27 martie 1 9 1 8 când Sfatul Ţării a proclamat unirea B asarabiei cu
România. Unirea a fost ratificată la Bucureşti la 29 decembrie 1 9 1 8 , prin voturile
Camerei şi Senatului . Generalul B răescu a rămas la Chişinău, participând la
-

I . Despre ramura basarabeană a Brăeştilor: G.G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut ş i Nistru, II,
Bucureşti, 1 943, pp. 1 84-1 85.
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reorganizarea Basarabiei şi luând iniţiativa înfiinţării "Societăţii de îngrijire a
văduvelor şi orfanilor de război" (1.0.V.R.) 2 .
Zece ani mai târziu, necrologul său publicat la 19 martie 1928 în "Universul"
afirma: "Generalul Constantin Brăescu, mândru vlăstar boieresc, ostaş falnic, lasă
o sabie biruitoare, ca un simbol pentru duşmani şi un îndemn pentru cei ce vor şti
să-l urmeze în fapte ( . . ). Partizan entuziast al Unirii cu România, el a purificat cu
mult tact armata de elementele străine". Necrologul mai amintea, în treacăt, de
"tragica moarte a fiicei şi ginerelui său" 3 .
Inainte de a vorbi despre această dramă de familie petrecută într-un conac pier
dut din inima Basarabiei, se cuvine o precizare relativă la "tactul" sus-menţionat al
generalului. Era vorba de modul în care a fost rezolvată problema numeroşilor
ofiţeri ţarişti "albi", antibolşevici dar, totodată, şi antiromâni, cărora li s-au dat
mijloacele de a părăsi Basarabia spre a începe o altă viaţă, mai departe, în
Iugoslavia sau în Franţa. "Tactul" de care vorbea "Universul" era, de fapt, o figură
de stil. Activitatea generalului Brăescu a fost legată şi de românizarea breslelor din
B asarabia, de înlocuirea meseriaşilor cu români aduşi din Vechiul Regat, şi, mai
ales, de energia dovedită în combaterea propagandei bolşevice de care erau atrase
unele grupuri minoritare.
După ce B asarabia fusese proclamată republică federativă democratică,
bolşevicii intraseră în Chişinău înfiinţând un "Ştab revoluţionar" condus de nişte
necunoscuţi : Perper, Levinson, Kaabak şi Katovski, şi se dedau în continuare la
jafuri. Autorităţile sovietice de peste Nistru puneau la punct cu amănunţime orga
nizarea revoluţiei bolşevice din B asarabia. Comitetul gubernial al partidului comu
nist cu sediul clandestin la Hotin răspândea manifeste afirmând, între altele:
"Muncitori şi ţărani, în şiroaiele de sânge ale lumii vechi şi pe ruinele războiului se
naşte o nouă orânduire socialistă. Noi, lucrătorii şi ţăranii din Basarabia, începem
lupta pentru înfiinţarea puterii Sovietelor, pentru ca doar muncitorii şi ţăranii să
stăpânească pământul ţării şi fabricile. Frontul dinafară s-a schimbat în război civil
dinăuntru. Soldatul român însă nu vrea să ridice baioneta pentru mişcarea revo
luţionară . . .".
Revolta organizată de agenţii bolşevici şi de iredentiştii ucrainieni în nouă sate
din judeţul Hotin a fost reprimată de jandarmii români la 20 ianuarie 1 9 1 9 .
Generalul Brăescu, devenit ofiţerul cu cel mai înalt grad dintre foştii ofiţeri ţarişti
intraţi în cadrul armatei române, cunoştea şi cel mai bine Basarabia şi, la fel,
cunoştea cel mai bine limba rusă. El pare să fi făcut parte din serviciile româneşti
.

2. Eugen Şt. Roiban, Figuri basarabene, "Ba�arabia", no.8, Chişinău, 1 99 1 , p. 1 1 0.
3. Moartea generalului basarabean Constantin Brăescu, "Universul", 1 9 martie 1 928, p.8.
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însărcinate cu combaterea spionajului sov1et1c şi a legăturilor dintre misiunea
diplomatică sovietică de la Viena şi curierii originari din B asarabia. El mai era la
curent cu identitatea agenţilor bolşevici arestaţi în legătură cu acţiunile subversive
inspirate de Moscova şi cu atentatele teroriste comise asupra liniilor ferate de lângă
Chişinău (30 mai 1921 ), asupra imobilului Siguranţei din Cetatea Albă ( 14 noiem
brie 1 92 1 ), care a făcut mai multe victime, şi asupra postului de j andarmi din
comuna Şaba 4 şi mai de curând, răscoala de la Tatar Bunar ( 1 924) .
Aceasta poate fi explicaţia - pe lângă simplul accident, a nenorocirii petrecute
la 25 iulie 1 927, când Gheorghe Gonata, proprietar al moşiei şi conacului de la
Sberoaia din judeţul Lăpuşna, dădea o masă în onoarea nepotului său, inginerul
Nicolae Gafencu, proaspăt absolvent al Politehnicii de la Liege (Belgia), de curând
căsătorit cu Elena Brăescu, fiica generalului. Printre cei doisprezece comeseni se
numărau generalul Brăescu cu soţia şi o fiică a ei dintr-o primă căsătorie. Gheorghe
Gonata nu era un oarecine: bunicul său, fost administrator al faimoasei averi, odini
oară, a lui Egor Balş (conacul de la Sberoaia fusese un conac B alş), fusese admis
în nobilimea rusă a Basarabiei. Fiul acestuia, Ştefan, tatăl lui Gheorghe, ocupase
funcţia de preşedinte al zemstvelor judeţului Chişinău, obţinând totodată, datorită
publicaţiilor sale, titlul de membru corespondent al Academiei Române, semn de
solidaritate cu moldovenii de cealaltă parte a Prutului ce ţineau vie flacăra tradiţi
ilor româneşti. Soţia sa avea drept bunică maternă pe o urmaşă a lui Vasile
Buhăescu.
Familia Gonata era cunoscută ca făcând parte, înainte de 1 9 1 8, din acea grupare
a nobilimii şi moşierimii basarabene care simpatizase cu cauza românească 5 .
Cuscrul ei, generalul Brăescu, era cunoscut ca unul dintre promotorii cei mai ener
gici ai politicii oficiale româneşti, naţionalistă şi antibolşevică.
Meniul servit musafirilor includea şi un fel dintre cele mai banale, anume plăcin
tă cu brânză. Dar plăcinta era împănată cu arsenic - o pulbere extrem de toxică, cu
un foarte slab gust de usturoi, folosită în gospodăriile mai înstărite împotriva şoare
cilor (de unde şi numele său popular de şoricioaică). Greu de detectat la gust, de un
efect cu atât mai fulgerător cu cât era mai concentrată, otrava a acţionat aproape
imediat: crampe cu dureri atroce, convulsii paralizante, vomă, urmând decesul 6 .

4. Z.I. Husărescu, inspector general al Siguranţei Statului, Mişcarea subversivă în Basarabia, cu clişee în text,
Chişinău, 1 925. A se reciti şi articolul lui Nicolae Iorga, Ce e azi bolşevismul '! Politica violenţei contra legilor;
"Neamul Românesc", 24 decembrie 1 920.
5. G.G. Bezviconi, Românismulfruntaşilor moldoveni dintre Prut şi Nistru, "Revista Fundaţiilor Regale", VIII,
1 94 1 , 8-9, pp.307-3 1 9 .
6. Literatura universală posedă o descriere celebră a intoxicării prin arsenic: moartea doamnei Bovary, în
romanul cu acelaşi nume al lui Gustave Flaubert.
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Nimeni nu ştia dacă există vreun antidot, nici un medic nu se afla printre come
senii cuprinşi de panică. Până să fie găsit un doctor în orăşelul cel mai apropiat,
muriseră, după chinuri groaznice, tinerii căsătoriţi şi încă trei invitaţi, între care
mama mirelui, doamna Polina Gafencu, născută Gonata, şi o servitoare. Alţii scă
paseră cu viaţă: Gheorghe Gonata şi generalul Brăescu cu soţiile, o a doua servi
toare, alţi trei musafiri şi ... bucătarul.
Dramatica întâmplare trecu totuşi aproape neobservată: regele Ferdinand murise
cu puţine zile mai înainte, toată presa era în fierbere, concentrată asupra prog
nozelor legate de viitorul nesigur al monarhiei. In alte împrejurări, prânzul de la
Sberoaia ar fi constituit subiectul unor senzaţionale titluri de jurnal. Acum, era un
fapt divers, repede uitat.
Totuşi a existat un ziar care a publicat o relatare foarte amănunţită a desfăşurării
tragediei: cine s-a intoxicat mai întâi, cine mai pe urmă, cine a supravieţuit, cine
anume şi-a căutat salvarea fugind, care sus în dormitor, care prin grădină etc. Ziarul
bucureştean atât de bine informat era "Dimineaţa", cotidianul criptocomunist,
organ mascat de informare al agenţilor cominternişti. Relatarea provenea fără
îndoială de la un martor ocular, foarte la curent atât cu meniul servit musafirilor
familiei Gonata, cât şi cu identitatea acestora 7 .
Generalul Brăescu şi cuscrul său Gheorghe Gonata au murit la câteva luni după
masa festivă care le decimase familia.
Întâmplarea mai ridică o întrebare. Istoricul şi genealogistul basarabean G.G.
Bezviconi, autorul atât de documentatei lucrări despre Boierimea Moldovei dintre
Prut şi Nistru, apărută între 1940 şi 1943 după ani de cercetare, îi menţionează pe
generalul Brăescu şi pe Gheorghe Gonata, indicându-le genealogia şi filiaţia. Nici
un cuvânt însă despre cele survenite la Sberoaia în 1927. Iarăşi nici un cuvânt
despre inginerul Nicolae Gafencu, văr al binecunoscutului om politic şi diplomat
Grigore Gafencu, contemporan al lui Bezviconi.

7. Nenorocirea de la Zberoaia, "Dimineaţa", I august 1 927, p.3.
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CONTRACTELE VASAUCE ÎNCHEIATE DE ŞTEFAN CEL MARE,
DOMNUL MOWOVEI
CU UNII MONARHI EUROPENI DIN VREMEA SA
Constantin Şerban

În evul mediu, actele de cancelarie emanate de curţile domneşti din Principatele
Române dar şi de curţile regale din vecinătatea acestora, al căror conţinut se refe
rea la relaţiile internaţionale interstatale, purtau denumiri diferite, precum : tratate
de pace, tratate de alianţă, tratate de bună vecinătate, tratate de prietenie, tratate de
comerţ şi chiar tratate de vasalitate I . Astfel, la 1 0 decembrie 1389 Mircea cel
B ătrân, domnul Ţării Româneşti ( 1 386 - 1 4 1 8), a încheiat cu Wladislaw al V-lea
Jagiello, regele Poloniei ( 1 386 - 1434), un tratat de alianţă, urmat de un altul la 17
martie 1 390, ceva mai dezvoltat şi de încă alte două, unul la 6 iulie 1391 şi altul la
17 mai 141 1 2 , iar cu Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei ( 1 387 - 1437) un
tratat de alianţă la 7 martie 1 395 3 .
Tot aşa, Alexandru cel Bun, domnul Moldovei ( 1 400 - 1432) a încheiat la 1 2
martie 1402 un tratat de vasalitate cu Wladislaw al V-lea Jagiello, regele Poloniei4 ,
reînnoit ulterior la 25 mai 1 4 1 1 5 . De asemenea, Ştefan al Ii-lea, domnul Moldovei
( 1 443 - 1447) încheia la 25 iunie 1445 un tratat de alianţă cu Cazimir, marele cneaz
al Lituaniei6, iar Bogdan al Ii-lea, domnul Moldovei ( 1 449 - 145 1 ) încheia la 1 1
februarie 1450 un tratat de alianţă cu Iancu de Hunedoara, guvernator al Ungariei
( 1 446 - 14567 ). În fine, Petru Aron domnul Moldovei ( 1445 - 1457) încheia la 29
iunie 1456 un tratat de vasalitate cu Cazimir al IV-lea Jagiello, regele Poloniei
( 1444 - 14928 ).
Tot, în evul mediu, se ştie că, încă din perioada fărâmiţării feudale, relaţiile
internaţionale dintre statele europene, au oglindit realităţile societăţii din acea
I.

F.C. Nano, Condica tratatelor şi a altor legamente ale României 1354-1937, voi. I, Bucureşti, 1 938, p. 1 Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României în documente
(1368-1 900), Bucureşti, 1 97 1 , 5 1 7 p.
2. Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit„ p. 83-88, 99- 1 01 ; vezi şi Petre P. Panaitescu,
Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1 944, p. 223-235, 252-253.
3. Ion Iona.5cu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit„ 89-92.
4 . Idem, p. 93; Constantin Cihodaru, Alexandru cel Bun, Chişinău, 1 990, p. 2 10-2 1 9.
5. Idem, p. 1 0 1 - 1 03.
6. Idem, p. 103- 1 05.
7. Idem, p. 1 09- 1 1 1 .
8. Idem, p. 1 1 4- 1 1 9.
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vreme, unde, în fiecare ţară, monarhul respectiv, în calitate de senior, după acor
darea de beneficii sau feude unor mari nobili, îi transforma pe aceştia în vasali ai
coroanei, situaţie legalizată apoi prin încheierea unor contracte vasalice întărite cu
pecetea seniorului9 .
Contractul vasalic conţinea atât drepturi cât şi îndatoriri pentru cele două părţi
contractante lO. Astfel vasalul avea obligaţia ca după depunerea jurământului oma
gial de credinţă, de natură laică, faţă de senior, să-i acorde ajutor militar acestuia
împotriva oricărui vrăjmaş, să participe cu armata sa alături de aceea a seniorului
împotriva oricărui duşman comun, ceea ce însemna, în tradiţia vremii, că vasalul
era prieten prietenului seniorului şi duşman duşmanului seniorului . Apoi, vasalul
mai era obligat să nu adăpostească pe pământul său vreun duşman al seniorului; ba
mai mult, trebuia să-l alunge. Tot o obligaţie a vasalului mai era şi aceea de a-i
acorda ajutor material seniorului său din produsele dobândite de el de pe feuda sa.
în fine, vasalul mai era obligat să depună jurământul de credinţă faţă de senior şi să
se prezinte la scaunul de judecată al seniorului în cazul nerespectării prevederilor
contractului vasalic.
La rândul său, seniorul trebuia să acorde vasalului său o feudă, care de obicei
era o bucată de pământ pe care beneficiarul putea s-o exploateze în folosul său pro
priu, dar şi protecţia de orice formă, inclusiv acordarea de ajutor militar pentru
alungarea duşmanului comun, precum şi adăpost în cazul în care acesta ar fi fost
alungat de duşman de pe posesiunile sale.
Cît priveşte contractele vasale încheiate între conducătorii de state la nivel euro
pean, acestea erau extrem de frecvente în acea vreme până la apariţia statelor
naţionale. După cum se ştie, pe teritoriul Franţei de astăzi existau în acea perioadă
de timp nu mai puţin de 17 state feudale conduse de principi, duci, baroni şi un sin
gur domeniu regal; aceeaşi situaţie de fărâmiţare teritorială se mai întâlneşte şi în
alte state europene precum Spania, Italia, Germania, Anglia din partea apuseană şi
Rusia în cea răsăriteană, fiecare din aceste state feudale beneficiind de autonomie
politică, administrativă şi economică, conducătorii lor posedând fiecare o armată
proprie, până la unificarea lor în cadrul unui stat naţional centralizat' ' ·
în Moldova existenţa unor astfel de contracte vasalice încheiate de domnii ţării
cu monarhii din vecinătatea lor imediată sunt atestate la aproape trei decenii după
ce această ţară a apărut pe scena istoriei şi s-a integrat în familia statelor europene,
Bucureşti, 1 974, p. 25-67, 239-240.
Constantin Şerban, Contracte va.mlice între coroana maghiară şi ordinele militare călugăreşti (sec. XIII),
în "Studii şi articole de istorie", 1999, p. 1 40- 1 45.
1 1 . Radu Manolescu, Istoria evului mediu voi. I, Europa apuseană, partea I, secolele V-XV, Bucureşti, 1 993,
p. 43-57.

9. Radu Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană,

10.
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la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului al XN-lea şi anume pe vremea
domniei lui Petru I Muşat ( 1 374 - 1 392); acesta obţinuse domnia Moldovei cu spri
jinul regelui Poloniei, Wladislaw al V-lea Jagiello, căruia i-a depus jurământul
omagial de credinţă la 26 septembrie 1387, iar un an mai târziu el se înrudea cu
acest monarh pe calea unei alianţe matrimoniale l 2 .
În deceniile care au urmat, marea majoritate a domnilor Moldovei s-au consi
derat vasali monarhilor poloni precum Roman I ( 1 39 1 - 1 393), care a depus
jurământul omagial de credinţă la 6 ianuarie 1 395. Acestuia i-a urmat Ştefan I
( 1 392 - 1394), care şi el a obţinut tronul Moldovei cu ajutor polonl 3 şi Alexandru
cel Bun domnul Moldovei ( 1 400 - 1432), în baza jurământului omagial de credinţă
din 1 2 martie 1402 1 4 . În fine, urmaşii lui Alexandru cel Bun la tronul Moldovei,
începând cu fiul său lliaş ( 1432 - 1433) şi încheind cu Alexăndrel ( 1 448 - 1449),
fiul cel mai mic al lui lliaş s-au declarat tot timpul ca vasali ai regatului Poloniei cu
excepţia lui Bogdan al Ii-lea ( 1 449 - 145 1 ), fiul unui frate numit Bogdan al lui
Alexandru cel Bun, care pentru a dobândi domnia Moldovei în lupta cu Alexăndrel
a solicitat şi a obţinut sprijinul militar din partea lui Iancu de Hunedoara, pe atunci
în 1450, acesta fiind guvernator al regatului Ungariei. Astfel în baza tratatului de
alianţă din 1 1 februarie 1450 care avea caracterul unui contract vasalic, Bogdan al
Ii-lea îl recunoştea pe Iancu de Hunedoara în calitate de senior dar şi de "părinte"
şi căruia îi mai declara că va fi "prieten prietenilor săi şi duşman duşmanilor săi"
şi că "ţara domniei mele (adică Moldova, n.n.) şi ţara domniei tale (adică Ungaria,
n.n.) vor fi în una" I 5 .
Prin acest contract vasalic încheiat de Bogdan al Ii-lea cu Iancu de Hunedoara,
Moldova întrerupea temporar tradiţia de a fi un stat vasal Poloniei, devenind de data
aceasta un stat vasal Ungariei.
În fine, câţiva ani mai târziu, după ce B ogdan al Ii-lea a fost asasinat de fratele
său Petru Aron, în toamna anului 1450 la Răuseni, acesta din urmă, adică Petru
Aron, s-a grăbit să se declare vasal coroanei Poloniei, prin contractul vasalic din 29
iunie 1456 pentru a pune ţara sa şi tronul ocupat prin silnicie, sub protecţia suzera
nităţii polone 1 6 . Prin acest contract vasalic, după părerea istoricului Nicolae
Grigoraş "se hotărâse înfeudarea totală a Moldovei regatului polon 17".
12.
13 .

Nicolae Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei până la Ştefan cel Mare (1359-1457), la.5i,
Nicolae Grigoraş, op. cit„ p. 63-66.

1 978, p. 46.

14. Idem, p.

39.
15. Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit„ p. 109-1 1 1 ; Nicolae Grigoraş, op. cit„ p. 1 7 2 .
1 6. Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit„ p. 1 1 4-1 19; vezi şi Mihai Costăchescu,
Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. li, laşi, 1932, p. 773-777.
17. Nicolae Grigoraş, op. cit„ p. 198.
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Analizând cu atenţie acest contract vasalic al lui Petru Aron încheiat cu coroana
Poloniei, reţinem mai întâi faptul că domnul Moldovei scotea în evidenţă tradiţia
privind vechimea jurământului omagial de credinţă al domnilor săi înaintaşi, faţă
de monarhia polonă prin cuvintele "înaintaşii noştri, voievozi ai Moldovei şi mai
cu seamă Alexandru (adică Alexandru cel Bun, n.n.) părintele nostru şi al lui Ilie şi
Ştefan fraţii noştri . . . " apoi că el a răspuns favorabil cererii regelui Cazimir al IV
lea Jagiello al Poloniei de a-i sluji cu credinţă "curată şi desăvârşită" şi că drept
urmare el făgăduieşte să se lege prin jurământ de monarhul polon "sărutând - cu
acest prilej - lemnul crucii dădătoare de viaţă". De asemenea el îl recunoaşte drept
suzeran pe regele Cazimir al IV-lea Jagiello al Poloniei, pe care-l asigura totodată
că-l va sluji cu credinţă curată şi sinceră, că se va îngriji de bunăstarea monarhului,
că-l va înştiinţa din vreme de uneltirile oricărui vrăjmaş, că se va opune chiar la
înstrăinarea pământului Poloniei de ocupaţia duşmană, şi că se va lupta pentru
recuperarea acelor teritorii înstrăinate; de asemenea - mai afirma - că se va opune
la înstrăinarea de teritorii din Moldova făcută fără ştirea suzeranului său, că se va
prezenta la cererea monarhului polon la Colomeea sau la Cameniţa pentru a depune
jurământul omagial de credinţă, că-l va însoţi pe monarh la cererea acestuia, în
lupta contra ruşilor cu o armată de 400 călăreţi înarmaţi de război cu suliţe, că-l va
însoţi pe monarhul polon contra popoarelor necredincioase adică islamice I S etc.
În privinţa contractelor vasalice încheiate de Ştefan cel Mare cu unii monarhi
europeni din vremea sa era firesc sa era firesc ca încă de la începutul domniei, aces
ta să-l considere pe monarhul Poloniei drept suzeran al său pe teritoriul căruia se
refugiase Petru Aron, care după înfrângerea de la Doljeşti instalându-şi mica sa
curte la Cameniţa în imediata apropiere a hotarului Moldovei, dincolo de Nistru.
Iniţial coroana polonă n-a manifestat un interes deosebit faţă de lupta dintre Ştefan
cel Mare şi Petru Aron pentru tronul Moldovei deşi Petru Aron era vasal Poloniei,
iar Ştefan cel Mare fusese miruit ca domn al ţării în cadrul unei ceremonii reli
gioase de către însuşi Teoctist, mitropolitul Moldovei. Dar după ce Ştefan cel Mare
a luat o seamă de măsuri menite să împiedice destabilizarea vieţii economice bila
terale moldo-polone în regiunea Hotinului, locul de refugiu al lui Petru Aron pe de
o parte, iar pe de alta acesta a efectuat câteva incursiuni scurte în Podolia şi Galiţia,
teritorii polone, pentru a atenţiona autorităţile polone de pericolul deteriorării
relaţiilor bilaterale, ca urmare a prezenţei lui Petru Aron în zona de frontieră
moldo-polonă. Doi ani mai târziu, în 1459, au fost iniţiate negocieri diplomatice
moldo-polone în satul Overchelăuţi aflat pe cursul superior al Nistrului, pentru
restabilirea unui climat de pace bilateral.
1 8. Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit., p. 1 1 4- 1 1 9.
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Cu acest prilej, se ştie, că cele două delegaţii polonă şi moldovenească au
încheiat un tratat de bună vecinătate în numele monarhilor celor două state vecine,
la 4 aprilie 1459, care avea totodată şi un caracter de contract vasalic, domnul
Moldovei recunoscând ca suzeran pe monarhul polon 19 . Ulterior s-a încheiat un
nou contract vasalic între cei doi monarhi la 2 martie 1462 semnat la Suceava, în
care erau cuprinse mai pe larg drepturile şi îndatoririle celor două părţi contrac
tante, foarte asemănătoare cu cele din contractul vasalic al lui Petru Aron din 24
iunie 145620 . Al treilea contract vasalic încheiat de Ştefan cel Mare cu coroana
polonă a fost cel din 28 iulie 1468, în care sunt confirmate stipulaţiile celui din
1462, dar în care a fost introdusă clauza potrivit căreia monarhul polon era obligat
să-l ajute pe vasalul său în lupta contra duşmanilor : turci, tătari, unguri, precum şi
împotriva unor eventuali pretendenţi la tronul Moldovei2 1 . De altfel, contracte
vasalice ale lui Ştefan cel Mare cu coroana polonă s-au mai încheiat şi în anii urmă
tori. Astfel, unul la 22 ianuarie 147922 , un altul la 1 6 septembrie 1485, semnat la
Colomeea, prilej cu care Ştefan cel Mare în calitate de vasal a depus jurământul
omagial de credinţă suzeranului său în cadrul unei ceremonii deosebite. Interesant
că în textul acestuia se precizează că Ştefan cel Mare, era domn al Moldovei "prin
voinţa lui Dumnezeu care totuşi păstrează credinţa (în sens laic, n.n.) faţă de
monarhul polon"23 .
Cu monarhii poloni a mai încheiat Ştefan cel Mare şi spre sfârşitul domniei, ca
cel din 12 iulie 1499, semnat la Hârlău pe timpul când în Polonia era rege Ioan
Albert, fiul lui Cazimir al V-lea. La acest contract vasalic au fost asociaţi din partea
polonă şi cei doi fraţi ai monarhului : Alexandru, marele duce al Lituaniei şi
Sigismund; cât priveşte mijlocitorul căruia i s-a datorat încheierea contractului
vasalic acesta a fost Vladislav al Ii-lea Jagiello, regele Ungariei şi Cehiei, al treilea
frate al regelui Poloniei. Un detaliu din acest contract vasalic este cel legat de
promisiunea lui Ştefan cel Mare de a acorda ajutor militar regilor Poloniei,
Ungariei şi Cehiei în lupta contra otomanilor24 . Tot în anul 1499, la 1 4 septembrie
Ştefan cel Mare a încheiat de asemenea un contract vasalic şi cu Alexandru, marele
cneaz al Lituaniei, prin care domnul Moldovei în calitate de vasal se obliga să lupte
contra păgânilor când aceştia ar fi atacat marele cnezat al Lituaniei25 .
19. Ion Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 19 1 3, p. 27 1 -282.
20. Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit, p. 1 23-1 26.
2 1 . Ion Bogdan, op. cit. , II, p. 299-304.

22.
23.
24.
25.

Idem, p.
Idem, p.

35 1-353.
170-178; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit., p. 1 23 - nota 2.
Ion Bogdan, op. cit., II, p. 442-446 ; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit., p. 132-140.
Ion Bogdan. op. cit. , II, p. 442-444 ; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit. , p. 140-1 42.
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Dar Ştefan cel Mare a mai încheiat contracte vasalice şi cu Matei Corvin, regele
Ungariei ( 1458 - 1490), la 1 2 iulie 1475. În preambulul acestuia se făcea aluzie la
contractul vasalic al lui Bogdan al Ii-lea, tatăl lui Ştefan cel Mare, cu Ioan de
Hunedoara, guvernator al Ungariei, apoi la deteriorarea relaţiilor dintre Ungaria şi
Moldova (aluzie la războiul din 1467, când Matei Corvin a cotropit Moldova şi s-a
confruntat cu annata lui Ştefan cel Mare la Baia). Tot în acest contract vasalic sunt
referiri la participarea în lupta comună contra otomanilor26 . Acest contract vasalic
a fost confirmat ulterior de un altul la 16 august 1475 în care de asemenea se
menţionează şi proiectul unei campanii comune antiotomane27 .
Un alt mare stat vecin cu Moldova era Imperiul otoman, împotriva căruia Ştefan
cel Mare a dus două campanii militare de apărare a ţării sale împotriva invaziei
otomane, încheiate cu bătăliile de la Vaslui (Podul Înalt) la 10 ianuarie 1475 şi de
la Războieni (Valea Albă), la 25 iulie 1476. Iniţial la începutul domniei el a respec
tat timp de două decenii înţelegerea scrisă a lui Petru Aron, domnul Moldovei cu
Mahomet al Ii-lea, sultanul otoman cuceritorul Constantinopolului, din martie
mai 1456 întărită de un firman al sultanului cu turaua acestuia, prin care domnul
Moldovei răscumpăra pacea de la otomani, plătind un tribut anual de 2000 gal
beni28 . Prin acest act nu se afecta independenţa Moldovei, mai mult în acea vreme
Petru Aron, domnul Moldovei negocia cu monarhul Poloniei încheierea unui con
tract vasalic depunând jurământul omagial de credinţă la 5 octombrie 1455 în ca litate
de vasal29 . Aceste negocieri au dus la încheierea contractului vasalic din 29 iunie
1456 anterior menţionat şi comentat. Dar, în momentul când domnul Moldovei
Petru Aron a fost somat de otomani să plătească tributul pentru menţinerea păcii
între ţara sa şi Imperiul otoman, acesta l-a informat pe monarhul polon de primej
dia în care se afla şi l-a întrebat dacă poate să-l apere în calitate de suzeran. Şi pen
tru că la acea vreme Polonia era implicată în războiul prusian atunci monarhul
polon n-a putut să-l ajute cu nimic 3 D . Din aceste motive Petru Aron, silit de împre
jurări, a acceptat plata tributului faţă de Î nalta Poartă, dar în acelaşi timp el a
declarat trimisului sultanului că "nu va recunoaşte alt stăpân decât pe regele
Poloniei". Ceea ce este interesant în această problemă, este faptul că sultanul
Mehmet al II-iea l-a înştiinţat atunci chiar pe regele Poloniei 3 l că vasalul său
Petru Aron a plătit tributul pe care i l-a cerut, ceea ce însemna că sultanul l-a

-

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ion Bogdan, op. cit., II, p. 33 1 -333; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit. p. 127-1 29.
Ion Bogdan, op. cit., II, p. 334-33; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit., p. 129-1 32.
Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, op. cit. , p. 1 12- 1 14.
N.A. Constantinescu, Începuturile şi stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova, Bucureşti, 1 9 14, p. 1 6.
Idem, p.
Idem, p.

16.
17.
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recunoscut ca vasal al regelui Poloniei pe Petru Aron32 .
în ceea ce-l priveşte pe Ştefan cel Mare, acesta a plătit în prima parte a domniei,
tributul la Poarta otomană, la început, în valoare de 2000 zloţi ungureşti (monedă
veche de argint în valoare de 30 de parale, n.n.) în anul 1470, dată după care a între
rupt plata acestuia33 . Abia în 148 1 când s-a restabilit pacea între Moldova şi
Imperiul otoman, Ştefan cel Mare a fost obligat să plătească tributul la o sumă mai
mare, adică de 6000 galbeni (monedă de aur în valoare de 1 1 lei şi 75 de bani n.n.;
un leu = moneda de argint în valoare de 40 parale, n.n.) dar pentru scurt timp, pen
tru că din nou s-a instaurat starea de război între Moldova şi Imperiul otoman până
în 148634, când valoarea tributului a scăzut la 4000 galbeni.
Din aceste motive, prin plata tributului faţă de Imperiul otoman pentru
menţinerea păcii, Moldova pe timpul lui Ştefan cel Mare nu a dat niciodată
ascultare sultanului pentru că nu era un stat vasal acestuia35 .
Concluzii. Din cele expuse, reiese că Ştefan cel Mare a încheiat cele mai multe
contracte vasalice cu monarhii poloni, timp de aproape o jumătate de secol. Scopul
primordial al domnului Moldovei, procedând astfel de-a lungul acestui răstimp, a
fost să-şi asigure un aliat de nădejde, nu numai să-l protejeze, ci să-l şi ajute în faţa
ameninţării unei eventuale cotropiri otomane, mai ales că pe teritoriul ţării sale se
aflau în partea sudică două importante cetăţi, Chilia şi Cetatea Albă, care atunci
împreună cu cetatea Belgradului se constituiau drept un zid de apărare, nu numai
pentru Moldova dar şi pentru alte state creştine, precum Polonia, Ungaria şi Rusia.
De altfel, o presupusă înaintare otomană la nord de Dunăre şi la est de Carpaţi ar fi
trecut ca un tăvălug prin Moldova spre Polonia. De aceea, tot timpul Ştefan cel
Mare a cerut în calitate de vasal al monarhului polon să-l sprijine în lupta
antiotomană, ceea ce acela era şi obligat s-o facă în calitate de suzeran, prin preve
derile contractului vasalic încheiat cu Ştefan cel Mare; din păcate niciodată acela
n-a făcut-o, nici în 1475, nici în 1476, deşi această stipulaţie exista în contractul
vasalic din 1462. N-a făcut-o nici după depunerea jurământului omagial de cre
dinţă al lui Ştefan cel Mare faţă de monarhul polon la Colomeea în 1485, prilej cu
care monarhul polon în calitate de suzeran a promis ajutor militar vasalului său
pentru redobândirea celor două cetăţi, Chilia şi Cetatea Albă, ocupate de otomani
cu un an mai înainte.
32. Ibidem.
33. Mihai Berza, Haraciul Moldovei ,îi Ţării Româneşti în secolele XV-XIX în "Studii şi materiale de istorie
medie'', II, B ucureşti, 1 957, p. 8; x x x Istoria Românilor, sub egida Academiei Române, voi. IV, B ucureşti,
200 1 , p. 377, 3 8 6.
34. x x x, Istoria Românilor. sub egida Academiei Române, voi. IV, Bucureşti, 2001 , p. 3 84 3 8 9 .
35. N.A. Constantinescu, op. cit. , p. 64.
-
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De asemenea, sunt mărturii contemporane potrivit cărora Ştefan cel Mare i-a
reproşat lui Cazimir al IV-lea, regele Poloniei, că deşi acesta aflase că vasalul său
plătea tribut otomanilor în calitate de suzeran ce-i era - nu l-a împiedicat să mai
plătească acest tribut, ca apoi să pornească împreună cu vasalul său într-o campanie
militară contra otomanilor, mai ales când Moldova a fost cotropită de otomani, pen
tru că Ştefan cel Mare a refuzat la un moment dat să mai plătească tributul. De alt
fel, asemenea a procedat şi Matei Corvin, regele Ungariei, care deşi încheiase un
contract vasalic în calitate de suzeran cu Ştefan cel Mare în august 1475, totuşi un
an mai târziu, în 1476, când Moldova a fost cotropită de otomani şi s-au purtat lupte
crâncene între armata otomană şi cea condusă de Ştefan cel Mare, acela n-a trimis
trupe în ajutorul vasalului său, cum se stipulase în contractul vasalic respectiv.
Aşadar, se poate afirma că încheind contracte vasalice cu monarhii din Polonia
şi din Ungaria, Ştefan cel Mare, în calitate de vasal al acestora, şi-a îndeplinit toate
obligaţiile ce-i reveneau faţă de suzeranii săi, în schimb aceştia au dovedit că nu
erau demni de calitatea de suzeran al marelui domn, Ştefan cel Mare, de vreme ce
nu şi-au îndeplinit îndatoririle ce le reveneau faţă de vasalul lor.
În privinţa valorii europene a contractelor vasalice încheiate de Ştefan cel Mare
cu unii monarhi europeni din vremea sa, ale căror state se aflau în imediata vecină
tate a Moldovei, considerăm că atâta timp cât domnul Moldovei s-a aflat ca vasal
al monarhului polon el a împiedicat coroana polonă să încheie un tratat de bună
vecinătate cu Poarta otomană şi să permită în consecinţă acesteia să înainteze pen
tru efectuarea de cuceriri de teritorii în direcţia Ungariei, care se afla în drumul
acesteia spre părţile apusene europene. Aceasta pe de o parte, pe de alta însă rezis
tenţa opusă de Ştefan cel Mare împotriva oştilor otomane al căror obiectiv era
cotropirea statelor europene apusene, aflate în perioada de trecere de la statul feu
dal fărâmiţat la statul naţional, mult slăbite din punct de vedere militar, le-a salvat
pe acestea de ocupaţia străină islamică. Ca dovadă că după 1 504, după moarte lui
Ştefan cel Mare, când Moldova n-a mai avut la conducere domni de nivelul acestuia
din punct de vedere politic şi mai ales militar, precum Bogdan al Ii-lea şi Ştefăniţă,
urmaşul acestuia, dar mai ales după ce Polonia a acceptat să încheie un tratat de
bună vecinătate cu Poarta otomană, atunci noul sultan, Soliman I Magnificul a
început ofensiva trupelor acestuia către apusul Europei, prima ţară cotropită şi des
fiinţată ca stat a fost regatul Ungariei în 1 526 după bătălia de la Mohaci.

722

https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂRŢII

MATEI VODĂ BASARAB. ORIZONTURILE DOMNIEI
Acad. Ştefan Ştefănescu
Vrednic ostaş şi harnic gospodar întru înălţarea ţării, Matei Vodă Basarab a fost
unul dintre acei mari domnitori români care a ajuns la cânna ţării când a trebuit,
când vremurile o cereau, în interesul salvgardării statului, personalităţi politice puter
nice, capabile să îmbine înţelepciunea de a conduce o ţară cu orizontul larg politic
în raporturile cu alte state.
"Ocaziilor potrivite observa Ion Sârbu 1 , cel dintâi istoric român, care a făcut
cunoscut în opinia ştiinţifică europeană numele lui Matei Basarab nu le-au lipsit
bărbaţii potriviţi"2 .
Miron Costin, care consideră că "Fericiţi sântu aceia domni cărora ţările lor
slujescu din dragoste, nu din frică, că frica face urâciune, şi urâciunea, câtu de
târziu, tot izbucneşte"3 , îl caracteriza pe Matei Vodă din Brâncoveni ca fiind "omu
fericit preste toate domniile aceii ţări, nemândru, blându, direptu om de ţară, har
nic la războaie, aşea neînfrântu şi nespăimat, cât poţi să-l asameni cu marii oşteni
a lumii"4 .
Pe bună dreptate, importanţa marilor figuri istorice a fost comparată cu cea a
ploii, care împrospătează binefăcător pământul, dar care, de fapt, nu este decât
norul ridicat de pe pământul însuşi. Matei Vodă Basarab a fost alesul "ţării" în com
petiţia pentru domnie, întreţinută de Poarta otomană, care îşi făcuse obiceiul de a
impune propriul ei favorit la conducerea Ţării Româneşti. Matei Basarab a arătat
cu sabia că voinţa "tării" este mai puternică decât o investire în scaunul domniei
cerşită cu bani la Poartă.
Ridicat de "ţară" în domnie, Matei Vodă s-a impus ca un dârz apărător al intere
selor acesteia, într-un moment când criza social-politică, agravată de infiltraţiile
accentuate ale elementului străin, greco-otoman, în dregătoriile principale primej
duia fiinţa statală a Ţării Româneşti.
-

-

I . I. Sârbu şi-a sus\inut teza de doctorat cu titlul Matei Vodă v. Băsărabăs auswărtige Beziehungen, 1632-1654
(Zur Geschichte des europăischen Orients) la Universitatea din Viena în anul 1 899. În acelaşi an lucrarea a
văzut lumina tiparului la Leipzig şi a rămas până azi cea mai obiectivă şi cea mai documentată - la nivelul
informatici istorice a vremii - reconstituire a politicii externe a lui Matei Basarab. Autorul lucrării inten\iona
s-o întregească cu alta consacrată politicii interne a lui Matei Vodă, pe care nu a mai reuşit să o realizeze.
2 . Ion Sârbu, Relaţiile externe ale lui Matei Vodă Basarab. 1 632-1654 (Cu privire la istoria Orientului euro
pean). Traducere şi edi\ie îngrijită de Rudolf Graf. Prefa\ă de Ştefan Ştefănescu, Timişoara, 1 992, p. 2 1 .
3. Miron Costin, Opere, I. Editie critică îngrijită de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1 965, p. 30.
4. Ibidem, p. 1 70.
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Alesul boierimii locale s-a dovedit în stare să domine stihiile politice dezlănţuite
şi să aşeze - citim în cronica lui Radu Popescu vomicul - "lucrurile ţării ceale stri
cate şi dărăpănate de alţii şi cu bune socotele toate le aşeza şi cu vecini se împăca,
ca să aibă ţara odihnă şi pace" S .
Matei Basarab a reuşit să vindece răni, să clădească pe ruini, să ridice ţara la o
strălucire care a lăsat urme multă vreme şi a făcut să se vorbească de anii domniei
lui ca de o adevărată epocă istorică.
Descendent din vestita familie a boierilor Craioveşti, familie ce-şi atribuise, prin
impunerea pe tronul ţării a reprezentantului ei, Neagoe, numele de Basarabi (de la
B asarab, "întemeietorul" statului independent Ţara Românească), Matei Vodă a
căutat, luând ca model domnia lui Neagoe Basarab, cu care era, de altfel, comparat
în epocă6, să nu fie mai prejos decât ilustrul său predecesor. El a reuşit să redea
Ţării Româneşti prestigiul pe c are-l avusese în vremea lui Neagoe Basarab, de forţă
conducătoare, spirituală şi politică a Creştinătăţii ortodoxe.
Matei B asarab s-a arătat receptiv la progresul realizat pe plan european, fie el
politic, în "modernizarea" organizării statului şi fixarea diplomaţiei acestuia, fie
cultural, în asimilarea de elemente ale culturii occidentale şi la lărgirea cadrului de
participanţi la însuşirile şi creaţia valorilor spirituale.
Secolul al XVII-lea a fost pentru Ţările Române, ca şi pentru alte state europene,
o epocă de înflorire culturală, de triumf al limbii naţionale, de afirmare a unor per
sonalităţi culturale, aflate în contact cu marile curente spirituale din afara Ţării
Româneşti. Mihai Eminescu găsea că secolul al XVII-lea a fost "cea mai naţională
epocă din istoria noastrâ' şi că meritul de a fi promovat limba vorbită în limbă de
cultură l-au avut cărturarii şi învăţaţii din vremea lui Matei Basarab7 .
în climatul cultural întreţinut de Matei B asarab s-a lărgit reţeaua de aşezăminte
religioase, "mănăstireşti şi mireneşti", cu rol însemnat în dezvoltarea culturii,
menite să contribuie la luminarea românilor de pretutindeni; a luat avânt activitatea
tipografică, binefăcătoare pentru toată lumea ortodoxă.

5. Radu Popescu vornicul, /.rtoriile domnilor Ţării Româneşti. Introducere şi ediţie critică întocmite de Const.
Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 96-97.
6. Î n prefaţa la Antologhionul .rlavone.rc de la Câmpulung ( 1 643), Udrişte Năsturel scria: "carii din domnii de
mai nainte ai ţării - afară de cel al cărui neam şi familie prea ve.rtită, prea luminăţia voastră prea nobilă prin
urmaşi .re trage, adecă prea bunul Basarabă Neagoe de odinioară - .r-a arătat aşa de binefăcător al ţării, ca
pre buna domnie a voastră, care a revărsat aci atât de mari binefaceri, cum în adevăr nu s-au pomenit nicio
dată mai înainte" (A. Sacerdoţeanu, Predosloviile cărţilor româneşti, /, 1508-1647, Bucureşti, 1938, p. 9 1 )
.

Pretuirea arătată de Matei Vodă fată de opera lui Neagoe Ba�arab, pe care căuta să o continue, s-a manifestat
şi prin traducerea în limba română a celor două lucrări scrise ce dădeau celebritate numelui acestuia: lnvăţă
turile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie şi Viaţa patriarhului Nifon de Gavril Proful.

7. M. Eminescu, Opera politică, voi. II

( 1 880-1883), ediţia I. Creţu, Bucureşti, p. 295.
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Programul cultural patronat de domn a condus la necesitatea şi realizarea în tară
a două mori "făcătoare de hârtie", una în apropiere de Ocnele Mari şi o alta lângă
Râmnicu Vâlcea8 .
Dezvoltând cultura, considerată "o comoară mai scumpă decât toate comorile
pământeşti, căci aurul şi argintul şi pietrele sunt comori scumpe ce înfrumuseţează
numai vremelnic trupurile, iar comoara aceasta "cultura " înfrumuseţează
sufletele omeneşti"9 , Matei Basarab a dat importantă învătământului, în vremea
domniei lui, în afară de Şcoala de limbă şi cultură slavă, a început să funcţioneze,
din 1646, la Târgovişte, Şcoala greacă şi latină (Schola graeca e latina), prima
şcoală superioară, sub conducerea marelui învătat Pantelimon (Pai sie) Ligaridis,
venit de la Constantinopol. Alături de el se afla, ca dascăl, şi o altă personalitate,
Ignatie Petritis. Creată cu scopul de a asigura elevilor, viitori mari dregători, o
pregătire umanistă, în Şcoală se preda gramatica latină şi greacă, poetica, retorica
şi logica. Printre elevii Şcolii s-au numărat fiii postelnicului Constantin
Cantacuzino, Drăghici şi Şerban (viitorul domn, Şerban Cantacuzino), iar din
Transilvania Danul Andrian Panoneanul (viitorul mitropolit al Ardealului), traducă
torul Îndreptării legii sau Pravila cea Mare l O .
În anul 1 635 când în Franţa cardinalul Richelieu punea bazele Academiei
Franceze - Matei Basarab reintroducea în Ţara Românească, după o întrerupere de trei
sferturi de veac, tiparul şi da la iveală Molitvenicul slavonesc. Această carte de cult
a apărut în tipografia instalată la Câmpulung, obţinută cu sprijinul lui Petru Movilă,
fiul fostului domn Simion Movilă, ajuns arhiepiscop şi mitropolit de Kiev.
În anul 1 638 a apărut la mănăstirea Govora Psaltirea slavonă cu două pre
doslovii, în prima Predoslovie, Matei Basarab arăta că s-a hotărât să facă dar, în
numele lui şi al sotiei sale Elina, numita Psaltire "drept credinciosului şi evlavio
sului neam al patriei noastre şi altor neamuri înrudite cu noi după credinţă şi
având acelaşi vestit dialect slovenesc ca limbă, şi cu deosebire Bulgarilor, Sârbilor,
Ungrovlahilor, Moldovlahilor şi celorlalţi" 1 1 .
În anul 1639 a început să se tipărească la Govora, în traducere românească,
Evanghelia învăţătoare, care a fost terminată în 1642, la Mănăstirea Dealu, unde a
fost transportat materialul tipografic de la Govora.
La Câmpulung, în 1642 şi în anii următori s-au tipărit "pre limba rumâneascâ'
mai multe cărti religioase.
-

8. N. Stoicescu, Dezvoltarea economică a Ţării Româneşti în vremea domniei lui Matei Basarab, în "Matei
B asarab şi Bucureştii", B ucureşti, 1 983, p. 1 6 - 17.
9. Aurelian Sacerdo{eanu, Predoslo1•iile cărţilor româneşti, p. 73.
I O. Ştefan Ştefănescu, Istoria Românilor. De la Mihai Viteazul la Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1996,

p.

1 17.

1 1 . Aurelian Sacerdo{eanu, Predosloviile cărţilor româneşti, p . 72. Ştefan Ştefănescu, op. cit„ p . 1 1 8.
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În 1 640 a apărut la Govora, sub supravegherea lui Udrişte Năsturel, tradusă din
greceşte Pravila sau Îndreptătoriu Leagii. Traducerea, după un nomocanon slav, a
fost făcută de călugărul Mihail Moxa sau Moxalie. Pravila cuprinde pedepsele pen
tru păcate, în predoslovia cărţii se arată că deoarece "mai toate limbile au carte pre
limba lor" şi "duhovnicii româneşti" trebuie să aibă un asemenea îndreptariu, ca să
înveţe cum să vindece "sufletele oamenilor de păcate".
În 1 652 a apărut la Târgovişte, din porunca lui Matei Basarab, "de pe elineşte
pre limba rumânească'', Îndreptarea Legii, primul cod de legi tipărit în Ţara
Românească 1 2 .
În efortul de a întări rolul domniei, Matei Basarab a recurs la istorie, a stimulat
istoriografia, dând importanţă tradiţiei istorice, consemnată în scris în vremea lui,
apreciată fiind ca un factor de seamă în viaţa de stat.
În preocupările lui culturale, Matei Basarab a fost sprijinit de mitropoliţii Teofil
şi Ştefan, precum şi de unii boieri, înzestraţi cu o aleasă cultură, cum a fost Udrişte
Năsturel, fratele Doamnei Elina.
Lui Udrişte Năsturel îi aparţin versurile în limba slavonă de dedicaţie la stema
ţării, tipărite în prefaţa Molitvenicului slavon de la Câmpulung ( 1 635) şi reluate în
Pravila românească de la Govora ( 1 640) 13 ; el a ajutat la traducere şi a scris prefaţa
la Evanghelia învăţătoare, tipărită la Govora, în 1 642, şi tot el a scris prefaţa la
Antologhionul slavonesc, tipărit la Câmpulung, în 1 643 14 .
Udrişte Năsturel a tradus din latineşte în slavonă De imitatio Christi, tipărită cu
cheltuiala Doamnei Elina la Mănăstirea Dealu în 1647 15 . În predoslovia lucrării,
închinată mitropolitului Varlaam al Moldovei, el făcea elogiul limbii latine, "cea
fără îndoială înrudită cu a noastră" 16 . O a doua traducere importantă a lui Udrişte
Năsturel, din slavonă în limba română, a fost romanul popular Viaţa sfinţilor
Varlaam şi /oasaf (1649) 1 7 .
Matei Basarab, întocmai ca altădată în Moldova Ştefan cel Mare, a realizat în
interesul întăririi statului o deplină armonie între Biserică şi Domnie, între
Mitropolit şi Domn.
1 2. Ştefan Ştefănescu, op. cit., p. 1 1 8.

13.

Cuprinsul versurilor este acesta:

"Faţa aceasta drept stemă pasere c:orb poartă.I Pe deasupra al c:ărui sbor. coroana acum atârnă;
El arată pe al unei case prea luminate şi prea antice, I Pe al casei neamului Basarab prea viteazul.
Bărbat cu sceptru, ce nu fără spor pe tron se vede, I Ale lui vitejii biruitoare al multor auz minunează,
Deci tronul, înălţimea acestei case învederează.I Şi sceptrul a lui vitejie curat înfăţişează.
Sub dânsul oricărui pământean e paşnică vieţuirea I Nu lăsa să se risipească, Doamne, în perire
A lor coroană. ci ea să nu aibe curmare, I Iar al corbului piept să fie pururea ferit "
14. Aurelian Sacerdoteanu, Predosloviile cărţilor româneşti, p . 75 .
15. Ibidem, p. 1 1 3 - 1 15.
16. Ibidem, p. 1 1 4 .
17. Ştefan Ştefănescu, op. cit., p. 1 1 8 .
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A pus în dregătoriile principale elemente capabile şi devotate, a fixat atribuţiile
instituţiilor centrale, fără a renunţa la prerogativele care dădeau autoritate domniei,
a luat măsuri de limitare a pătrunderii elementelor străine în înaltele dregătorii şi în
stăpânirea domeniilor funciare.
În 1 639 - când în Moldova, la Iaşi se sfinţea Biserica Trei Ierarhi - Matei
B asarab hotăra, cu blestem, ca dintre cele mai importante mănăstiri ale ţării nici
una să nu poată fi închinată lăcaşurilor sfinte din Răsărit. El a reluat din stăpânirea
călugărilor greci mai multe mănăstiri, dovedite a fi fost închinate, "pentru mită şi
fără orânduială''l 8 Socotit "cel mai mare ctitor bisericesc al poporului nostru" l 9 ,
Matei Basarab, prin opera lui constructivă şi culturală, a contribuit la întărirea spi
ritului de rezistenţă împotriva stăpânirii otomane20 şi a cultivat speranţa în triumful
libertăţii ţării.
Una dintre cele dintâi ctitorii ale sale şi, poate, cea mai însemnată, a fost Arnota,
ridicată în 1638 şi unde aveau să fie depuse osemintele domnului, lângă cele ale
tatălui său, aga Danciu, aduse de la Alba Iulia.
La Târgovişte, Matei Basarab a refăcut curţile domneşti şi cetatea; a zidit biseri
cile "Sfinţii împăraţi" ( 1 650) şi "Biserica Doamnei" ( 1 653).
Fără a trece în revistă măcar pe cele mai importante dintre ctitoriile lui Matei
B asarab, amintesc doar ca o realizare arhitectonică deosebită Biserica "Sf.
Dumitru" din Craiova ( 165 1 ) , veche ctitorie a boierilor Craioveşti de la începutul
secolului al XVI-lea, reconstruită în urma catastrofalului cutremur din 1 6262 1 .
În afara Ţării Româneşti, evlaviosul domn a înălţat biserici la Porceşti (Turnu
Roşu) şi Comana de Jos în Transilvania; la Vidin şi Şiştav în Bulgaria; a făcut
daruri însemnate la Sfântul Munte.
Multe din construcţiile înălţate de Matei Basarab erau prevăzute cu ziduri
groase, cu metereze şi turnuri, aşa cum se pot vedea la Brebu, Căldăruşani,
Măxineni, Sadova, Slobozia, Strehaia ş. a.
Fortificarea mănăstirilor, în special a celor aflate în poziţii strategice, în vecină
tatea raialelor turceşti, era menită să întărească puterea de apărare a ţării, în condiţi
ile în care vechile cetăţi militare fuseseră demantelare din porunca Porţii.
Ni s-au păstrat din perioada domniei lui Matei Basarab şi câteva construcţii
laice. Ele se prezintă fie sub forma unor reşedinţe boiereşti fortificate - cum era

1 8. Directia Generală a Arhivelor Statului, Catalogul documentelor Ţării Româneşti din A rhivele Statului, voi.
IV, 1633-1639, Bucureşti, 1 98 1 , p. 592 - 593; Ştefan Ştefănescu, op. cit. , p. 1 17.
1 9. C.C. Giurescu, Matei Basarab, cel mai mare ctitor bisericesc al poporului nostru. Ştiri noi de.�pre
lăcaşurile lui, Bucureşti, 1 946.
20. Vasile Drăgut, Prefaţă la Veniamin Nicolae, Ctitoriile lui Matei Basarab, Bucureşti, 1 982, p. 6.
2 1 . Idem, Trăsături majore ale artei româneşti din epoca lui Matei Basarab, în Muzeul de istorie al
Municipiului Bucureşti, Matei Basarab şi Bucureştii, Bucureşti, 1983, p. 73.
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conacul fortificat de la Goleşti, construit în anii 1 641 - 1642 de marele vistier Stroe
Leurdeanu -, fie sub forma de reşedinţe boiereşti nefortificate, ca de pildă casa lui
Udrişte Năsturel de la Hereşti, unde se simte influenţa arhitecturii Renaşterii târzii.
Matei Basarab a ştiut cum şi a reuşit să refacă tezaurul ţării, sleit de multă vreme
şi care i-a dat putinţa să întreprindă opera culturală de care şi-a legat numele.
Domnia dispunea de rezerve, pe care le putea folosi în caz de nevoie, fără a mai
face apel la împrumuturi de la boieri sau cămătarii străini22 .
Resursele băneşti i-au permis domnului, hotărât să nu accepte wnilinţe, să alcă
tuiască o oaste puternică, în mare parte formată din mercenari, sprijin însemnat în
întărirea puterii domniei. La 30 martie 1 649 Matei Vodă transmitea lui Gheorghe
Rak6czi II, principele Transilvaniei, că el "este un principe independent, că are o
oaste mare, mai mare decât cea avută de Mihai Vodă"23 .
Conştiinţa forţei pe care Matei Vodă, ca domn al Ţării Româneşti o reprezenta
şi înaltul lui simţ al demnităţii se desprind şi din răspunsul dat de el solului trimis
de hanul tătar, care îi cerea să plătească 8 OOO de taleri: "dacă intenţionează să-şi
impună pretenţia cu forţa, să vină numai: doar îl aşteaptă 50 OOO călăreţi români,
sub conducerea principelui lor"24 .
Pentru a spori veniturile Domniei, Matei Basarab a întreprins o serie de reforme.
Acestea aveau să ducă la creşterea obligaţiilor ţăranilor către stăpânii de pământ şi
a fiscalităţii către stat, fapt generator de nemulţumiri, care se vor transforma în
mişcări violente, în condiţiile crizei social-politice manifesatate în Ţara
Românească spre sfârşitul domniei lui Matei Vodă25 .
Politica economică urmată de Matei B asarab, cu elemente de doctrină mercan
tilistă, s-a manifestat şi prin preocuparea pentru utilizarea bogăţiilor subsolului. Pe
lângă exploatarea sării, a fost reluată cea a minereurilor de fier, de aramă şi a altor
metale; au luat fiinţă primele manufacturi în Ţara Românească şi a fost încurajat
comerţul 26 .
În spiritul tradiţiei create în decursul secolelor şi dezvoltate în vremea lui Mihai
Viteazul, de concertare a politicii Ţărilor Române, pe care imperative politice şi
economice o cereau continuată şi întărită, Matei Vodă a întreţinut relaţii strânse cu
Transilvania şi, spre sfârşitul domniei, după 1644, relativ bune şi cu Moldova.
Manifestând o largă înţelegere pentru problemele internaţionale, Matei Basarab

22. N. Stoicescu, Matei Basarab, Editura Academiei, Bucureşti,
Sârbu, op. cit. , p. 8.
23. Ion Sârbu, op. cit., p. 1 37.

1983, p. 69; Ştefan Ştefănescu, Prefaţa la Ion

24. Ibidem, p. 1 5 1-152.
25. Cf. Dama.�chin Mioc, Refonnafiscală din vremea lui Matei Basarab, în "Studii", 2, 1959, p. 53-85.
26. N. Stoicescu, Matei Basarab, p. 37-45.
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şi-a dat seama de importanţa factorului diplomatic în realizarea obiectivelor
politice. El şi-a creat în acest sens un aparat bine instruit, la nivelul european al
vremii, a urmărit atent mutaţiile intervenite în sistemul de alianţe şi a desfăşurat o
largă activitate diplomatică cu scopul de a intra în acele alianţe care să poată fi
durabile şi să permită atingerea ţelului urmărit, eliberarea ţării de încorsetarea
otomană, devenită tot mai apăsătoare.
Cum Imperiul otoman se afla într-o perioadă de declin şi era angajat într-un lung
război cu Persia, conjunctura internaţională părea favorabilă creării unei coaliţii
creştine împotriva turcilor, în această direcţie a acţionat Matei Basarab; el a dus
tratative cu puterile creştine, Imperiul romano-german, Regatul polon, Republica
Veneţia; a stabilit contacte cu ţarul Rusiei, în speranţa încheierii unei alianţe care
să-i asigure sprijinul, atât de necesar în cazul ridicării steagului libertăţii ţării sale
şi al eliberării popoarelor supuse din Balcani, în ale căror planuri politice domnu
lui român îi revenea un rol conducător.
Schimbările în jocul de interese, apariţia unor situaţii ce obligau statele creştine
să-şi concentreze eforturile în alte direcţii decât împotriva turcilor, au făcut ca
demersurile întreprinse de domnul român, care de altfel i-au adus aprecieri deosebit
de favorabile, să eşueze. El a avut înţelepciunea să nu se angajeze de unul singur
într-o luptă ale cărei rezultate ar fi putut agrava situaţia ţării.
Conştient că "cine vrea să facă pace cu turcul, acela să ţină într-o mână sabia
şi cu cealaltă să-i întindă turcului ceea ce acesta îşi doreşte; altfel nu ajunge la un
bun sfârşit cu el"27 . Matei Basarab a găsit acele mijloace apte să asigure ţării statu
quo-ul teritorial şi menţinerea sa pe tronul ţării pe tot cursul vieţii.
Continuator de tradiţie politică şi culturală, Matei Basarab a fost, fără îndoială,
în multe privinţe, şi un creator de tradiţie, exemplul lui oferind celor ce i-au urmat
în scaun perspectiva de a-i duce mai departe gândul şi acţiunile. Acest lucru îl va
face, printre alţii, cu strălucire Constantin Brâncoveanu.
Trăsătura principală a gândirii politice a lui Matei Basarab a fost recursul la isto
rie, la tradiţia ţării, el impunându-şi să ducă o politică în spiritul celei realizate de
marii săi predecesori la conducerea statului. Şi dacă Neagoe Basarab îi era model
în dezvoltarea culturii, Mihai Viteazul i-a slujit ca înălţătoare pildă în apărarea liber
tăţii Ţării Româneşti, parte integrantă a ţărilor "dacice" reunite sub sceptrul eroului
de la Călugăreni.
Desigur, nu întâmplător i s-a atribuit lui Matei Basarab în epocă titlul de "stăpân
şi voevod al acestor ţări dacice" 28 şi este semnificativ faptul că Matei B asarab a

27. Ion Sârbu, op. cit. , p. 70.
28 . Aurelian Sacerdo\eanu, op.

cit. , p. 94.
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ridicat la Călugăreni, în amintirea glorioasei victorii repurtate aci de Mihai
Viteazul, un lăcaş de cult şi a dăruit mănăstirii Dealu, întru cinstirea primului domn
unificator de ţară, care a anticipat România, o cruce de lemn de chiparos şi argint.
Diplomaţii străini contemporani, atenţi la felul în care acţiona domnul român din
punct de vedere politic, diplomatic şi militar, considerau că turcii "se tem de Matei
şi-l consideră aproape ca pe un al doilea Mihai Vodă''29 .
Matei Basarab este un nume înscris adânc în memoria poporului român, ca
verigă însemnată în salba de valori de însemnătate universală, ce a legat în decur
sul timpului generaţiile unele de altele în înfăptuirea României de azi.
Cinstind memoria marilor noştri bărbaţi de stat, venerându-ne eroii, facem dova
da că i-am meritat. Pilda lor să ne întărească în strădania de a ne înălţa ţara.

29 . E. Hunnuzaki, Documente, IV, I, p. 67 1 .
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CÂ TEVA ÎNSEMNĂRI EMINESCIENE
DESPRE ARTA VECHE
Acad. Răzvan Theodorescu
În cuprinsul manuscrisului 2286, din vastul corpus al documentelor lăsate pos
terităţii de poetul naţional, câteva pagini sunt constituite din succinte note în limba
germană ale tânărului student Eminescu, asupra artei antice a Orientului şi a lumii
greco-romane*.
Suntem de fapt, pe cât se pare, în faţa unor conspecte, majoritatea cu reminis
cenţe din lecţii audiate la Berlin în anii universitari 1 872-1 873 şi 1 873-1 87 4, ca şi
din unele lecturi pe care poetul le va fi făcut în legătură cu acestea, şi nu a unor note
de curs propriu-zise. Lecţiile la care făceam aluzie erau - o ştiu bine toţi exegeţii
biografiei eminesciene - cele ale lui Carl Richard Lepsius despre Istoria Egiptului,
despre Monumentele egiptene, în semestrul de iarnă 1 872 - 1 873 (cel dintâi curs
continuat, pare-se, şi în semestrul de iarnă 1 873 - 1 874) şi despre Moravurile şi
obiceiurile egiptenilor, în semestrul de vară 1873 1 , cursuri la care Eminescu partici
pase în paralel, între altele - şi împrejurarea trebuie reţinută aici în chip special -,
cu un curs al lui Althaus despre Dezvoltarea şi criticafiloza.fiei hegeliene, în semes
trul de vară 1 873 2 .
Dincolo de faptul că primele dintre cursurile menţionate sunt presupuse a fi
strâns legate de elaborări eminesciene în vers şi proză ce reînviau apusa lume a
Egiptului antic, a Antichităţii în general, se pare chiar că unele dintre ele îl vor fi
predispus pe poet la fantazarea pe marginea străvechii protoistorii dacice sau îl vor
fi condus spre descoperirea acestui univers3 .
Însemnările eminesciene de artă antică orientală, dar şi greco-romană, din manuscrisul
2286 preced celor despre istoria egipteană propriu-zisă. Ele sunt constituite, pe
spaţiul câtorva file (f. 45 - 49), din scurte note despre arta Răsăritului şi a

* Comentarea acestor însemnări eminesciene ne-a fost încredinţată de istoricul literar Marin Bucur. Într-o
formă succintă ne-am referit la ele într-o comunicare ţinută la Institutul de Istoria Artei în 1 982, an în care,
independent, G. Pintea le tipărea în "Manuscriptum" (2, 1 982, p. 1 7-23).
I . G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, (ed. V-a), Bucureşti, 1 966, p. 1 76; despre aceasta vezi şi comentari
ile lui Perpessicius din M. Eminescu, Opere II, Bucureşti, 1 943, p. 1 76- 1 77 şi cele ale lui M. Bucur din
Ineditele eminesciene, în "Caietele Mihai Eminescu", IV, 1 977, p. 23-27.
2. G. Călinescu, loc. cit. Recent, note în limba germană de la acest curs au fost publicate în "Manuscriptum",
4, 1 98 1 , p. 16 şi urm.: 1 , 1 983, p. 1 3 şi urm.
3. Bănuiala, pe deplin justificată, îi aparţine lui Călinescu (op. cit„ p. 1 73).
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bazinului mediteranean, grupând observaţii despre arhitectura egipteană, îndeosebi
aceea funerară, despre sculptura Egiptului faraonic cu caracterul ei arhitectonic evi
dent, despre viziunea grandioasă a întregii arte de pe valea Nilului, pentru a se trece
apoi la elementele fantastice ale artei Indiei vechi şi la legăturile ei cu brahmanis
mul, la concepţia despre arte, natură şi zei la vechii locuitori ai Palestinei şi ai
coastei feniciene, încheindu-se cu câteva remarci asupra specificului şi a esteticii
stilurilor greceşti, a arhitecturii şi a sculpturii Greciei, a legăturilor acestora cu spiri
tualitatea elină şi latină, cu epica, cu lirica, cu arta dramatică, cu religia, cu formele
de viaţă politică din Helada şi din acea asimilatoare a spiritului grec care a fost
Roma.
Nimic original, desigur, nu transpare din aceste însemnări ale tânărului studios
de 23 de ani, însemnări hrănite aproape integral de lecţiile magiştrilor berlinezi pe
care îi audia, de unele, probabile, amintiri din popasul său anterior la Universitatea
din Viena4 , şi mai ales de lecturi ce par a fi fost încă de pe atunci întinse şi care, în
mod permanent - cum remarca principalul biograf al poetului - s-au răsfrânt în
însemnările lui EminescuS ; dar ceea ce este sigur e faptul că, şi în acest caz, ele tra
duc fidel disponibilitatea lui Eminescu nu numai pentru receptarea a ceea ce era pe
atunci, în Europa germanică, informaţie erudită şi interpretare estetică pe marginea
artei vechi, ci şi pentru aruncarea de punţi între domenii înrudite, dar totuşi separate
şi de sine stătătoare în sistemul universitar şi în cel al cercetării academice precum
arheologia şi istoria artei, istoria religiilor şi filozofia artelor.
În mod cert principalul imbold al notelor şi al lecturilor berlineze ale lui
Eminescu despre Orient au fost cursurile lui Lepsius, chiar dacă dincolo de infor
maţia oferită de profesor tânărul studios va fi adăugat, cum se va vedea, informaţii
artistice şi generalizări de natură estetică luate din alte surse ce pot să fie acum
identificate.
Profesorul de la Universitatea din Berlin Carl Richard Lepsius ( 1 8 1 0 - 1 8 84)
era, în vremea studiilor lui Eminescu în capitala abia proclamatului imperiu prusac,
principala autoritate germană în materie de egiptologie, lui i se datora prima critică
ştiinţifică a sistemului lui Champollion de citire a hieroglifelor, după ce studiase la
Pisa cu faimosul Rosselini şi după ce fusese mult timp secretarul Institutului
Arheologic German din Roma. Condusese între 1 842 şi 1 845 însemnate misiuni
ştiinţifice trimise în Egipt, Sinai şi Etiopia de Friederich Wilhelm al IV-iea regele
Prusiei - misiuni descrise de Lepsius în câteva zeci de scrisori adunate într-o carte
4. În

legătură cu acest lucru Perpessicius observa faptul că în manuscrisele eminesciene "trebuie distins între
notele egiptene din Viena şi cele din Berlin" (M. Eminescu, Opere, I, Bucureşti, 1939, p. 324, nota I ), ştiute
fiind unele preocupări ale poetului privitoare la lumea antică a Nilului încă din perioada sa vieneză.
S . G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu ( I ) în Opere, 1 2, Bucureşti, 1 969, p. 339.
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dedicată lui Alexander von Humboldt6 -, se ocupase, cu o erudiţie impresionantă,
de cronologia egipteană?, iar între 1 849 şi 1859 dăduse la iveală la Berlin princi
palul rod al expediţiilor sale în părţile Nilului, monwnentala operă pe care o reprezin
tă suita de albume în şase părţi şi douăsprezece volume închizând între copertele
lor aproximativ 800 de planşe de mare format, operă intitulată Denkmaeler aus
Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von seiner Majestăt dem
Koenige von Preussen Friedrich Wilhelm W, nach diesen Lăndern gesendenten und
in den Jahren 1 842-1845 ausgefii.hrten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl
seiner Majestăt herausgegeben und erlăutert von C.R. Lepsius.
Albumele respectiveB, cu hărţi, litografii şi desene, cu peisaje orientale presărate
cu ruine, concepute în bună descendenţă romantică, dar şi cu foarte precise planuri
şi secţiuni, lucrate de o mare echipă de artişti între care W. Loeillot din Berlin,
Ernst şi Max Weidenbach din Hamburg, Johann Jacob Frey din Basel - cunoscut
pictor peisagist - constituie un imens corpus de imagini, colorate şi în alb-negru,
de la Memfis şi Gizeh, de la Sakkarah şi Fayum, de la Teba, Philae şi Abu-Simbel,
cu ale lor piramide, morminte regale şi colosale statui, obeliscuri şi stânci. Avem
toate motivele să credem că pentru lecţiile sale Lepsius folosea în primul rând
imaginile cele mai grăitoare ale acestor albume tocmai, şi cu atât mai mult la un
curs special, precum acela din 1 873 dedicat monumentelor egiptene, curs la care
Eminescu participase, un deceniu şi jumătate după ce, tot la Berlin, se isprăvise
tipărirea preţioasei lucrări editate de profesorul său de egiptologie. Ca atare nu ni
se pare a ne aşeza în zona ipotezei gratuite afirmând că, spre pildă, litografia inti
tulată "Ansicht der Ruinen von Memphis" sau planşa purtând legenda "Giseh.
Steindamm und Felsengrăber vor der grossten Pyramide", sau multe altele, mai
ales dintre cele cuprinse în primele două volume din seria celor douăsprezece, vor
fi fost fie privite la cursurile lui Lepsius, fie răsfoite de Eminescu în ceasuri de
răgaz, la Viena încă - unde se arată interesat de vechiul Egipt - şi mai apoi la
Berlin, după cum unele dintre detaliile de sculptură şi de pictură înfăţişate în album
puteau fi admirate în acelaşi timp în Muzeul din capitala Germaniei ; amintirea lor
va fi stăruit în gândul poetului atunci când îşi redacta acest conspect despre arta
egipteană, când reda aici în cuvinte fizionomiile şi încremenirea statuilor egiptene
6. Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai geschrieben in den Jahren 1842-1845 wăhrend
der auf Befehl Sr. Majestăt des Kuniv Friedrich Wilhelm W von Preu.uen ausgefuhrten wi.uenschajt/ichen
Expedition, Berlin, 1 852 (retipărite în Reisen im Orient. Carsten Niebuhr. Ulhrich Jasper Seetzen. Richard
lepsius, Heinrich Burgsch. Berichte deutscher Forscher aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ed. H. Scurla,
Berlin, 1 96 1 , p. 353-482).
7. Chronologie der Aegypter. Berlin, 1 849; Kanigsbuch der a/ten Ăgypter, Berlin, 1 858.
8. Ele se găsesc şi în fondul Bibliotecii Academiei Române, în Cabinetul de Stampe.
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devenite autentice "arhitecturi" ("Stille und stumm. Die Arme dicht am Leibe, ohne
innere Bewegung'', "die Sculptur als Statue gibt keinen anderen Eindruck als die
B aukunst") sau încă înainte, atunci când, de pildă, invocase în versuri Memfisul
"cu zidirile-i antice I Mur pe mur, stâncă pe stâncă, o cetate de giganţi"9 .
Referirea la Lepsius apare de mai multe ori - ca şi cele la alţi profesori ai poe
tului - în manuscrisele eminesciene, fie prin citarea cursurilor sale Aegyptische
Geschichte şi Sitten und Gebrăuche der Ăgypterl O, fie, într-altă parte, prin notarea
pur şi simplu a adresei savantului (ceea ce ar putea conduce la presupunerea unor
legături directe cu acesta 1 1 ). De altminteri, trebuie adăugată împrejurarea că în
cazul în care Eminescu, în epocă, ar fi fost interesat şi de alte lucrări tratând despre
arta veche orientală, într-un mod mai general, dar foarte sistematic - lucrări publi
cate în mediile ştiinţifice germane de la mijlocul şi de la începutul celei de a doua
jumătăţi a secolului trecut -, el ar fi putut găsi invariabil trimiteri la opera profe
sorului său ca şi consideraţii generale şi de amănunt care, în cazul Egiptului, erau
redevabile aşijderea operei lui Lepsius. Acesta este cazul manualului profesorului
de la Academia de Arte din Berlin, maestrul lui Burckhardt, Franz Kuglerl 2 , al celui
datorat mult celebrului Anton Springer 1 3 , al compendiilor lui Wilhelm Li.ibke l 4 şi
Carl Schnaase l 5 , la toţi aceşti autori apărând însă în plus, faţă de materia tratată de
Eminescu, capitolul de artă asiriană şi persană la care în textul de faţă nu avem nici
un fel de referire, ceea ce ar putea sugera chiar unele lecturi mai circumscrise în
aceşti ani 1 873 şi 1 874, determinate în primul rând de materiile predate la
Universitatea din Berlin în acel moment. Mai trebuie spus că în ceea ce priveşte
evoluţia artei mai vechi sau mai noi văzută din perspectiva esteticului, un student
al unei universităţi germane putea avea la îndemână în acei ani cartea profesorului,
de descendenţă hegeliană, de la Ti.ibingen, Friedrich Theodor Vischerl 6 la care, de
altfel, Eminescu se referă în unele însemnări ale sale l 7 .
9.

Episodul Egipetul din Memento mori (Opere, I, 43).
2276, ca şi în chiar manuscrisul 2286 din care fac parte aceste note despre arta orientală
(ibidem, p. 324 şi G. Călinescu, op. cit., p. 494, notele I şi 2). O referire la Lepsius - de data aceasta în legă
tură directă cu arta egipteană veche - face Eminescu şi în manuscrisul 2287 (Fragmentarium, ed. M. D.
Vatamaniuc, Bucureşti, 198 1 , p. 574).
1 1 . În manuscrisul 229 1 (G. Călinescu, op. cit. p. 349, nota I ).
1 2. Handbuch der Kwutgeschichte, ed. II-a, Stuttgart, 1848.
13. Handbuch der Kwutgeschichte, Stuttgart, 1 855.
14. Grundri.u der Kunstgeschichte, ed. II, Stuttgart, 1 855.
15. Geschichte der bildenden Kunste, I-II, ed. II-a, Di.isseldorf, 1 866, cu colaborarea vienezului Carl von
Li.itzow şi a berlinezului Carl Friedrichs.
1 6. Aesthetik oder WissetL'ichaft des Schiinen, Ti.ibingen, 1 846.
17. G. Călinescu, op. cit., p. 344.
I O. Î n manuscrisul

734
https://biblioteca-digitala.ro

O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CĂ RŢII
Evident nu acesta este prilejul discutării locului pe care îl deţine Orientul antic,
Egiptul în mod special, în opera eminesciană. Nu mai puţin înţelegerea sensului
acestor însemnări de tinereţe ţine de icoana pe care tânărul Eminescu şi-o făcuse
deja, sau era pe cale să şi-o configureze, despre aspectul istoric şi plastic al unora
dintre cele mai vechi civilizaţii ale lumii. Dacă, în general, pentru cultura, monu
mentele şi literatura vechiului Răsărit exista şi la noi, în acea epocă, un interes ge
neral romantic - îl descifrăm, de pildă, în unele recenzii cu caracter filologic ale lui
Hasdeu, în acelaşi deceniu al optulea al veacului trecut -, ştim sigur că momentul
vienez al tinereţii lui Eminescu însemnase deja o iniţiere în unele chestiuni ţinând
de lumea egipteană de vreme ce la 1 septembrie 1 872 el citea la Junimea, iar exact
o lună mai târziu publica în Convorbiri literare - aşadar cu puţin timp înaintea
sosirii la Berlin - Egipetu/ 1 8 . Pare verosimilă opinia că la Viena, prin lecturi sau
prin unele cursuri universitare, va fi fost mai bine informat Eminescu în ceea ce
priveşte istoria şi civilizaţia văii Nilului, în acea Vienă unde pot fi plasaţi
dascălii din Scrisoarea II care pentru emulii lor, ce "ascultau" "pe craiul
Rhamses'', "-nvârteau al minţii scripet I Legănând când o planetă, când pe-un rege
din Egipet". Este evident că în anii 1 872 - 1 874 succesiunea marilor civilizaţii
antice era prezentă în mintea lui Eminescu, ordinea lor în Memento mori Egipt,
Iudeea, Grecia - semănând prea bine cu cea din notele germane despre arta şi cre
dinţele antice orientale şi greco-romane pentru a nu face o apropiere între ele (aşa
cum la rândul său episodul "Egipetul" are asemănările ştiute cu proza nuvelei,
scrisă tocmai în vremea studiilor universitare, Avatarii faraonului Tla 1 9).
Pentru aceeaşi materie egipteană au fost amintite informaţiile p e care poetul le-a
putut căpăta prin literatura lui Theophile Gautier20 ; în scrierile lui Eminescu există
referiri nu puţine la însemnele exterioare ale civilizaţiei faraonice, fie atunci când,
într-o scrisoare cu reflecţii filozofice, din 1 87 1 , el îşi ia la un moment dat ca ele
ment de comparaţie piramidele, acele "piedici contra pasurilor vremii", ale căror
temelii "largi şi întinse purtau deja în ele intenţiunea unei zidiri monumentale2 l ",
fie atunci când, apropiindu-le de icoanele ortodoxe, "orientale'', invocă "chipurile
ţepene şi convenţionale din zugrăviturile străvechi ale Egiptenilor22", fie mai ales
când fantazează, cu diferite prilejuri literare, pe marginea arhitecturii colosale a
-

1 8.

Idem, Viaţa . p. 1 26.
1 9. M. Eminescu, Opere, VII, ed. coop. P. Creţia, Bucureşti, 1 977, p. 379.
20. G. Călinescu, Opera„ . ( I ), p. 3 8 2 , p. 401 .
2 1 . Este vorba de o scrisoare trimisă din Cernăuţi lui Dumitru Brătianu, în august 1 87 1 (M. Eminescu, Scrieri
politice şi literare, I, ed. I. Scurtu, Bucureşti 1 905, p. 41 9-420); idem, Opere, IX, ed. coord. P. Creţia, Bucureşti,
1 980, p. 99).
22. Idem, Opere IV, ed. I. Creţu, Bucureşti, 1 928- 1 939, p. 561 .
.
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Egiptului (ca şi a vechiului Babilon23 ).
Ajunşi aici trebuie remarcat de altminteri că antenele lui Eminescu pentru
intuirea "urieşeniei" arhitecturii orientale, a celei egiptene în mod special, sunt
extrem de sensibile, că Eminescu vede arhitectural, la scară colosală, vechile civi
lizaţii ale Orientului Apropiat, într-un mod ce consună în general cu gigantismul şi
urieşenia concepţiei lui Eminescu despre natură, despre întocmirile arhitectonice
ale omului - ne amintim de acel "naturism asiatic" pe care îl desluşea24, în această
privinţă, Călinescu în poezia şi proza lui Eminescu25 , înrudindu-l cu liricii roman
tici germani -, dar şi cu unele predispoziţii din tinereţe ale poetului pentru tot ce
era monumental şi grandios26 ; acesta, într-un chip ce va fi fost alimentat, credem în ceea ce priveşte imaginile despre Răsăritul antic - şi de desene, acuarele, gravuri
ce însoţeau descrieri de exotice călătorii ale unor occidentali din prima jumătate şi
de la mijlocul secolului XIX-lea sau de textele unor manuale universitare de epocă
în care, de pildă, "die monumentale Richtung27" a arhitecturii şi a artei egiptene
este un loc comun în epocă.
Dacă Babilonul din episodul egiptean al poemului Memento mori ( 1 872) este
"cetate mândră cât o ţară, o cetate I Cu muri lungi cât patru zile, cu o mare de palate I
Şi pe ziduri uriaşe mari grădini suite-n nori", Egiptul propriu-zis, în aceeaşi operă
preberlineză - aşadar, cronologic, înaintea notelor eminesciene despre caracterul
precumpănitor funerar al arhitecturii văii Nilului -, este locul unde "se ridic trufaşe
I Şi eterne ca şi moartea piramidele-uriaşe, I Racle ce încap în ele fantazia unui
Scald", monumente venerabile care, pentru Eminescu, în acelaşi vast poem, "Sunt
gândiri arhitectonici de-o grozavă măreţie".
Acelaşi Egipt, şi tot în epoca studenţiei, este imaginat îndeobşte fabulos, plastic,
uneori însă cu elemente foarte precise, în paginile amintitei nuvele Avatarii
faraonului Tla. Aici urieşenia Mernfisului - aşa cum, ruinat, la o altă scară, e drept,
şi sub o altă lumină, îl putea vedea Eminescu în paginile alburnului lui Lepsius este un veritabil laitmotiv28 .
23. G. Călinescu, Opera . . . (2), în Opere, 13, Bucureşti, 1970, p. 377. "Dar descriind cu o extraordinară
închipuire infantilă enormitatea zidurilor egiptene, Eminescu diformează", scrie tot aici Călinescu.
"Închipuirea infantilă" a poetului va fi fost, în mod sigur, nutrită cu imagini de felul celor din albumul lui
Lepsius ce a putut fi ştiut de Eminescu încă înaintea etapei berlineze a studiilor sale universitare, probabil la
Viena.
24. Idem, Opera . . . ( 1 ) p. 426.
25. Idem, Opera . . . (2), p. 359 şi urm.; p. 370-37 1 , p. 374, p. 376-379.
26. Ibidem, p. 402-405.
27. F. Kugler, Handbuch . . , p. 60.
28. M. Eminescu, Opere VII, p. 246-248 (date despre cunoaşterea, de către poet, a civilizaţiei egiptene, în
acelaşi volum, la comentarii, p. 379-380).
,

.
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"Memfis, divina Memfis, îşi ridică colosalele ei zidiri ninse de lună în
depărtarea ţărei", este "oraşul infinit cu cupolele albe", "cu ocean de palate
urieşeşti", cu "strade largi pavate cu pietre lungi şi albe", iar pe Nil se află "oraşe
vechi ce-şi construiesc zidirile lor sure şi colonadele lor infinite în lumina nopţilor,
piramidele - morminte de regi -, "crânguri de palmieri" (acestea din urmă, bine
desluşite şi într-o vedere a ruinelor memfite în primul volum al albumului lui
Lepsius29 ), palatul faraonului are "şiruri de coloane sure cu bolţi urieşeşti", iar în
piramidă află iarăşi "colonade", "deşerte hale", "chipuri urieşeşti şi negre de zei în
umbra umedă a columnelor".
În ceea ce priveşte referirile la India şi la artele peninsulei hinduse din notele aici
comentate, obârşia lor e limpezită de tot ceea ce se ştie a fi fost preocupare a lui
Eminescu pentru subiectele de acest gen, tocmai din anii studenţiei începând.
Alături de informaţiile despre Extremul Orient şi despre credinţele acestuia, avute
prin publicaţii apusene pe care le străbătea30, alături de lecturile - prin traduceri şi
prelucrări nemţeşti - din opera poeţilor orientali ai Evului mediu3 1 , Eminescu se
interesează mult32, ca şi unii dintre cei mai iluştri contemporani români, Maiorescu
şi Hasdeu, de indianistică, de studii de sanscrită, de probleme ale budismului. La
Viena şi la Berlin, centre de seamă ale cercetărilor de acest fel, Eminescu a putut
audia cursuri de sanscrită şi de literatură indiană din care citeşte în traduceri ger
mane33 - ecouri ale imnelor vedice fiind recunoscute de specialişti, cum se ştie, în
Rugăciunea unui dac şi în Scrisoarea I -, a luat contact cu unele ipoteze cosmogo
nice indiene34 tratate într-un curs al lui Weber din semestrul de vară 1 873 35 - para
lel cu cele ale lui Lepsius despre moravurile şi despre monumentele egiptene -, în
manuscrisele din aceeaşi perioadă berlineză apare numele zeităţii ce va da şi titlul
ultimei poezii antume, Kamadeva36 , în perioada ieşeană copia pagini dintr-un
glosar sanscrita-latin datorat lui Bopp37 , ce-l preocupa încă din vremea bolii, la

29. Denkmaeler . . . , I, pi. 10.
30. G. Călinescu, Opera . . . ( I ), p. 382.
3 1 . Ibidem, p. 447-448.
32. Ibidem, p. 448-45 1 .
33. Ibidem, p. 45 1-452; cf. idem, Viaţa . . , p . 177.
34. A. Bhose, Cosmogonia indiană şi "Scrisoarea /", în "Caietele Mihai Eminescu", III, 1975, p. 6 1-68.
35. G. Călinescu, Opera ( ! ), p. 45 1 ; M. Eminescu, Opere li, p. 1 8 1 ; Opere III, ed. Perpessicius, Bucureşti,
1944, p. 334. Vezi şi Manu.scriptum, 4, 1 98 1 , p. 12 şi urm.
36. M. Eminescu, loc. cit.
37. A. Bhose, Gramatica sanscrită mică a lui Fr. Bopp în traducerea lui Eminescu, în "Caietele Mihai
Eminescu", IV, p. 68-79. Vezi M. Eminescu, Opere, XIV coord. Al. Oprea, Bucureşti 1 983, p. 509-896, p.
101 1 - 10 1 8.
.
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B otoşani 3 B, iar în perioada finală a maladiei şi a vieţii, pasiunea pentru limbile ori
entale îl bântuia din nou39 .
În sfârşit, pentru ultima secţiune cronologică a acestor note eminesciene în
limba germană, cea referitoare la artele lumii greco-romane, va fi suficient să
amintim că în opera poetului Helada şi Roma constituie un subiect ce revine ade
sea, în forme ce trădează familiarizarea sa cu artele vizuale ale antichităţii meditera
neene, ce fusese un model fără pereche pentru neoumanismul german ştiut atât de
bine de Eminescu40 . S-a remarcat astfel interesul lui Eminescu - al celui ce atât de
pertinent nota undeva, într-un articol din 1 880 în Timpul, "acel adânc spirit de ade
văr, de pregnanţă şi de frumuseţe a anticităţii clasice41 " - pentru arhitectura şi
sculptura greco-romană, citarea unor opere şi capodopere ale plasticii antice,
referirile la statui ale lui Fidias şi Praxiteles, existenţa chiar a unui lexic eminescian
adecvat acestor arte şi tehnicilor lor42 ; s-au constatat, de asemenea, treptata confi
gurare a unei viziuni eminesciene asupra fenomenului grec începând în epoca
studiilor de la Viena şi Berlin, din jurul anului 1 872 mai exact spus43 , ca şi ideile regăsite în notele ce se publică aici, dar şi în alte părţi ale operei poetului şi, mai
departe, în reflecţiile lui Schopenhauer44 - despre seninătatea artei greceşti, despre
legăturile ei cu colectivitatea care a zămislit-o, cu statul-cetate45 , cu mediul
geografic specific ce a dat naştere spiritualităţii eline şi care a tăcut ca locul
nemărginirii orientale să-l ia spaţiul bine limitat, sub raport vizual în primul rând
("An die Stelle des masslosen tritt das in sich Begrenzte, nicht das Allgemeine,
nicht Brahma, sondem die an sich gehaltreiche Begrenzung").
38.
39.

G. Călinescu, Viu/a „ . , p. 305.
Ibidem. p. 3 12-3 13. Alte date privitoare la interesul eminescian pentru lumea indiană: A. Bhose, Proza li
terară a lui Eminescu şi xândirea indiană. în M. Eminescu, Opere VII, p. 402-420; idem, Eminescu .�i India,

laşi, 1 978.
40. Gr. Tănăsescu, A. Nestorescu, Eminescu şi Elada, în "Revista de istorie şi teorie literară", 1 , 1 969, p. 4445, p. 49-50.
4 1 . M. Eminescu, Opere III, ed. I. Creţu, Bucureşti, 1 938- 1 939, p. 398; idem, Opere, XI, coord. Al. Oprea,
Bucureşti, 1 984, p. 225.
42. G.I. Tohăneanu, Un laitmotiv eminescian: marmura, în Eminescu - Creanxă. Stuc/ii, Timişoara, 1 965, p.
1 O I , p. 1 1 O; M. Pîrlog, Eminescu şi antichitatea xreco-romană, în acelaşi volum, p. 168, p. 176; Gr. Tănăsescu,
A. Nestorescu, op. cit., p. 53.
43. Ibidem, p. 49.
44. La acest filozof cu o atât de mare înrâurire asupra lui Eminescu, interpretările privitoare la arta greacă sunt
în bună descendenţă neoumanistă, winckelmanniană, atunci când afirmă că grecii au reuşit "să reprezinte în
operele lor adevăratul tip omenesc şi să creeze, în consecinţă, modele de frumuseţe şi graţie, exemplare pentru
toate timpurile" (A. Schopenhauer, Studii de estetică, Bucureşti, 1 974, p. 55).
45. D. Murăraşu, Eminescu şi clasicismul 1:reco-latin. M. Eminescu: cultură şi ştiinţă, Bucureşti, 1 933,
p. 48-49.
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Dacă izvoarele preocupărilor eminesciene pentru artele vechi ale Orientului şi
ale Greciei, vădite şi în însemnările germane din vremea studenţiei, pot astfel să fie
stabilite şi dacă, în mod direct, cursurile lui Lepsius ca şi cel al lui Weber, ca şi lec
turile paralele de specialitate, foarte întinse se pare, au contribuit la diversificarea
şi la nuanţarea amintitelor preocupări, este limpede că în aceste însemnări, dincolo
de lapidaritatea lor, descifrăm un orizont filozofic şi de istorie culturală al tânăru
lui Eminescu cu mult mai larg şi mai generos decât cel pe care îl puteau deschide
foarte eruditele şi totuşi strict circumscrisele incursiuni în istoria şi arheologia, în
arta vechiului Egipt sau în civilizaţia veche a Indiei datorate profesorilor de la
Universitatea Friedrich-Wilhelm din Berlin. Cu alte cuvinte, pentru a sesiza în
acest caz sursele exacte ale informaţiei lui Eminescu în materie de interpretare
estetică a artei vechi, de încadrare a acesteia în mai largul fenomen al ideologiei
antice, de surprindere la tot pasul a legăturilor ei cu credinţele epocii - ce transpar
în chip clar şi luminos din scurtele însemnări pe care le comentăm - este nevoie să
ne adresăm unor domenii altele decât egiptologia şi indianistica, arheologia, istoria
artei şi istoria literaturii vechi. Cu aceasta ajungem, de fapt, la ultimul aspect al
chestiunii ce ne preocupă aici, anume la identificarea unui izvor major al însem
nărilor acestea, ţinând deopotrivă de domeniul istoriei filozofiei şi al istoriei religi
ilor, cunoscut de Eminescu prin chiar lecţiile universitare urmărite la Berlin în para
lel cu cele ale lui Lepsius şi Weber: s-a înţeles desigur că ne referim la opera lui
Hegel, la scrierile sale de estetică şi de filozofie a credinţelor, şi unele şi celelalte
neputând lipsi a fi comentate în acea iniţiere în gândirea hegeliană pe care o făcea
la universitatea berlineză Althaus în cursul său din 1 873, intitulat Entwicklung und
Kritik der hegelschen Philosophie46 .
Mult dezbătută, poziţia lui Eminescu faţă de filozofia hegeliană este, în liniile ei
generale, cunoscută. Deşi nu puţine texte eminesciene lasă să se vadă cu claritate
opoziţia autorului faţă de gândirea marelui dialectician ce ilustrase cu decenii
înainte universităţile de la Jena, Heidelberg şi Berlin - acel "filozofism" "compus
din o goală şi sterpă frazeologie pe care Hegel o introdusese şi care a stăpânit
spiritele în curs de un sfert de secol"47 , după cum scria poetul spre sfârşitul vieţii,
după ce în perioada berlineză notase într-o scrisoare acea mult citată propoziţie
despre "die heglich schlecht geschriebe Weltgeschichte" ("istoria universală scrisă după
calapodul prost al lui Hegel"48 ) -, deşi nu mai puţin, influenţa schopenhaueriană

46. Vezi nota 2 şi M. Eminescu, Opere II, p. 1 76 1 77 .
47. Fântâna Blanduziei, în Opere IV, ed. I. Creţu, p. 569.
48. LE. Torouţiu, Studii şi documente literare IV, Bucureşti, 1933, p. 1 16, p. 1 1 8.
-
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implica ea însăşi o asemenea atitudine antihegeliană, acel "aer hegelian" pe care
Eminescu nu putea - după expresia lui Călinescu49 -, să nu-l respire în Germania
studiilor sale unde hegelianismul devenise pe atunci o modă filozofică, era menit
să lase urme în textele eminesciene.
Analizând opera poetului, într-un întreg capitol, ne amintim, Călinescu dezbătea
această chestiune50, după ce semnalase deja numeroasele referiri ale lui Eminescu
la Hegel5 l sau remarcase la acesta "expresii de şcoală hegeliană"52 curente în
epocă. Eminescu, o ştie toată lumea, era adeptul lui Schopenhauer - prin opera
acestuia, dealtfel, putuse lua cunoştinţă şi de filozofia popoarelor orientale53 -, dar
împrejurarea nu este deloc incompatibilă cu găsirea în scrierile eminesciene a unor
sintagme hegeliene, a unor "idei secundare scoase în urma vreunei lecturi"54, iar
Călinescu observa, referitor la abia amintita scrisoare din 1 874 de la Berlin privi
toare la istoria universală, că "nu-i exclus ca poetul să fi citit Lecţiile asupra filo
zaftei istoriei"55 •
Judecata criticului şi a istoricului literar poate fi întărită acum, în lumina aces
tor note despre artele vechi ce permit afirmarea faptului că Eminescu a avut lecturi
hegeliene în sfera esteticii şi a filozofiei religiilor, lecturi pe care le punem în legă
tură nemijlocită cu cursul lui Althaus din primele luni ale anului 1 873 şi care erau
paralele cu cele de istorie a civilizaţiilor egipteană şi indiană, ecoul unora şi al
celorlalte fiind trădat tocmai de paginile ce se publică aici.
Demonstraţia se poate face printr-o oricât de sumară comparare a textelor lui
Hegel - mai precis spus, a prelegerilor sale de estetică şi a celor de filozofie a
religiei56 - cu succintele însemnări-conspect în limba germană ale lui Eminescu.
Este adevărat că şi în lecţiile hegeliene asupra filozofiei istoriei se puteau găsi la
fiecare pagină mărturiile elocvente pentru istoria spiritualităţii din China şi India,
din Persia şi din Iudeea, din Egipt şi din lumea greco-romană, din Bizanţ şi din
lumea germanică, din Evul mediu şi din timpurile moderne, împletindu-se date
împrumutate din istoria credinţelor şi cele luate din istoria artistică, fapte de istorie
socială şi de istorie politică laolaltă, într-o vastă panoramă a civilizaţiilor ce
49. G. Călinescu, Opera (2), p. 8 1 .
50. Ibidem, p . 8 1 -90.
5 1 . Ibidem, p. 70-7 1 .
52. Ibidem, p, 72.
53. A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung II, Leipzig, 1 859, p. 572-58 1 .
54. G. Călinescu, op. cit„ p. 75.
55. Ibidem.
56. Pentru aceasta trimitem cititorul la următoarele editii: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ăsthetik, I - II, ed.
Friedrich B assenge, Berlin - Weimar, 1 965; idem, Prelegeri de estetică, I - II, ed. D.D. Roşca, Bucureşti, 1966;
idem, Prelegeri de filozofie a religiei, ed. D.D. Roşca, Bucureşti, 1969.
„ .
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aminteşte de o altă mare operă a culturii germane - concepută pe temeiul aceleiaşi con
cepţii evoluţioniste privind istoria universală pe care o va ilustra apoi Hegel -, anume
Ideile asupra filozofiei istoriei omenirii a lui Herder; autor ştiut la rându-i de
Eminescu al cărui Memento mori (sau Panorama deşertăciunilor) este în fond, ide
ologic vorbind, o operă de vaste orizonturi cronologice şi geografice ce descinde
dintr-o viziune înrudită, asupra devenirii istoriei, cu cea a lui Herder şi a lui Hegel57 .
Însă abia în textele lui Hegel referitoare la expresia artistică şi la cea religioasă
a unor anumite civilizaţii istorice - şi în primul rând în Estetica marelui idealist ger
man - vom găsi sugestiile foarte precise - uneori ideile fiind exprimate cam cu ace
leaşi cuvinte chiar, ca vădite reminescenţe de lectură - pentru textul eminescian,
fiind evident faptul că studentul român, scriind în limba germană, îşi aşternea
notele despre artele şi religiile antice din Orient şi din Grecia pe temeiul unor note
de curs şi al unor note de lecturi sistematice; şi nu o dată aflate în cursul despre filo
zofia lui Hegel (logică, fenomenologie a spiritului, filozofia dreptului, a istoriei, a
artelor, a religiilor) sau direct, prin citirea unor scrieri hegeliene, au putut constitui
un cadru pentru rânduirea datelor de natură variată - arheologică, artistică, de isto
ria credinţelor - despre civilizaţiile străvechi din Asia şi Mediterana.
Atunci când, de pildă, lui Eminescu Egiptul îi apare, în strânsă legătură directă
cu arta sa, ca o ţară plină de taine, ascunsă, tăcută - "es erscheint als ein . . .
geheimnisvolles Land" sau "Das Innere der Natur ist stumm, bleibt ein
Geheimniss" -, este greu să nu asociezi aceste cuvinte cu cele ale lui Hegel, din
prelegerile despre estetică, asupra operelor de artă ale egiptenilor - "Ihre Werke,
aber, bleiben geheimnisvoll und stumm" 58 , "die Werke der ăgyptischen Kunst în
Ihrer geheimnisvollen Symbolik sind deshalb Rătsel; das objektive Rătsel selbst"59
- sau cu cele ale aceluiaşi autor, din prelegerile de filozofie a religiei, despre carac
terul enigmatic al spiritului egiptean60 .
Referirea din textul lui Eminescu la Osiris - echivalat secretului morţii ("das
Geheimniss des Todes"), subiect asupra căruia Hegel discută mult în lecţiile de filo
zofie a religiei, unde revine asupra caracterului funerar al arhitecturii egiptene6 1 57. G. Călinescu, Opera ( I ), p. 420 - 42 1 , p. 500 - 501 . În acea.�tă operă a lui Herder (vezi ediţia din ldeen
zur Philo.wphie der Geschichte der Menschheit, I - II, Berlin - Weimar, 1 965) aflăm consideraţii asupra
„ .

aspectelor artistic-arhitectonice ale civilizaţiei egiptene, asupra caracterului enigmatic al acesteia ("wie ein
Rătsel der Urwelt dasstehet") şi asupra grandori i monumentelor înălţate de locuitorii văii Nilului ("sie mussten
also auch in ihrer Bauart eine ungeheure Majestăt lieben"), în fine, a.�upra artelor şi a politicii statelor greceşti,
consideraţii ce au putut fi ştiute şi de Eminescu.
58. Ă.'ithetik, I, p. 346 .
59. Ibidem, p. 352.
60. Prelegeri de filozofie a religiei, p. 298 .
61 . Ibidem, p. 29 1 294, p. 296.
-

741

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
e regăsită, de asemenea, în Estetica hegeliană, după cum remarca tânărului poet
despre faptul că în Egipt arhitectura învăluie ceea ce ar trebui să reprezinte, uneori
fiind îngropată în pământ, alteori înălţându-se spre soare, aminteşte de cuvintele lui
Hegel despre acelaşi subiect: "Wir haben hier eine gedoppelte Architektur vor uns,
eine tiberirdische und unterirdische"62 . Nu mai puţin, Eminescu putea găsi în
Estetica a lui Hegel informaţii foarte concrete despre categoriile de monumente de
arhitectură şi sculptură egipteană, despre care, de altminteri, scria şi vorbea şi
Lepsius în lucrările şi în cursurile sale - obeliscuri, piramide, memnoni, sfincşi,
colonade, galerii - şi pe care poetul le va aminti la rându-i; în acelaşi timp, con
statarea generală a lui Eminescu potrivit căreia arta egipteană este dominată de cele
două forme majore de expresie, cea arhitectonică şi cea sculpturală, sculptura
ajungând chiar la o exprimare ce ţine de arhitectură ("Sie behăit einen schlehthin
architektonischen Charakter und Ausdruck"), aminteşte foarte bine de consideraţii
similare ale lui Hegel care remarcase faptul că uneori arta arhitectului se putea aici
condensa în forme singulare şi independente, trecând în sculptură63 (la fel, atunci
când Eminescu observă că în arhitectura egipteană stăpânea tendinţa spre "forma
fără grai", ponderea, regularitatea, regula fixă - "Der Drang nach stummer Gestalt,
die B esonnenheit, Regelmăssigkeit, festes Gesetz" -, avem în faţă ceea ce Hegel
socotea a fi fost specific piramidelor: "die Regelmăssigkeit und Abstraktion der
Formen"64).
Parcurgând mai departe notele lui Eminescu vom constata că referirea la
grandoarea Unicului - opus oricărui politeism - în spiritualitatea iudaică este
aşijderea inspirată şi din pagini ale lui Hegel, gânditorul discutând în lecţiile despre
filozofia religiei conceptul lui "Dumnezeu - Unul"65 , iar în cele de estetică legătu
ra acestuia cu poezia ebraică66 - pe care o semnalează şi Eminescu drept străbătută
de fiorul istoriei -, sau că, alteori, titluri de paragrafe şi de capitole din Estetica lui
Hegel revin la Eminescu în expresii foarte apropiate dacă nu chiar identice: "Kampf
der alten und der neuen und der Sieg der neuen Gotter", la acesta din urmă, cu
referire la Grecia, "Der Kampf der alten und neuen Gotter" la Hegel67 , sau "Die Kunst
der Erhabenheit"68 - titlul global la filozoful german, privitor la estetica orientală
a grandorii - şi afirmaţia lui Eminescu potrivit căreia culmea concepţiei orientale
se află în grandoare ("Spitze der orientalischen Auffasung ist im Erhabenen").
62. Ăsthetik, I, p. 347.
63. Ăsthetik, II, p. 40 şi unn.
64. Ibidem, p. 45.
65. Prelegeri p. 3 1 2 şi unn.
66. Ăsthetik, I, p. 362 şi unn.
67. Ibidem, p. 438 şi unn.
68. Ibidem, p. 366 - 367.
„ . ,
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Analogiile continuă în momentul în care Eminescu găseşte la Hegel, în sfera
filozofiei religiilor, echivalarea brahmanismului cu o "religie a fanteziei"69 , o dis
cutare a rolului fanteziei în mitologia indiană70 sau, în sfera esteticii vechi indiene,
remarcarea a ceea ce filozoful numeşte "die phantastische Symbolik"7 l - pentru
Eminescu "die indische Phantasie . . . geht von der Vorstellung aus und lăsst
Menschenwelt und Natur erstehen und aufgehen" - şi ele devin foarte frecvente în
notele despre arta şi mitologia greacă. Aici, de exemplu, pentru o lume simţită, în
chip firesc, ca mult mai familiară decât aceea a Orientului, constatând că pentru
anticii elini religia propunea, în locul unei divinităţi invizibile - ca altădată în
Răsăritul palestinian -, un "cerc de zei particulari" ("einen Kreis besonderer
Gătter"), Eminescu se apropie mult de Hegel pentru care zeul grec este "eine
besondere Gottheit"72 . Găsim în continuare la Eminescu considerente generale
hegeliene, fie privind individualizarea zeităţilor greceşti ("es sind begtinstige
lndividuen", notează Eminescu după Hegel care remarcase, pentru mitologia
Greciei antice, "die einzelne Individualităt der Gătter"73 ), fie despre graţia vie a
omenescului în conceperea aceloraşi divinităţi, într-o lume a cetăţilor - "poleis" în
care viaţa individuală ca şi arta se contopesc cu viaţa generală a statului democra
tic antic - idee pe care Eminescu o subliniază ("die Kunst geht mit dem Leben der
Nation Hand in Hand") -, fie despre libertatea şi raţionalismul, concreteţea şi fru
museţea ce stăpânesc imaginea şi gândul grecesc74 ("Die individuelle Freiheit und
Selbstăndigkeit wird das eingentlich herrschende"), acea "religie a frumuseţii" pe
care Hegel o socotea drept semnul distinctiv al spiritualităţii Heladei75 , fie, în
sfârşit, despre rolul precumpănitor al viziunii sculpturale, întruchipare supremă a
antropomorfismului, în lumea clasică grecească76 .
Până în ultimele rânduri - cu unele lacune de lectură încă - ale acestor scurte
însemnări eminesciene despre aspectul artistic al celor mai vechi civilizaţii din istorie,
69. Prelegeri„„ p. 252.
70. Ibidem, p. 245.
7 1 . Ă sthetik, I, p. 326 - 327.
72. Ibidem, p. 452.
73. Ibidem, p. 472.
74. Ă sthetik, II, p. 162 şi urm. ; idem, Prelegeri p. 412.
75. Ibidem, p. 370 şi urm.
76. Eminescu constată, în legătură cu forţa de exprimare şi de iradiere a sculpturii, caracterul sculptural al pic
„ „

turii din vechea Grecie ("sculpturartiger Charakter der Malerei") - remarcă comună în arheologia clasică şi în
istoriografia artei antice din secolul trecut -, ceea ce ne aminteşte iarăşi de faptul că Hegel subliniase puterea
sculpturii greceşti de a exprima mai bine ca orice altă artă vizuală felul de a vedea al grecilor. Reflecţii
asemănătoare se pot găsi, de altminteri, şi în splendidul elogiu adus artei antice greceşti de către Herder într-ale
sale Einige Wahmehmungen uber Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume) Herders Werke, ed. W.
Dobbek, III, Weimar, 1957, p. 7 1 - 154).
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paralelisme cu textele hegeliene - cu cele de estetică în primul rând - pot fi
urmărite; elocvente sunt, de pildă, cuvintele prin care Eminescu caracterizează unul
dintre stilurile fundamentale ale spaţiului greco-roman, ionicul, pentru care Hegel
consemnase, drept trăsături ştiute de acum de toţi esteţii şi arheologii, zvelteţea,
graţia şi eleganţa ("Schlankheit, Anmut und Zierlichkeit"77 ) şi pentru care poetul
îşi nota, aşijderea, tendinţa ionicului spre zvelteţe (" . . . ins Schlankere tiberzuge
hen"), aceeaşi "Schlankheit" revenind mai jos atunci când aminteşte eventualele
influenţe ionice asupra doricului, înrâurirea acestuia din urmă asupra celui dintâi
fiind la rândul său descifrabilă într-un spor de forţă ("Kraft").
De la simple cuvinte - dar pline de semnificaţii pentru judecata estetică şi pen
tru diferite alte teoretizări - până la idei cu caracter mai mult sau mai puţin gene
ral (devenite chiar bunuri comune ale esteticii, ale istoriei artelor şi credinţelor, ale
istoriei culturii în ultimul secol), avem impresia, aşadar, a asista, în cazul acestor
însemnări în limbă germană ale lui Eminescu, la o involuntară schematizare a unor
judecăţi şi caracterizări izvorâte în bună, în foarte bună parte din Hegel. Cărţile
acestuia Eminescu le va fi studiat cu atenţie - faptul este mai evident acum ni se
pare, decât în alte cazuri discutate de istoriografia eminesciană -, chiar dacă poetul
nu avea să devină câtuşi de puţin un partizan al hegelianismului pe care-l cunoscuse
şi prin audierea unui curs specializat la universitatea berlineză. Acestor însemnate
reminescenţe de sorginte hegeliană li s-au adăugat cele din lecturi, făcute în ace
leaşi luni, în aceeaşi perioadă universitară oricum, în domeniul istoriei Antichităţii
- pentru care, din şcoală încă, de la Cernăuţi, elevul Eminescu manifestase un real
interes78 -, li s-au adăugat o vădită capacitate de sintetizare a ceea ce citise şi a ceea
ce audiase în câmpuri felurite ale civilizaţiilor vechi, de la arte şi credinţe, la
politică, o limpede putere de împletire a particularului cu generalul. Iar rezultatul
ne stă înainte. Crâmpei de cultură universitară foarte solidă, cu orizonturi întinse,
judecăţi clare şi informaţii precise, aceste însemnări eminesciene vin ca un adaos
la dreapta judecare a începuturilor intelectuale ale celui mai cultivat poet din lite
ratura noastră.

77. Ăsthetik, II, p. 67 , trăsături opuse celor ale doricului - specific, între altele, cum notează şi Eminescu,
Magnei Grecia - "mit schwerfâlligen Fonnen" (ibidem, p. 66).
78. G. Călinescu.Viaţa . . . , p. 57.
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DESPRE DREPTUL IA STEMĂ AL FAMIUILOR BOIERESTI
,
DIN MOWOVA SI TARA ROMÂNEASCĂ
'

'

Tudor-Radu Tiron
Utilitatea izvoarelor heraldice în cunoaşterea trecutului boierimii române este un
fapt ce nu mai trebuie demonstrat. Istoria acestei categorii sociale, a cărei existenţă
juridică coincide cu cea a ţărilor române dintre Întemeiere şi Unirea din 1 859, poate
fi studiată prin stemele pe care boierii le-au folosit la ctitoriile lor, pe sigilii, pietre
de mormânt, obiecte de inventar casnic şi pe portrete.
Totalitatea acestor izvoare - cele care s-au păstrat până azi şi cele a căror exis
tenţă nu putem decât să o presupunem - constituie un "patrimoniu" heraldic aparte,
aflat în legătură cu stemele domneşti, ecleziastice sau teritoriale. Boierimea s-a
folosit frecvent de steme, inspirându-se din practicile societăţii feudale occidentale,
împrumutate atât prin imitaţie, cât şi ca urmare a consolidării noţiunilor de neam şi
succesiune. S-a menţionat că "ritmurile de civilizaţie la nivelul păturii conducă
toare au fost sincrone cu cele ale Apusului", terminus ad quem fiind momentul
"definitivei invazii otomane care a urmat puţină vreme după dispariţia fostului
imperiu roman de răsărit" ! : această constatare, prilejuită de analiza unor obiecte
decorative din necropola domnească de la Curtea de Argeş, poate fi reţinută şi pen
tru începuturile fenomenului heraldic în lumea ortodoxă extracarpatină.
Heraldica boierească - începuturi

Originile heraldicii boiereşti pot fi găsite în secolul al XIV-iea, în documentele
cosigilate ale domnilor Moldovei (mai ales cele exteme)2 ; primul document de
acest fel pare a fi actul de omagiu al lui Roman voievod către regele Poloniei
( 1 393), document incluzând şi făgăduinţa boierilor care "spre tăria acesteia
atârnăm peceţile noastre împreună cu a domnului nostru". Deşi în cazul dat nu aflăm
decât nouă sigilii boiereşti, subliniem că acestea erau atârnate pe seama "panilor şi
poporului întregii ţări a Moldovei şi cu copiii noştri, prezenţi şi viitori „." 3 .

I . Pavel Chihaia, Sfârşit şi început de ev. Reprezentări de cavaleri la începuturile Renaşterii, Editura
Eminescu, s. l., 1 977, p. 100- 10 1 .
2. Dan Cemovodeanu, Ştiin(a şi arta heraldică în România, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1 977, p. 1 65 şi următoarele.
3. Emil Vîrtosu, Din .i;igilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în "Documente privind Istoria României",
Introducere, voi.II, Editura Academiei R.P.R., 1 956, p. 407 - 408.
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Apoi, este de presupus că cele nouă matrice folosite preexistau întocmirii aces
tui act, ilustrând practica folosirii de steme în mediile boiereşti. Iată trei exemple:
a) Stemele marilor proprietari de pământ, dintre care unele au fost perpetuate - nu
întâmplător - în heraldica teritorială. Acesta va fi fost cazul Romanului, târg ce per
petuează amintirea unui boier omonim şi poate chiar stema sa (un cap de mistreţ),
după cum o arată un sigiliu municipal folosit până în secolul XVII. 4 b) Bratul
Netedul, întâiul boier citat în actele omagiale ale lui Ştefan I către regele Poloniei,
folosea arme cu capul de bour al Moldovei, ceea ce a permis prezumţia unei legă
turi de sânge cu familia domnitoare5 . c) Important este în speţă şi însemnul de pe
mai multi nasturi descoperiţi la Rădăuţi, într-un mormânt care aparţinea cu sigu
ranţă unui personaj înrudit cu dinastia, dar nu un domn (deoarece este vorba de un
cap de lup şi un coif cu coarne, figuri fără corespondent în heraldica cunoscută a
domnilor Moldovei)6 . Exemplele de mai sus arată că, alături de domn, boierii uti
lizau neîngrădit steme, având sau nu legătură cu însemnul oficial al ţării. Cazul
peceţii de la Roman arată, cu o mare probabilitate, cum stema unui puternic feudal
trecea pe seama unei comunităţi.
De-a lungul existenţei lor, stemele boiereşti au fost adoptate fără restricţii,
"epoca de aur" a acestora coincizând cu domniile regulamentare (dar urmaşii
familiilor boiereşti perfecţionându-şi însemnele până în secolul XX, inclusiv).
Există şi cazuri în care boieri sau descendenţi de domni din Moldova şi Ţara
Românească au primit blazoane din partea unor suverani străini : împăraţii Sf.
Imperiu, regii Poloniei sau principii Transilvaniei. Cea mai veche concesiune atestată cu certitudine - datează din 1535, când fraţii Ladislaus şi Ioan Drakulya de
Semtest (nepoţi ai lui Vlad Ţepeş) primesc blazon de la împăratul Ferdinand 17.
Cele mai recente concesiuni de steme i-au avut ca beneficiari pe Radu Kretzulescu
(care a primit titlul de principe şi stema de la regele Umberto I al Italiei, în 1900),
respectiv pe heraldistul basarabean Paul Gore (căruia ţarul Nicolae II i-a conferit o
stemă în 1906, pe baza unor arme Gore din secolul XVII) 8 .

4. Dan Cernovodeanu şi Jean N. Mănescu, Noile steme ale judeţelor şi municipiilor R. S. R„ extras din "Revista
Arhivelor", Anul LI, voi. XXXVI, nr. 1 -2, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1 974, p. 8 şi fig.
2. Interesante consideraţii au fost formulate de dl. Ştefan S. Gorovei, Heraldică şi istorie în sigiliul medieval
al oraşului Roman, în "Buletinul Institutului Român de Genealogie şi Heraldică «Sever Zotta»", II, 1 -3, Iaşi,
25.III.2000.
5. Lia Bătrîna, Adrian B ătrîna, Curţi boiereşti în Moldova medievală, în "Magazin Istoric", Anul XVI, Nr. 1 2
( 1 89) decembrie 1 982, p . 1 8- 1 9.
6. Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna, Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent
Moldova, în volumul Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1 980, p. 1 95-209.
7. Dan Cernovodeanu, Ştiinţa„ „ pi. LXXIII, fig. 2.
8. Silviu Andrieş-Tabac, Paul Gore heraldist, în "Arhiva Genealogică", IV (IX), 1 997, 1 -2, p. 234-235.
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Heraldica boierească - delimitări geografice

Aşa cum rezultă încă din titlul lucrării noastre, familiile pe care le avem în
vedere aparţin spaţiului celor două principate extracarpatine. Faţă de această
situaţie-tip, se cuvine să facem următoarele precizări:
- sunt familii boiereşti cărora li s-a concedat stema de către un suveran străin,
rămânând în ţară şi folosind-o aici: în 1688, boierul Constantin Brâncoveanu a
primit titlul şi stema de conte al Ungariei, descendenţii săi utilizând-o fără încetare,
până în prezent9 ;
- sunt familii boiereşti care au emigrat, s-au integrat în nobilimea altor state şi
au primit o stemă inspirată din "zestrea" heraldică a ţării de origine: nobilii ruşi
Heraskov, despre care se cunoştea că au venit din Ţara Românească, au primit ante
1797 o stemă incluzând corbul cu cruce al acestui principat IO;
- sunt familii boiereşti rămase în Bucovina şi Basarabia după ocuparea acesto
ra ( 1775, 1 8 1 2), care au folosit steme bazate pe însemne mai vechi: în 1 906, guver
nul Bucovinei încuviinţa fraţilor Onciul să poarte stema înaintaşului lor Grigoraş
Onciul, trăitor în secolul XVIII 1 1 .
- sunt familii străine, stabilite în ţările române şi integrate în boierimea locală,
care au continuat să folosească stema lor de origine: nobilul făgărăşean Hristofor
Stoika de Veneţia de Sus, devenit colonel în armata munteană, a fost înmormântat
în biserica construită de el la Slobozia. Pe portretul său, aflat tot aici, este figurată
stema străbunilor săi, desigur acordată de unul din principii Transilvaniei în secolul
XVIIl 2 ;
Aceste situaţii invocate mai sus complică întrucâtva lucrurile: pe de o parte, am
fi în prezenţa unor însemne datorate sistemelor heraldice externe (interpretare
restrictivă); pe de altă parte, cercetarea heraldică de până acum a avut în vedere atât
criteriile geografice, cât şi cele genealogice (interpretare extensivă) 1 3 .

9. Jean N. Mănescu, Despre stemele Brâncovenilor, în "Arhiva Genealogică", IV (IX), 1997, 3-4, p. 3 1 9-326.
1 0. *** Oâu1e aaoâîâ ieeu ăâî oyineeou oîăîâu ânaoînii1ene1y eiiao1e, 1797, partea a II-a, nr. 1 34.
1 1 . Teodor Bălan, Familia Onciul. Studii şi documente, Institutul de Arte Grafice şi Editură "Glasul
Bucovinei", Cernău\i, 1927, p. 210, nr. 178- 179. Mobilele scutului arată că stema din 1906 are la origine o
pecete boierească tipică pentm secolele XVIII-XIX.
1 2. Vestigii examinate in situ, în 2005.
1 3 . Dăm ca exemplu o lucrare clasică referitoare la blazoanele de neam din \ările române extracarpatine Emanoil Hagi-Moscu, Steme hoereşti în România, Atelierele "Socec", Bucureşti, 1 9 1 8 în care se află incluse
atât însemne propriu-zis boiereşti, cât şi ale unor familii fanariote (Rasti, Rizo-Nerulo), ale unor familii
împământenite aici (Laptev, Lenş) sau ale românilor din Basarabia şi Bucovina (Gore, Styrcea, Zotta).
-
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Heraldica boierească - câteva trăsături

"Patrimoniul" heraldic boieresc este doar o parte a totalităţii însemnelor folosite
în ţările române. Chiar dacă la noi nu a existat o ierarhie expres stabilită a
stemelor,însemnata cantitate a izvoarelor păstrate îngăduie stabilirea mai multor
categorii: a) stemele domneşti (sigiliile mari şi mici ale domnului, ale divanului, ale
căimăcămiilor şi locotenenţelor, precum şi ale oricărei instituţii de nivel "central");
b) stemele boiereşti (însemne de neam şi însemne de funcţie); c) stemele eclezias
tice (însemnele personale sau de funcţie ale arhiereilor, însemnele de mânăstiri sau
eparhiale); d) stemele unităţilor administrativ-teritoriale (însemne de ţinuturi sau
judeţe, de oraşe şi sate). Stemele boiereşti s-au aflat în legătură cu fiecare din cele
lalte trei categorii, împrumutând unul sau mai multe elemente heraldice atunci când
un boier era înscăunat domnl 4, era numit arhiereu l 5 sau primea o înaltă demnitate
administrativă 1 6 .
Chiar dacă în ţările române extracarpatine nu au avut loc acele întreceri ca
valereşti care au consacrat în apus fenomenul heraldicl 7 , chiar dacă nu au existat
colegii de arme care să supravegheze folosirea stemelorl 8 , constatăm că răspândi
rea acestora nu a fost deloc restrânsă. În perspectivă socială, vedem cum sigiliile
heraldice erau folosite de toţi cei care puteau încheiau acte, de la primii boieri ai
ţării până la cei din urmă moşneni care se vindeau rumâni 1 9 . În mediile săteşti,
actele erau considerate valabile atât prin imprimarea peceţii, cât şi prin punerea
degetului sau prin desenarea semnului crucii - desigur că, în autentificarea actelor,
conţinutul simbolic al reprezentărilor sigilare nu avea nici o importanţă, ci doar
prezenţa lor fizică. În mediile cultivate, stemele erau mai atent folosite iar numărul
de obiecte armoriate era mai mare: sigilii, bijuterii, sculpturi, obiecte de uz casnic,
picturi, tipărituri, ex-libris-uri etc.

14. De exemplu, stema domnilor Movilă, care include şi vechiul lor însemn de neam - Dan Cernovodeanu,
Ştiinţa„ „ pi. LXXIV, fig. 2,

15.

4.

De exemplu, stema sigilară a lui Calinic Miclescu în calitate de "METROPOLIT UNGRO-VLAHIEI ŞI
PRIMAT A ROMÂNIEI", incluzând însemnele familiilor Miclescu şi Beldiman - colecţie particulară,
Bucureşti.
1 6. De exemplu, stema sigilară a lui Alexandru Scarlat Ghica, caimacam al Craiovei la 1 830, alăturând armele
de neam ale acestuia şi însemnele celor 5 judeţe din jurisdicţia sa - Dan Cernovodeanu, Ştiinţa„ „ pi. CXXlll,
fig. 6.
17. Ottfried Neubecker, Le grand livre de l 'heraldique, Elsevier Sequoia, Paris-Bruxelles, 1 977, p. 1 0-25.
1 8. Ibidem„ p. 26-4 1 .
19. Regretatul heraldist Jean N. Mănescu a cla�ificat un bogat material documentar referitor la sigiliile muntene
din prima jumătate a secolului XVII; din acest material - rămas nepublicat - amintim un act din 1 622, prin
care un anume Dragomir ot Stoeneşti se recunoaşte rumân lui Necula vistierul, semnând şi punând pecetea sa
(Academia Română, Manuscrise, XLl- 1 02, p. 1 0 1 , doc. nr. 1 1 2).
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Dreptul la stemă - un drept feudal

Această lungă, dar necesară introducere a încercat să stabilească trăsăturile
stemelor boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Uzanţele heraldice au fost
importate dintr-o parte a Europei în care legătura persoanei cu stema avea un
conţinut juridic; dreptul de a purta o stemă era similar celorlalte drepturi feudale,
împărtăşind aceleaşi trăsături: a) caracterul public, deoarece stemele erau mijloace
de exprimare neîngrădită, fără echivoc, a unui mesaj ; b) caracterul general,
deoarece oricine putea să îşi asume o stemă20 ; c) caracterul cutumiar, deoarece
începuturile heraldicii stau sub semnul libertăţii consuetudinare, trăsătură de altfel
comună cu întregul edificiu juridic feudal2 l ; d) caracterul unic al titularului,
deoarece stemele erau mijloace de individualizare a persoanei, similare numelui şi
predicatului geografic; e) transmiterea ereditară, deoarece stemele erau moştenite
de către descendenţi, la fel ca orice alt bun patrimonial. În apusul şi centrul
Europei, lumea utilizatorilor de steme era exclusiv catolică. Stemele erau folosite
cu prilejul unor evenimente militare sau întreceri cavalereşti, fiind consemnate într-o
mulţime de izvoare (ilustrate sau nu). Sub raport tehnic, multitudinea de particula
rităţi ale unei steme - suporţi, devize, mantouri etc. - se datorează în întregime
apusului şi centrului Europei, spaţiu în care, de altfel, stemele erau consecvent
reprezentate în culori, potrivit regulilor heraldice. În fine, sunt de menţionat
numărul imens al stemelor păstrate, rezistenţa în timp a fenomenului heraldic (care
acoperă mai bine de opt secole de istorie), precum şi difuzarea stemelor pe între
gul mapamond.
Desigur că stemelor boierimii române le-au lipsit multe din trăsăturile heraldicii
clasice. În Moldova şi Ţara Românească nu au existat întreceri cavalereşti, heralzi
şi diplome pentru blazon, stemele erau folosite cu mai puţină metodă şi con
secvenţă, iar sub raport tehnic înregistrăm vădite minusuri. Uzanţele heraldice se
reduc - în cazul boierilor - aproape exclusiv la gravarea de sigilii 22 , ceea ce este
totuşi semnificativ pentru relaţia dintre drept şi heraldică. Vecinătatea principatelor
extracarpatine cu Transilvania, spaţiu în care stemele erau riguros acordate prin
diplomă, defavorizează sub raport valoric stemele boiereşti, compoziţii liber adoptate,
20. Michel Pastoureau, Traitt! d'heraldique, Grands manuels Picard, Paris, 2003 , p. 5 1 -52 - este vorba de cate

goria sigiliilor armoriate tărăneşti, a căror existentă este atestată încă de la începutul secolului al Xiii-lea.
2 1 . Fără să insistăm asupra subiectului, amintim că, în mai toate statele din Europa apuseană, puterea centrală
a dorit consemnarea normelor dreptului feudal, precum şi, prin similitudine, a stemelor. Tot prin similitudine,
puterea centrală s-a erijat în unicul izvor al noilor norme, precum şi al noilor steme; în privinta acestora din
urmă, momentul echivalează cu aparitia diplomelor de concesiune.
22. Maria Dogam, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. A lbum sigilografic, Editura Ştiintifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1 976, p. 5 şi următoarele.
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I

folosite fără constanţă23 şi transmise adesea fără o regulă precisă24 . Apoi, în
Transilvania exista chiar o categorie aparte în sânul nobilimii - armaliştii, mici
nobili fără iobagi şi cu puţin pământ25 - categorie justificată, din punct de vedere
juridic, prin existenţa unor littere armales; dincoace de munţi, mazilii, răzeşii şi
moşnenii erau similari armaliştilor ca putere economică şi preponderenţă
demografică, dar blazonul nu mai era o condiţie sine qua non a existenţei lor26 .
Dacă folosirea de steme ar fi fost un obicei consecvent şi cu o mai mare
amploare, statul nu ar fi pregetat să îl controleze şi să îl exploateze din punct de
vedere financiar (mai ales în epoca fanariotă). Dar, aşa cum am arătat mai sus, si
giliile erau şi cea mai comună modalitate de folosire a unui însemn de către o per
soană fizică; după căderea în desuetudine a cosigilării actelor externe ale domnu
lui, sigiliul armoriat boieresc a fost folosit doar în legătură cu circuitul civil intern.
Actele în care sigiliile boiereşti însoţeau sigiliu� domnului - pentru a da o mai mare
greutate acestuia - au fost pe drept considerate ca un privilegiu obţinut de marii
boieri ai ţării ; cu toate acestea, chiar dacă s-a vorbit de "renunţarea parţială la drep
tul suveran al domnului de unisigilare", chiar dacă s-a notat perioada destul de
scurtă a existenţei unor asemenea acte (cca. 1459 - 1479, în Moldova), chiar dacă s-a
subliniat dispariţia acestor acte o dată cu consolidarea puterii centrale, cosigilarea
internă echivala cu validarea suplimentară, excepţională, de unde şi diferenţa din
tre actele unisigilate ale domnului (care exprimau credinţa acestuia) şi cele cosigi
late (care exprimau credinţa domnului şi mărturia comună a boierilor)27 .
Consacrată cu prilejul cosigilării actelor domneşti 28 , heraldica sigilară
boierească a avut mai apoi o existenţă de sine stătătoare, separată de sigiliul autorităţii
23. Spre exemplu, atestate întâia oară la 1 8 1 3, armele boierilor Costachi (Boldur) din Moldova conţineau un
Icu cu cruce, iar în cimier un cocor (Maria Dogaru, Un armorial rorru.1nesc din 1 813. Spiţa de neam a familiei
Balş dotată cu steme, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1 98 1 , p. 28-29, 1 08-1 09). Vreo trei
decenii mai târziu, hatmanul Iordache Boldur-Lăţescu folosea o pecete cu armele cuprinzând o jumătate de
acvilă şi un braţ în armură ţinând o ramură, o cruce şi o spadă (Dan Cernovodeanu, Ştiinţa„ „ pi. CIII, fig. 2).
24. Ca urmare a căsătoriei dintre Constantin Ccaur-Aslan şi Eufrosina, sora domnului Ioniţă Sandu Sturdza
(*** Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească (coordonator şi coautor Mihai Dim. Sturdza),
Editura "Simetria", Bucureşti, 2004, p. 1 42-1 43), familia Ceaur-Aslan a preluat stema familiei Sturdza - un
Icu încoronat, ţinând o sabie şi o ramură de măslin - stemă pe cure a modificat-o întorcând capul leului.
25. *** Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Editura Academiei R. S. R„ Bucureşti, 1 988, p. 24-25,
voce "armai ist".
26. Ar fi de remarcat că orginile mazililor, răzeşilor şi moşnenilor se pierd în masa de proprietari ai solului
dinainte de întemeierea principatelor extrncarpatine, pe când arrn aliştii ardeleni provin, în marca lor majoritate,
din înnobilarea masivă a ţăranilor, inclusiv iobagi, realizată de principii Transilvaniei îndeosebi în secolul
XVII.
27. Emil Vîrtosu, Despre cosigilarea actelor domneşti, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie laşi",
XI, 1 969, p. 1 5 1 - 1 55.
28. Traian Larionescul, A rmorialul Moldovei de Sus. Album heraldic, Bucureşti, 1 976, p. IV: "„.prin faptul că
peceţile cu stemele respective figurează alături de acele ale voievozilor („.) dovedesc implicit, o recunoaştere
oficială de către voievozi, a acestor steme folosite de boieri".
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centrale, dar sub mandatul direct al acesteia. Aceste însemne de funcţie publică29 ,
care ţineau locul unor blazoane veritabile - dar se puteau "heraldiza", transformân
du-se în armerii de familie30 - reprezentau fie: a) delegarea în teritoriu a autorităţii
domneşti (categoria de sigilii iconografice, reprezentând mari 3 1 şi mici32 boieri
ţinând toiagul de dregător în mână, cele care cuprind o cetate33 etc.);
b) funcţia onorifică deţinută la curtea domnească (categoria de sigilii care, prin
natura reprezentării, trimit direct la felul acesteia: spătar34, pahamic35 , vistier36
etc.). Toate aceste însemne reprezintă, până la urmă, capacitatea juridică a fiecărei
persoane, indicând întinderea autorităţii sale în sânul societăţii feudale moldo
muntene37 . întrucât s-a arătat că aceste însemne îşi încep existenţa o dată cu se
colul XVII38 , menţionăm că există o legătură cu stemele acordate în Transilvania
aceleiaşi perioade: stemele noilor înnobilaţi (demnitarii principatului intracarpatin
aparţineau cu toţii unor vechi familii, neavând nevoie de diplome pentru blazon)
oglindeau foarte transparent statutul socio-profesional al fiecărei persoane.

29. Constantin Moisil, Studii de sigilografie românească, în "Revista Arhivelor", voi. II, Nr. 4-5, Bucureşti,
1 927-1929, p. 126- 127.
30. De exemplu, însemnul sigilar din 1618 a l marelui agă Matei din Brâncoveni (Emil Vîrtosu, Din sigilo
grafia. . . , fig. 55), va fi inclus în stema domnească în momentul urcării acestuia pe tron (Dan Cernovodeanu,
Ştiinţa„., pi. XXI, fig. 1 , 4).
3 1 . Este vorba de titularii functiilor de mare ban (Emil Vîrtosu, op. cit., fig. 52-54, 56) şi mare vornic (cf.
Constantin Moisil, op. cit., p. 1 27-1 36) - exemplele acoperă secolele XVII şi XVIII, dar tot aici putem încadra
şi reprezentarea iconografică a vornicului de politie al Bucureştilor, tinând o filacteră şi o cheie ( 1 83 1 ) - cf.
Dan Cernovodeanu, op. cit., pi. CLI, fig. 4.
32. Este vorba de titularii functiei de vornic de poartă (exemple din 1 676) - cf. Emil Vîrtosu, op. cit.,
fig. 6 1 -62.
33. De exemplu, sigiliul lui Nicolae Scanavi, caimacamul Craiovei ( 1 8 1 3), cu însemnele celor cinci judete ale
Olteniei înconjurând o cetate care reprezintă Bănia - cf. Constantin Moisil, op. cit., p. 148.
34. D e exemplu, sigiliul marelui spătar Grigore Filipescu, cu o sabie în câmpul scutului ( 1 823) ibidem., p.
1 37-138.
35. D e exemplu, cupa din care ies cele trei roze ale blazonului Rosetteştilor, obiect considerat a fi " o adăugire
-

de gust îndoelnic a lui Constantin Cupariul" - cf. g-ral Radu Rosetti,

Familia Rosetti,

voi. I (Coborâtorii

moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos), Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Natională,

1 938, p. 1 2.
36. De exemplu, sigiliul marelui vistier Barbu Văcărescu, cu acvila Ţării Româneşti tinând un cufăr şi o cheie
( 1 8 17) - cf. Dan Cernovodeanu, op. cit. , pi. CXI, fig. I .
37. Cităm din Emil Vîrtosu, Despre dreptul de sigiliu, în "Studii şi Cercetări de Numismatică", nr. IIl/ 1960 p.
333: "În sfârşit, cei ce nu aveau un sigiliu personal, nu aveau pentru că nu-i prea simteau nevoia, iar nu pentru

Bucureşti,

,

că nu se cădea să-l aibă". Se arată astfel că dreptul la sigiliu era un drept general, cu conditia de a nu se uzur
pa simbolul domnesc

38.

(ibidem., p. 334).
op. cit. , p. 1 26-1 27.

Constantin Moisil,
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Astfel, cunoaştem exemple de steme anume acordate unor militari 39 , preoţi40 ,
funcţionari4 1 , artişti42, tipografi43 . .. ba chiar şi bucătari44 !
De-a lungul vremii, stemele boierilor moldoveni şi munteni au indicat, pe plan
internaţional, statutul feudal al acestora. Menţionăm mai întâi înregistrarea de către
heralzi a stemelor unor boieri, cu prilejul participării lor la evenimente precum a
fost Conciliul de la Constanţa dintre 1414 - 1 4 1 845 . Apoi, concesiunile de stemă
(pe care le-am amintit şi mai sus) echivalează cu recunoaşterea implicită a poziţiei
feudale deţinută de un boier, în ţara lui de origine; cunoscute încă de timpuriu46,
concesiunile acordate boierilor români pot să nu aibă legătură cu fondul heraldic
moldo-muntean47 , sau pot să fie inspirate din acesta, sub forma confirmării unor
arme mai vechi48 . Tot din perspectiva dreptului internaţional, considerăm că nu este
întâmplătoare asemănarea dintre figurile vechilor sigilii moldoveneşti şi cele din
herburile polone, dacă avem în vedere că aceste sigilii ne sunt cunoscute tocmai de
pe actele de omagiu către regii Poloniei49 : cancelaria monarhului vecin trebuia con
vinsă că în Moldova exista o nobilime similară celei polone.
39. De exemplu, stema acordată de Gabriel Bethlen, în 16 19, unui număr de 335 de viteji (comitatul Turda) cf. Sândor Imre, Czfmerlevelek. Cluj, voi. I, 1 9 1 0, p. 74-76. Se cunosc nenumărate alte exemple de bărbaţi în
armură sau uniformă militară, ţinând arme albe sau de foc, precum şi uzualele capete de turci tăiate.
40. De exemplu, stema acordată de Mihai Apafi, în 1664, lui Oprea Popa din Lăpuşnic (comitatul Hunedoara),
după Ana Dumitran, Ortodocşi şi calvini În Transilvania secolelor XVl-XV/l. Confruntare şi interferenţă, teză
de doctorat depusă la Institutul de Istorie "N. Iorga" din B ucureşti, în 2002, p. 323-325.
41 . De exemplu, stema acordată de Gheorghe Râk6czy I, în 1634, lui Ioan Koncz - cf. Sândor lmre, op. cit.,
voi. li, 1 9 1 2, p. 34-35.
42. De exemplu, stema acordată de Gheorghe Râk6czy I, în 1 63 1 , lui Ioan Egerhâzi, zis şi Kepir6 - ibidem. ,
voi. li, 1 9 1 2, p. 1 0- 1 1 .
43. De exemplu, stema acordată de Gheorghe Râk6czy II, în 1648, lui Abraham Kertesz, zis şi Szempczi ibi
dem. , voi. li, 1 9 1 2, p. 66-68.
44. De exemplu, stema acordată de Gheorghe Râk6czy li, în 1 652, lui Ioan Fogorâsi din Drăguş (comitalul
Făgăraş) - ibidem., voi. li, 1 912, p. 79.
45. Este vorba de cavalerul Dobromir din Valahia, respectiv Stanislaus din Moldova, stema fiecăruia fiind
reprezentată în cronica lui Ulrich v. Richenthal - cf. Constantin Karadja, Delegaţii din ţara noastră la Conciliul
din Constanţa (in Baden) in anul 1415, în "Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Istorice", s. III, t.
VII, mem. 2, 1 927, p. 59-9 1 .
46. Mai mulţi moldoveni au primit în Polonia, încă din secolul XV, titlul de cavaler şi diferite însemne heraldice
- cf. Ştefan S. Gorovei, Cu privire la heraldica medievală românească, în "Arhiva Genealogică'', I I (VII),
1 995, 1 -2, p. 282 şi, de acelaşi autor, Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană, în "Arhiva Genealogică'',
IV (IX), 1 997, 1 -2, p. 3 17.
47. De exemplu, stema acordată de împăratul Rudolf II, în 1 603, vistierului Nica (Racolă) - cf. Dan
Cemovodeanu, Ştiinţa„., pi. XCIV, fig. 4.
48. Amintim stema Cantacuzinilor, devenită herb în Polonia - cf. Kasper Niesiecki, Korona Polska, tom. li,
Lw6w, 1 738, p. 478.
49. Emil Vîrtosu, Din sigilografia„., p. 43 1 -434 (acte de omagiu ale domnului cu boierii din sfat, respectiv acte
de omagiu separate ale boierilor). Fotografiile peceţilor se află la Ion Bogdan, A lbum paleografic moldovenesc.
Documente din sec. XW. XV, XVI, Bucureşti şi Paris, 1926.
-
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Acolo unde erau folosite, stemele aveau menirea de a defini persoane, prin iden
tificarea propriu-zisă, respectiv prin afişarea unui anumit statut. Identificarea con
firma o legătură genealogică, indicând premisa unui strămoş comun: decoraţia
heraldică aşezată pe mormântul hatmanului Luca Arbore ( 1 503) includea două ecu
soane purtând armele defunctului şi ale soţiei sale5o. Faptul că o anumită figură5 1
constituie numitorul comun al acestora - chiar dacă cele două arme nu sunt iden
tice - indică originea comună a celor doi soţi; de altfel, figura mai sus amintită pare
a fi o variantă a herbului Sas52, apărând şi într-o stemă de pe o cahlă descoperită la
curtea de la Părhăuţi a logofătului Gavril Trotuşan53 . Tot herbul Sas - legat precum
se ştie de familia lui Dragoş, primul întemeietor al Moldovei - pare a fi determinat
la est de Carpaţi o lungă serie de însemne boiereşti de tipul geometric (recte polon),
grupând atât pe cele cu formă "solară" (Arbore, Tăutu), pe cele în formă de săgeată
(Prăjescu), precum şi, în fine, pe toate cele cuprinzând piese de firmament54 .
Caracterul gentilic al heraldicii boiereşti rezultă şi din "dinamica" anumitor fi
guri: armele sigilare ale unui boier pe nume Dan reprezentau o anumită figură geo
metrică, aceeaşi figură apărând răsturnată în armele boierului Coste Danovici
(desigur fiul său)55. Fără îndoială că, nouă celor de azi, ni se pare foarte firească
transmiterea unei steme în sânul aceleiaşi familii. În Evul Mediu, boieria ereditară
dădea dreptul de a figura între sfătuitorii domnului, de a participa la alegerea aces
tuia, de a sprijini actele internaţionale ale sale în numele şi pe seama ţării întregi56 .
Alături de numele moşiei, de titlul de "pan" şi de indicarea genitorului (de unde
numele terminate în "-viei"), însemnul heraldic particulariza pe feudalul român57 ,
arătând nu numai poziţia lui actuală, ci şi apartenenţa la o familie cu vechime; iar
criteriul vechimii - invocat în atâtea acte, dar mai ales în cele privind pământul se reflecta şi în folosirea stemelor. Legătura dintre neam şi stemă avea să se
50. Dan Cemovodeanu, op. cit., pi. LXXXVI, fig. 5-6.
5 1 . O roată cu patru spite din care se ridică o săgeată.
52. A se vedea diferite variante ale acestui herb în Ludwik Wyrostek, Red Dragow-Sas6w na Wegrzech i Rusi
Halickiej, Cracovia, 1 932, pi. "herby Sas6w ruskich i litewsko-polskich".
53. Paraschiva-Victoria Batariuc, Elemente heraldice pe cahle descoperite În Moldova (secolele XV-XVI), în
"Arhiva Genealogică", JI (VII), 1 995, 1-2, p. 341, fig. 1 1 .
54. A se vedea enumerarea vechilor însemne de boieri moldoveni, cu atribuiri şi explicatii, în Traian
Larionescul, op. cit„ p. IX, fig. 56- 175.
55. Dan Cemovodeanu, op. cit. , pi. LXXXV111, fig. 3-4.
56. Alexandru V. Boldur, Adunările de stări .wciale În istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti. Sfatul mare de
obşte, Editura Albatros, Bucureşti, 200 1 , p. 83-87.
5 7. Referindu-se la istorisirea polonă a închinării lui Ştefan cel Mare de la Colomeea din 1 485, moment la care
boierii moldoveni ar fi primit însemne personale, B. P. Hasdeu scria: "Acest document este de o importantă
supremă pentru istoria feudalismului român, dispărut mai în urmă, probând vechea existentă la noi a nobletei
ereditare şi a blazonului (s. n.), precum şi aceea că aşa-numitii curteni erau ecuyers, iar boierii-chevaliers"
("Arhiva Istorică", L I, partea 2, p. 23, apud. Alexandru V. Boldur, op. cit., p. 87, nota 4). V. şi supra, nota 46.
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întărească în momentul în care membrii marilor familii boiereşti şi-au alcătuit spiţa
de neam, prilej pentru afişarea de steme şi supunerea spre aprobare domnească;
cazul cel mai însemnat rămâne cel al familiei Balş, a cărei spiţă de neam din 1 8 1 3
a prilejuit compilarea însemnelor acestor boieri cu cele ale familiilor înrudite58 .
Caracterul gentilic al stemelor româneşti era confirmat, de exemplu, în relaţiile cu
străinătatea: în cazul indigenatului polon, avem de a face cu recunoaşterea impli
cită a nobleţei autohtone59 , precum şi a stemei de neam folosită de persoana în
cauză: un caz deosebit este cel al Movileştilor, familie care a primit confirmare în
Polonia atât pentru stema de neam a domnului Ieremia, cât şi pentru cea a doam
nei Elisabeta6o.
Fără îndoială că exemplul Movileştilor este unul excepţional, dovedind grija cu
care autorităţile polone au examinat şi respectat "dosarul heraldic" al unor supuşi
străini. Cu toate acestea, chiar sub directa administraţie a unei puteri străine - spre
exemplu în Oltenia ocupată de austrieci, apoi în Bucovina şi Basarabia dintre 1 775
(respectiv 1 8 1 2) şi 1 9 1 8 - boierimea moldo-munteană a fost recunoscută sau asi
milată, dar concesiunile de stemă constituiau totuşi o raritate. În privinţa Olteniei
dintre 1 7 1 8- 1 739, s-a arătat că austriecii nu au acordat decât o singură stemă (şi
aceasta sub ocupaţia militară a contelui Stainville, dar până la încheierea tratatului
de la Passarowitz ) 61 ; tot astfel, imediat după instalarea administraţiei austriece în
Bucovina, un număr de 1 56 de familii au primit titlul nobiliar de cavaler, dar puţine
dintre acestea au căpătat şi stemă (mai ales cele 10 familii care au fost avansate la
rangul de baron, precum şi câteva altele, la cerere)62 . Concluzia care se impune este
că state precum Austria şi Rusia, în care folosirea stemelor era expres reglementată,
au tolerat libera utilizare a stemelor de către descendenţii boierilor dinaintea

58. V. supra, nota 23. De obicei, asemenea documente reprezentau doar stema familiei (de exemplu "Condica
documentelor ce adeverează genealogia familiei Miclescu, împreună cu arborul spiţei şi stema care pe razămul
spiţei sau întărit prin hrisov domnesc", f.l., 1 841 - colecţie particulară).
59. Constantin Rezachevici, Indigenatul polon - o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti tn cea
Europeană în Evul Mediu, în "Arhiva Genealogică", III (VIII), 1996, 3-4, p. 207-208, 212.
60. Jean N. Mănescu, Stemele Movileştilor, ibidem„ p. 321-322.
6 1 . Este vorba de diploma pentru titlul de nobil şi stemă, acordată în 8 octombrie 1 7 17 fraţilor Matei, Vintilă
şi Radu din Sănăteşti - cf. Paul Cernovodeanu, Statutul boierimii oltene sub stăpânirea austriacă (1 71 8- 1 739),
comunicare la cel de-al XII-iea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 15-18 mai 2003.
62. Traian Larionescul, op. cit„ p. VI-VII. Menţionăm că, dintre familiile care au solicitat confirmare de stemă,
familiile Onciul şi Prunkul nu au primit diplomă din partea împăratului, ci din partea ministrului de interne aus
triac (v. supra, nota 1 1 ), respectiv a comandantului-general al Galiţiei şi Bucovinei (Arhivele Naţionale Istorice
Centrale, Fond "Peceţi II", doc. nr. 427).
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anexării63 , admiţând implicit valabilitatea liberei adopţii.
În ceea ce priveşte dreptul de proprietate, stemele constituiau doar una din
modalităţile prin care acesta era exteriorizat. Mediile săteşti, care aveau prepon
derenţă în cele două principate, cunoşteau nenumărate procedee prin care statutul
locuitorului era oglindit în structura habitatului său. Deosebirea dintre marii şi
micii boieri, apoi dintre aceştia şi rumâni sau vecini consta în durabilitatea materi
alelor folosite şi în priceperea artizanului însărcinat cu punerea în operă: desigur că
marii boieri - precum cei din familia Miclescu64 - îşi aşezau stema în văzul tutu
ror, la intrarea în curtea boierească. La polul opus, simplii sătenii îşi făceau porţi în
lemn din care nu lipseau elementele apotropaice: imitaţie de palisadă pentru ulucile
gardului, siluete de "păzitori" pentru stâlpii porţii, reprezentări de animale protec
toare, precum şi diferite alte rezolvări tehnice care trimiteau la elemente de fortifi
care clasică65 - în mod paradoxal, boieri şi săteni recurgeau la aceleaşi însemne cu
origine militară: armerii pentru unii, respectiv simboluri ale dreptului străvechi de
apărare, pentru ceilalţi. Chiar dacă depăşesc limitele geografice care ne interesează,
faimoasele porţi maramureşene ilustrează o veritabilă paraheraldică rurală, în
tradiţia civilizaţiei româneşti a lemnului66 : mai întâi, felul porţii (cu una sau două
canaturi) arăta dacă localnicul era sau nu un nemeş67 ; apoi, decoraţiile geometrice
de pe montanţi68 amintesc de însemnele Drăgoşeştilor, transformate în nenumărate
feluri dar păstrând aceleaşi caracteristici - săgeata şi însemnele solare. Alţi săteni,
precum acei mazili sau răzeşi bucovineni care au ridicat o frumoasă poartă în lemn
(acoperită şi cu o deschidere carosabilă flancată de alte două pietonale), datată
1 849 şi aflată la Muzeul Satului din Bucureşti, au reprezentat pe aceasta atât capul
de bovideu al Moldovei, cât şi un cap tăiat de leu, în profil - evidentă emblemă de
neam a comanditarului. Exemplele ar fi putut fi mai multe, dacă timpul nu ar fi dis
trus reprezentări similare, sculptate în lemn69 .
63. Amintim aici - din corespondenţa lui Sever Zotta cu Paul Gore - o relatare privind folosirea unui însemn
heraldic în familia celui dintâi. Iată ce scria Sever Zotta: "Nu ştiu şi nu cred că stema e trecută în vreun armo
rial oficial. Ea se află pe un inel al străbunicului meu, cu care punea pecetea lângă iscălitură, precum reiese din
următoarea însemnare a fratelui bunicului meu ( ) Atâta tot" (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond
"Sever Zotta", dos. nr. 1 6 1 , doc. nr. 40-4 1 , scrisoare datată 19 mai 1 920). Menţionăm că familia Zotta era una
din familiile care purtau titlul austriac de cavaler, făcând parte din nobilimea oficial recunoscută a Bucovinei.
64. Stema familiei Miclescu a fost aşezată, pe la începutul secolului XIX, pe turnul proprietăţii de la Călineşti
Botoşani (comunicarea d-lui Radu Miclescu).
65. Cf. Paul Petrescu, Arhitectura ţărănească de lemn din România, Editura Meridiane, B ucureşti, 1 974.
66. Cf. Francisc Nistor, Poarta maramureşeană, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977, p. 1 1 .
67. Ibidem , p. 1 3 .
68. Ibidem„ p . 1 8.
69. O asemenea efemeră reprezentare - azi dispărută - apărea pe un extrados în lemn al culei de la Curtişoara
(fotografie veche la Alexandru Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Târgu Jiu, 1904): doi lei afrontaţi, surmon
taţi de anul " 1 84 1 ''.
„.

.
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Raportându-ne însă la spaţiul transilvănean, vom arăta că situaţia armaliştilor de
acolo nu era cu mult diferită; chiar dacă aveau steme "în regulă", aceştia nu dis
puneau de posibilitatea comandării unor compoziţii în materiale durabile, îngă
duindu-şi cel mult reprezentarea însemnelor în lemn.
În cazul marilor boieri, heraldica a ilustrat în toate timpurile proprietatea feudală
a acestora: între cele mai vechi conace ornamentate cu steme amintim pe cel de la
Pribeşti-Vaslui (al familiei Rosetti)70, iar în Muntenia pe cel de la Hereşti (al
învăţatului Udrişte Năsturel). În cazul acestuia din urmă, care constituie şi o
realizare de excepţie a arhitecturii medievale româneşti, am încercat să arătăm că
înălţarea sa a detenninat modificarea stemei deja existente a lui Udrişte Năsturel,
justificând introducerea în aceasta a unui turn de piatră - simbol al dreptului senio
riaJ7 l . Zidirile boiereşti erau şi ele ornamentate, atât la exterior, cât şi în interior, cu
însemnele donatorului: frumoase steme s-au păstrat pe pisaniile bisericilor de la
Horodniceni-Suceava ( 1 539) şi Frunzăneşti-Ilfov ( 1 732)72 , blazonul donatorului
trecând şi în registrul pur decorativ73 . Amintim acvilele Cantacuzinilor, însemne
care au fost în fel şi chip reprezentate la ctitoriile acestora (în ornamentaţia
altarelor, pe uşile de la intrare, pe sfeşnice şi candelabre), precum şi săbiile
Movileştilor, figurate de sine stătător în pictura murală a bisericii mănăstirii
Suceviţa74 . Uneori, pomelnicul ctitorilor era şi el ornamentat cu o stemă, aşa cum a
fost pomelnicul boierilor Hereşti de la biserica Sf. Vineri din Bucureşti75 , iar alte steme
erau aşezate pe variate obiecte, ca semn al proprietăţii fizice (ex-libris-uri76 etc.),
sau chiar ca semn al proprietăţii intelectuale77 ! Tot ca o ilustrare a proprietăţii feudale
este şi însemnul Movileştilor, pictat pe actul prin care Constantin Movilă (fiul domnului

70. G-ral Radu Rosetti, op. cit„ p. 12.
7 1 . Tudor-Radu Tiron, Sur ies armoirie.'I des Năsturel, în volumul "Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani",
Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2003, p. 353-368. Tot aici, am încercat să demonstrăm că schimbarea
proprietarului moşiei Hereşti, prin vânzarea acesteia prinţului sârb Miloş Obrenovici, a avut efecte şi în plan
heraldic; astfel, leul şi şarpele Năstureilor au devenit suporţi ai annelor Obrenovici.
72. Dan Cemovodeanu, op. cit., pi. LXXXVI, fig. 3, respectiv pi. XCV, fig. 1 .
73. De exemplu la biserica Filipeştilor de la Drajna de Jos - cf. N. Iorga, Bisericile din Opăriţi, Predea/ul
Sărari şi Valea Drajnei, în "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", Anul XXII, Fasc. 62, octombrie
decembrie 1 929, p. 1 57-1 58.
74. Ibidem., pi. LXXIV, fig. I .
75. Acest pomelnic, datând din prima parte a secolului XIX ş i probabil inedit, se păstrează în colecţia bisericii
de la Hereşti Uud. Giurgiu).
76. De exemplu, ex-libris-ul din 1 692 al medicului Pantaleon Calliarchi - cf. Dan Cemovodeanu, op. cit., pi.
CIX, fig. 2. Multe alte exemple de obiecte purtând steme boiereşti vor fi citate în studiul d-lui Ştefan S.
Gorovei, Cu privire la heraldica. . . , p. 273-284.
77. Ne referim, desigur, la stema lui Udrişte Năsturel imprimată pe traducerea făcută de acesta după /mitatio
Christi a lui Thomas de Kempis, traducere tipărită la mănăstirea Dealu, în 1 647 - ibidem, pi. XCIV, fig. 5.
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Ieremia al Moldovei), vinde un domeniu din Podolia nobilului Jan Mielecki ( 1 599)78 .
Trebuie să menţionăm aici şi stemele descendenţilor de domni, ilustrare tipică a
acelor "armoiries de pretention" din Europa apuseană; pe scurt, este vorba de intro
ducerea unor însemne teritoriale în armele unor persoane care consideră - cu sau
rară temei - că au vreun drept asupra respectivelor teritorii. Istoria acestor însemne
începe de mult, din epoca în care feciori de domni (precum Mihai, fiul lui Nicolae
Pătraşcu79 sau Ştefan Mâzgă80) cutreierau Europa în căutarea sprijinului politic al
diferiţilor monarhi, pe sigiliile lor aflându-se însemnele ţărilor române. "Armoiries
de pretention" aveau, în general, toţi Cantacuzinii, deoarece acvila lor bicefală era
semn al ascendenţei imperiale8 1 . Un caz curios este cel al jupâneselor Maria şi
Ilinca Bălăceanu din Ţara Românească, fiicele lui Ion groful Bălăceanu, care sigi
lau un act din 1795 cu o stemă incluzând nu doar însemnele Austriei şi Ungariei, ci
şi cele ale Ţării Româneşti şi Moldovei, deoarece bunicul lor - celebrul agă
Constantin B ălăceanu - fusese numit cu 100 de ani în urmă general al armatelor
habsburgice din cele două principate82 . În cazul folosirii cu pretenţie a armelor
Moldovei şi Munteniei, originile acestei practici trebuie căutate nu numai la
descendenţii de domni, ci chiar la domnii în funcţie: este vorba de aşa-numitul tip
heraldic al stemelor unite. Devansând cu mai bine de 200 de ani Unirea de la 1 859,
stemele unite indică, în chip simbolic, statutul superior pretins de domnul care le
foloseşte într-un anumit moment; astfel, chiar dacă el nu este decât domn al
Moldovei sau al Ţării Româneşti, alăturarea celuilalt simbol induce premisa drep
tului asupra ambelor tronuri. Principalele etape cunoscute din istoria acestui tip
heraldic sunt: a) însemnele Bathoreştilor şi al lui Mihai Viteazul83 ; b) compoziţiile
ocazionale din veacul al XVII-iea, de la Vasile Lupu şi Gheorghe Duca84 ; c) însem
nele domnilor fanarioţi, generate de mutarea acestora de pe un tron pe celălalt85 .

78. Jean N.

Mănescu, L'aigle blanc de Pologne dans Ies armoiries des princes moldaves Movilei, în "Arhiva
Genealogică", V (X), 1998, 1 -2, p. 325-326.
79. Dan Cemovodeanu, op. cit., pi. VIII, fig. 4.
80. Ibidem. , pi. XXVIII, fig. I .
8 1 . Cităm din Evangheliarul ( 1682), despre pretentiile imperiale oglindite în stema lui Şerban Cantacuzino:
"Gripsorii şi stemele semne-s împărătiei (s. n.) I Precum şi corbul vede-se a fi semnulu Domniei, I Cu care
acestu luminat Domnu vrednic să înpodobeşte, / Amândurora Stemelor moşten să pomeneşte. (s. n.) I Că despre
nemulu părintescu pre gripsor stăpâneşte, (s. n.) I Iar despre mumă pre deplin pre corbu bine domneşte. I Tu
dară, Doamne, care eşti marele înpăratu, I Care pre-acestu Domnu luminat însuti l-ai coronatu, I Cu lină pace
să-l păzeşti, cu viiată fericită, I În scaunulu Strămoşilor, domnie slăvită (s. n.)".
82. Constantin B ălăceanu-Stolnici, Stemele Bălăcenilor, în "Arhiva Genealogică", III (VIII), 1 996, 3-4, p.

85-86.
83. Dan Cemovodeanu, op. cit. , pi. XX, fig. 3; pi. XLIX, fig. 1-3.
84. Ibidem„ pi. LII, fig. 1-5.
85. Ibidem., pi. LIII şi următoarele.
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Dintre aceste categorii, însemnele domnilor fanarioţi, precum şi ale domnilor de
până la 1 859, s-au transmis tale quale descendenţilor de parte bărbătească - inclu
siv însemnele puterii - ca şi cum aceştia ar fi continuat să domnească ! În unele
cazuri, descendenţii foloseau stema neschimbată a înaintaşului lor în scaun86 . În
altele, adăugau elemente pe care domnul în funcţie nu le folosise 87 . Este important
să subliniem că aceste steme erau folosite în mod liber, fără ca domnul în funcţie
să intervină în vreun fel (de altfel, liberă era şi folosirea titlului de prinţ de către
descendenţii oricărui domn). Însă trebuie să amintim aici o circumstanţă excepţio
nală, având relevanţă atât în privinţa heraldicii boiereşti, cât şi în cea a descen
denţilor de domn: înlăturarea stemei postelnicului Costache Suţu, de pe faţada
palatului său, din porunca lui Alexandru I. Cuza - pe fondul antipatiei existente
între postelnic şi domnitor, dar şi datorită coincidenţei între armele familiei Suţu şi
cele ale Principatelor Unite, stema a fost demontată chiar de către proprietar (sub
ameninţarea că dacă nu va face întocmai, atunci vodă o să trimită pompierii să o
înlăture) 88 . Că era o interdicţie vremelnică o dovedeşte şi reaşezarea îndărăt a ste
mei, după abdicarea lui Cuza !
Revenind la însemnele ţărilor române în chip de "armoiries de pretention",
observăm că libertatea folosirii lor era practic nelimitată, de vreme ce le întâlnim
la familii al căror trecut domnesc era foarte incert, precum boierii Bogdan din
Moldova, pretinşi descendenţi ai lui Bogdan Lăpuşneanu89 . Alteori, membrii unor
familii care dăduseră domni în ţările române şi-au realizat blazoane princiare - mai
ales în prima parte a secolului XIX chiar dacă ei nu erau descendenţi direcţi ai
domnilor al căror titlu îl pretindeau (şi a căror posteritate se stinsese). În acest sens
amintim pe reprezentanţii familiilor Rosetti (care nu erau descendenţi direcţi ai lui
Antonie vodă Ruset90) şi Callimachi (care nu scoborau decât colateral din cei patru
-

86. De exemplu beizadea Grigore Sturdza, care a aşezat pe palatul său din Bucureşti armeriile neschimbate ale
tatălui său, vodă Mihail Sturdza (martelată, stema se află azi în grădina Cişmigiu).
87. De exemplu, descendentii domnilor Moruzi foloseau ca semn distinctiv trei stele - spre deosebire de aceştia
(Dan Cernovodeanu, op. cit„ pi. XX, fig. 3; pi. XXXI, fig. 3) - figuri ce suprapuneau însemnele tărilor române
(ibidem„ pi. LXXXI, fig. 5). Î n cazul ramurii basarabene, corbul Munteniei a fost înlocuit cu acvila bicefală
rusă (ibidem„ pi. LXXXI, fig.4, 6).
88. Emanoil Hagi-Moscu, Bucureşti. Amintirile unui oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispărute, Editura Funda\iei
Culturale Române, Bucureşti, 1 995, p. 95.
89. Despre originea veritabilă şi "exageratele fumuri nobiliare" ale familiei Bogdan, a se vedea *** Familiile
boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, p. 582-583 şi 602. Stema princiară a acestei familii, cu capul de
bovideu al Moldovei, la p. 597.
90. G-ral Radu Rosetti, op. cit„ genealogia. În privinta propriei familii, tatăl generalului, istoricul şi memori
alistul Radu Rosetti, arăta că: "„.ori de câte ori îşi împodobesc blazonul sau monograma cu o coroană, uzurpă
un semn la care nu au drept. Singura podoabă ce o pot pune deasupra blazonului este un simplu coif de nobil
vechiu, cu cinci gratii sau, ceea ce mi se pare mai corect, un calpac de boier" (ibidem„ p. 1 2).
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domni fanarioţi cu acelaşi nume)9 1 .
*

*

*

Iată care a fost tabloul uzanţelor heraldice autohtone ! Exemplele date,
acoperind cei 500 de ani de existenţă juridică a boierimii din principatele
extracarpatine, reflectă imaginea pe care aceasta o avea despre steme, ca reprezen
tări simbolice ale statutului socio-gentilic.
Utilizatorii de însemne heraldice erau, în general, marii proprietari de pământ
dintre care se recrutau dregătorii de la curtea domnească, potentaţi care dispuneau
de mijloace pentru a se folosi de steme în mod constant şi pe obiecte durabile. În
anumite perioade, aceştia au cosigilat actele domnului, consacrându-şi astfel
însemnele o dată cu cele ale puterii centrale. Cu timpul, însemnele vor fi folosite şi
separat, în exercitarea unor funcţii încredinţate de către domn: de aici şi însemnele
indicând funcţia exactă a dregătorului.
Din raţiuni contractuale, stemele au început să fie folosite şi de boierimea mai
măruntă (mazili, răzeşi sau moşneni), categorie care, după modelul marilor familii
ale ţării, îşi exprima astfel deplina capacitate juridică. Subliniem că premisa uti
lizării stemelor exclusiv de către marea boierime este lipsită de temei, atâta vreme cât
s-au păstrat foarte multe sigilii heraldice, neidentificate, dar care provin indubitabil
din mediile săteşti 92, iar actele păstrate începând cu secolul XVII atestă folosirea
publică a însemnelor heraldice de către proprietarii de pământ de tot felul93 .
Stemele care ne interesează erau, în general, de liberă adopţie, dar au existat mai
multe situaţii în care boieri români au primit concesiuni heraldice din partea unor
suverani străini; şi unele şi celelalte erau recunoscute de facto de către puterea cen
trală. Tot ca o recunoaştere de facto, menţionăm includerea de către Ioniţă Sandu
Sturdza, în stema sa domnească94 , a însemnului acordat înaintaşilor săi Ilie, Chiriac
A. D. Xenopol, Istoria şi genealogia casei Callimachi, Bucureşti, 1 897, genealogia. Este de reţinut că,
atunci când a realizat albumul Steme boereşti în România (op. cit. , pi. III), Emanoil Hagi-Moscu a păstrat
schema generală a armelor folosite de această familie (sfertuit; I-ul şi al IV-iea, Moldova; al II-iea şi al III-iea,
Ţara Românească; peste tot, Callimachi), dar a lipsit armele celor două ţări române de orice fel de atribute:
luceferi, coroane, precum şi crucea din ciocul acvilei muntene (pe care familia le folosea). Acest capitis
deminutio se datorează, evident, ascendenţei neprinciare a Callimăcheştilor secolului XX.
92. Regretatul Dan Cemovodeanu a inventariat colecţia de sigilii a Muzeului de Istorie a Municipiului
B ucureşti , colecţie care cuprinde un însemnat număr de sigilii "rustice" din secolele XVIII-XIX, dintre care
multe sunt ornamentate cu coroane nobiliare (catalogul manuscris în posesia autorului).
93. Dacă la încheierea unui act era disponibil un singur sigiliu iar numărul martorilor era de şapte, acelaşi si
giliu era imprimat de şapte ori, în poziţii diferite, ca şi cum fiecare dintre martori ar fi folosit câte un sigiliu document din 1634, citat de Emil Vîrtosu, Despre dreptul de sigiliu, p. 334.

91.

94. O reproducere a acesteia la Dan Cemovodeanu, op. cit. , pi. XXXIII, fig.

I.
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şi Toader Sturdza de principele Mihail Apaffi al Transilvaniei (prin diploma din
1 679)95 . Au existat domni care au inclus în stema domnească însemne personale,
anterior folosite, precum şi urmaşi de domni care au inclus în stemele lor cele două
simboluri ale ţărilor române. O dată cu secolul XIX şi romantismul genealogic,
stemele au primit şi recunoaştere de jure, împreună cu spiţele de neam pe care mai
multe familii le-au supus aprobării domneşti.
Relaţia dintre simbol şi utilizator nu a fost niciodată întâmplătoare. Atât pentru
actele cosigilate ale domnului, pentru cele ale dregătorilor sau pentru cele ale altor
boieri, textul menţionează aşezarea de sigilii "pentru credinţă"; devenit astfel
garanţie juridică, simbolul era de cele mai multe ori personalizat (de exemplu prin
iniţiale), fiind în unele cazuri transmis descendenţilor de-a lungul mai multor sute
de ani. Exemple de la Cantacuzinii ambelor principate, de la Sturdzeştii moldoveni
sau de la B ălăcenii munteni confirmă premisa unor însemne moştenite - fără
schimbări notabile - din generaţie în generaţie.
Uzanţele confirmă, la rândul lor, folosirea de plin drept a stemelor de către
boieri: indicarea dreptului de proprietate asupra unui bun, atestarea unei donaţii,
indicarea unei apartenenţe genealogice, toate sunt reflectate în utilizarea de steme.
Pisanii de conace sau de biserici, pietre de mormânt, portrete purtând blazoane96
sau ex-libris-uri, toate acestea arată că boierii noştrii înţelegeau fenomenul
heraldic, folosind blazoanele după toate uzanţele europene. Ne facem datoria de a
aminti aici - ca o curiozitate pentru care avem rezerve - afirmaţia lui Fr. J. Sulzer:
"Astăzi însă (la 1780) boierii cei mai mari s-au şi obişnuit cu butcile şi cu droşcile,
pe care le aduc din Transilvania sau din Viena, şi pe care le întrebuinţează fără
măcar a şterge de pe ele blazaanele foştilor lor proprietari" 91(s. n.).
Amintim la urmă şi o recunoaştere sui generis a valabilităţii stemelor boiereşti:
o dată cu stabilirea noilor însemne administrativ-teritoriale, mai multe steme de
neam au fost valorificate, indicându-se astfel drepturile feudale pe care o familie le-a
avut, cândva, într-un anumit loc. Un model de metodă ştiinţifică rămâne, în
această privinţă, elaborarea în bloc a celor 90 de steme de comune din judeţul
Suceava98 , steme care au inclus însemnele mai multor familii boiereşti : Arbore,
95. Textul diplomei la Alexandre A. C. Sturdza, Regne de Michel Sturdza Prince regnant de la Moldavie 1 834-

1849, Librairie Pion, Paris, 1 907, Anexe II, p. 1 70. Interesant este că domnitorul a preferat să includă tocmai
acest însemn, deşi Sturdzeştii aveau o stemă chiar mai veche (atestată la 1615 ibidem., fig. 47). A dat el oare
mai mult "credit" armeriilor concedate ?
96. Amintim portretele cu stemă ale boierilor munteni B arbu Văcărescu (la Muzeul Bellu din Urlaţi) şi Grigore
B râncoveanu (colectie particulară, Bucureşti), precum şi al boierului moldovean Dimitrie Ralet (la Muzeul de
Artă din Iaşi).
97. Apud. Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 986, p. 3 1 .
98. Hotărârea Guvernului României nr. 1 .290 din 4 noiembrie 2003, publicată în "Monitorul Oficial" nr. 862
din 4 decembrie 2003.
-
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Forăscu, Movilă etc. Prin aceasta, actuala Comisie Natională de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române urmează drumul deschis, în
perioada interbelică, de Comisia Consultativă Heraldică, organism care a inclus
armeriile familiei Ghica în noua stemă a oraşului Alexandria (ctitoria teleor
măneană a lui vodă Alexandru Dim. Ghica)99 , şi a folosit armeriile Văcăreştilor
pentru a stabili noua conformaţie a stemelor judeţului şi oraşului Făgăraş I DO .
În peisajul cercetării heraldice actuale, stemele boiereşti din Moldova şi Ţara
Românească alcătuiesc un domeniu insuficient cunoscut: publicarea de documente
a fost rareori însoţită de imagini sau descrieri ale diferitelor peceţi, publicarea de
vestigii epigrafice a avut în vedere informaţiile scrise şi mai puţin cele simbolice,
muzeele şi arhivele conţin nenumărate obiecte armoriate rămase neidentificate, iar
locuintele boiereşti şi monumentele funerare ornamentate cu steme cad adesea
pradă dezinteresului pentru trecut. Şi e păcat, pentru că acestea sunt informaţii care
ne-ar putea ajuta să înţelegem trecutul european al boierimii române.

99. Maria Dogaru, Din heraldica României, Editura JIF, Bucureşti, 1994, p. 1 50- 1 5 1 şi fig. 326.
I 00. Ibidem. , p. 1 1 9, fig. 193, 1 95. Î n acea�tă problemă Tudor-Radu Tiron, Câteva cul'inte despre schimbarea
stemelor Făgăraşului, în volumul "Palate, castele şi cetăţi din Transilvania", Făgăraş, 2000, p. 1 24- 142.
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CĂRTI VECHI ROMÂNESTI DE ÎNTELEPCIUNE
PRIVIND COMPORTAMENTUL
'

'

'

Stela Toma
Concepţia care de-a lungul întregii istorii a civilizaţiei recunoaşte demnitatea,
valoarea şi posibilităţile nelimitate de desăvârşire a fiinţei umane şi care, în con
secinţă, militează pentru dezvoltarea liberă a personalităţii umane - umanismul s-a manifestat, datorită condiţiilor economice mai favorabile şi legăturilor politice
şi culturale cu Apusul, mai întâi în Transilvania.
Epoca luminilor avea să înscrie primii promotori, tot în Transilvania, prin
reprezentanţii Şcolii ardelene.
Tot mai accentuata conturare a desprinderii de feudalism (catalogat la noi drept
feudalismul târziu - sfârşitul sec. XVIII - 1 848), sub aspect cultural, avea să înre
gistreze şi o tot mai accentuată laicizare a întregii vieţi sociale, a artei, a filosofiei,
a moralei şi a dreptului.
în plan spiritual învăţaţii transilvăneni ai acestei epoci a Renaşterii aveau să pună
în centrul preocupărilor omul, încrederea în natură, în posibilităţile realizării do
rinţelor individului în viaţa cotidiană, pentru atingerea unei fericiri terestre. Faptul
presupunea modelarea fiinţei umane în primul rând prin cultură, prin educaţie,
apelul la raţiune şi reînvierea interesului pentru valorile antichităţii greco-romane
fiind repere demne de avut în vedere.
Cum purtătorii cuvântului de ordine în epocă erau cărturari, fie clerici, fie laici
(preoţi, dascăli, funcţionari, profesori ori învăţători) - propunerile de urmat pentru
desăvârşirea omului se întemeiau atât pe învăţăturile bisericii, pe morala creştină
cât şi pe precepte mireneşti.
Dascălii transilvăneni duc o luptă plină de dârzenie în acest sens, pentru a ridica
poporul din starea de ignoranţă şi superstiţie în care zăcuse atâtea veacuri, cu mijloa
cele modeme ale timpului, prin achiziţionare, alcătuire şi răspândire de cărţi pe pro
filul propus. Dacă piatra de temelie în formarea omului a fost şi rămâne instrucţia,
dezvoltarea capacităţilor raţionale, însuşirea unei culturi generale şi a unei specia
lizări profesionale, pornind desigur cu învăţătura de carte, - felul de trai social a
impus umanităţii norme de comportament în toate domeniile existenţiale ale vieţii.
"Continuitatea istorică şi progresul conştiinţei de sine apar, astfel, ca vectori
majori ai unei culturi, în care cărturarii şi-au propus un ideal educativ".'
1 . Alexandru Dutu, Cărţile de înţelepciune în cultura română, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 972, p. 1 36.
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Se aduc cărţi pe aceste teme de la Viena, Leipzig, din literatura greacă şi sârbă,
dar şi franceză sau engleză; unele se traduc, se prelucrează sau se compilează; se
alcătuiesc miscelanee, florilegii, calendare, almanahuri cu sfaturi diverse
gospodăreşti sau de igienă, medicale sau pedagogice, culegeri de pilde, de maxime,
sentenţii, aforisme, cugetări, o întreagă literatură cu tendinţe instructive, uzând de
mijloace istorisitoare şi învăţătoare, de recomandare.
Unele din aceste producţii româneşti vedeau lumina tiparului la Viena sau Buda.
Autorii, mulţi, slujitori ai bisericii, imprimau transpunerilor lor, cu precădere,
normele biblice (la îndemână în nenumăratele îndemnuri din parabolele Sfintei
Scripturi).
De altfel nu se poate eluda îngemănarea recomandărilor preluate din marii
înţelepţi ai antichităţii - cu sfaturile religiei creştine privind respectarea unor prin
cipii menite să asigure buna înţelegere dintre indivizii societăţii, pentru parcurgerea
corectă a ceea ce se obişnuia a se înţelege prin "calea vieţii omeneşti".
Morala - aşa cum o definim astăzi, ca formă a conştiinţei sociale care cuprinde
anumite idei, concepţii, convingeri privind normele de convieţuire şi de comportare
a oamenilor în raporturile dintre ei şi faţă de societate - trimite atât la cultivarea vir
tuţilor cardinale, recunoscute în mod tradiţional în etica greacă (înţelepciune, curaj,
temperanţă şi dreptate), cât şi la cele trei virtuţi supreme recunoscute de morala
creştină, virtuţile teologale (credinţă - în Dumnezeu, nădejdea - în mântuirea omu
lui de către Dumnezeu şi iubirea - pentru Dumnezeu şi pentru aproape).
Nu este de mirare că lucrări ca Floarea darurilor , Învăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie începând cu sec. XVI, Divanul, Pildele filosofeşti
sau mai târziile Cugetări de multe feluri ale lui Oxenstierna - au făcut epocă.
Catalogate drept cărţi politiceşti, adică lumeşti, cu adresă mai ales urbană (cu
mai mulţi ştiutori de carte), sau vizând o şi mai restrânsă categorie socială, oare
cum diplomatică (a domnului), acestea erau purtătoare ale unor mesaje comporta
mentale acronice, aspaţiale. Un corpus de legi închegat din timpuri imemorabile era
tot mai recunoscut ca universal valabil. Diferenţieri mai mult sau mai puţin semni
ficative comportau - prin semnul unei mode a timpului sau a imprimării unor
cutume locale - modelele de L'honnete homme francez, sau gentleman-ul englez,
chintesenţe de tradiţie şi modernitate, care nu au rămas peste tot şi pentru totdeau
na inflexibile, nici chiar acolo unde au luat naştere.
Esenţial este faptul că normele comportamentului, ale curteniei, politeţei, nu
există, nu pot exista în afara conduitei morale; buna şi plăcuta purtare a omului îşi
are începutul în calităţile morale ale acestuia; ele fac pe om "să pară în afară aşa
cum ar trebui să fie înlăuntru"2 .
2. La Bruy�re, De la societe el de la conversa/ion, în voi. Caracteres, Paris, 1 688.
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Este ca şi cum etica ar fi dobândit un caracter utilitarist, aducând în prim plan
doctrina maleabilităţii omului, străduinţa acordului individului cu societatea, prin
cultivarea bunului-simţ comun.
Ar fi impropriu să se socotească civilitatea în aspectul ei monden, "practicat"
printr-un ansamblu de norme care guvernează relaţiile sociale ce sunt preconizate
numai în mediile avute sau orăşeneşti (chiar dacă primordial s-au manifestat preg
nant la curte); cu atât mai mult cu cât în aceste cercuri, de multe ori, manierele
prevalează în dauna meritelor.
"Controlul" asupra moravurilor, a unei conduite morale şi comportamentale în
mediul rural, cam peste tot cel mai vitregit de educaţie şi instrucţie se comprima şi
se comprimă şi azi la noi, în ziceri, pe cât de scurte, pe atât de bogate în semnifi
caţii: "se cade", "se cuvine" sau "nu se cade", "nu se cuvine".
Faptul impune recunoaşterea unei interpenetrări a literaturii culte cu cea popu
lară, pe acest aspect de viaţă.
În perioada la care ne-am oprit, de mijloc al secolului. XIX, cărţile de înţelep
ciune româneşti privind cuviincioasa purtare, chiar dacă au avut modele străine, s-au
"personalizat" cu timpul - pe realităţile autohtone.
Însăşi destinaţia acestor lucrări avea în vedere, precumpănitor, pe tineri; o idee
desigur progresistă, de dezvoltare, de evoluţie, cu primă investiţie în modelarea
celor cărora le vor reveni sarcini în administraţie, economie, cultură şi politică, pre
cum şi în educarea confraţilor, într-o societate care pare tot mai evident a se mişca
mult mai repede decât cele anterioare.
O altă caracteristică a operelor româneşti pe tema care ne interesează, ne
aminteşte din nou de vechi "tipare" autohtone, potrivit cărora nu se obişnuia să se
indice autorul tradus (prelucrat, antologat), cu atât mai puţin izvoarele folosite;
rarele menţiuni sunt vagi, lipsite de precizie.
Nu e greu de observat că au câştigat teren surse occidentale, sigur, nu întâmplă
tor, întrucât aici avea să fie leagănul umanismului şi iluminismului.
În Franţa s-au consacrat de timpuriu manuale privind "buna companie", "du
bon-ton et de la politesse"; încă din secolul XVI se vehicula maxima accesibilă
tuturor păturilor sociale: "Politeţea nu costă nimic, dar cumpără cu uşurinţă multe".
Mai mult sau mai puţin metodic "disciplina" comportamentală se regăsea în pagini
din: Antoine de Courtin, Nouveau traite de la civilite que se pratique en France
parmi Les honnestes gens, Paris, 1 695, sau Carl Monton, La civilite moderne oder
die Hoflichkeit der heutiger Welt, Hamburg, 1 76 1 (care a cunoscut în traducere gre
cească, până în 1 8 1 1 , mai multe ediţii), sau Le code de la politesse, ou guide des
jeunes gens dans le monde, par M.B ., Paris, 1 808 ş.a, multe găzduite de
"Bibliotheque des connaissances utiles". Mai "specializate" pe "felii de viaţă
socială" sunt enunţate reguli în cărţi de tipul: Les usages du monde, Le savoir vivre
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et la politesse chez soi, en visite, en soiree, au theâtre, en voiture, en voyage par un
homme du monde - Emile Guerin, Paris, f.a.
Germania era la rându-i preocupată de : Der gute Ton in allen Lebens-Lagen,
Berlin, 1 858.
Cultura noastră a înregistrat recent3 o traducere mai puţin cunoscută din primul
iluminist englez important (Alexander Pope, An Essay on Man), mărturie a
împlinirii "unei datorii de conştiinţă [a traducătorului] faţă de principiul propăşirii
spirituale a neamului prin accesul la valorile culturii occidentale" (Op. cit., p.282),
într-o perioadă când ideile şi literatura secolului luminilor se răspândeau tot mai
mult în Ardeal şi în Principate.
Poemul filosofie Eseul despre om (reprodus din franceză, 1792 - 1 796) scoate
în evidenţă calitatea de bază a omului în devenirea sa, raţiunea: "Treaba minţii, este
cât se poate, să depărteze răul de bine" (p. 1 6 orig.), [omul]" vede şi rămâne încre
dinţat din marea şi desăvârşita unirea şi legarea de obşte a lumii şi firii întregi, care
poate fi cea dintâi şi cea de pe urmă ţintire a sufletului omenesc şi cunoaşte pe înţe
les ce este didascalia şi scoposul credinţii şi a pravililor şi a itichiii, adecă iubirea
de Dumnezeu şi iubirea omenirii" (p. 42 orig.).
Un text, manual şcolar ori de lectură, sau cod de bună purtare, care reţine atenţia
este Ducerea de mână cătră cinste şi direptate, adecă la copiii rumâneşti cei ce în
şcoalele ceale mici să învaţă spre cetanie rânduită carte4 (în româneşte şi
nemţeşte).
Întrarea, adică Introducerea, stabileşte aria "investigaţiei": "În partea aceasta a
cărţii noastre, [partea a doua], noi vom spune ce e mai ales întru bun nărav şi for
moasă ţinere"; autorul 5 definindu-şi, tot aici, şi conceptele: "Bun nărav iaste
pornirea, încă de multe ori şi roada învăţăturii de nărav, căci aceasta îndireptează
cătră aceea. Cela ce având pravile bune de temeiu şi le urmează, acela iaste cu bun
nărav . . . după înţelepciunea, după obâceaiul vreamilor noastre şi a ţărilor. Acea să
numeşte formoasă ţineare şi să înţeleage prin cuvântul acest toate ceale ce sânt pe
den afară, cu care oamenii sânt dragi: vrednicia trupului şi mădulariurilor lui,
păzind ceale ce sânt binecuvioase întru ţineare".
Vedem că năravul era înţeles atât ca obicei, deprindere, comportare, dar şi ca
fire, temperament, natură umană, care, împreună cu manifestările exterioare,
suportă modificări, fasonări menite să ducă la o armonie socială confortabilă.
3. Ioan Cantacuzino, Cercarea asupra omului, Ediţie, prefaţă şi glosar de Andrei Nestorescu, în voi. Texte
uitate, texte regă.'iite, II, Bucureşti 2003, p. 279 - 328.
4. În Buda, tipărită la Creiasca Universiteţii tipografie, 1798. Cf. Bianu-Hodoş, Bibliografia Românească
Veche, tom II, Bucureşti, 1 9 1 0, p. 403. Vezi şi volumul Texte uitate, texte regăsite l, Bucureşti, 2002, p. 1 45
1 62, Ediţie şi studiu introductiv de Manuela Anton.
5. Johann Ignaz Felbiger.
-

765

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
Crezul timpului, concepţia despre viaţă ţintea să se întemeieze pentru fiecare
individ "să facă destul precum datoriilor stării sale, aşa şi datoriilor cătră
Dumnezeu şi oameni .. . datoriilor cătră aproapele nostru" .

De ceale ce sânt ale ţi
Pentru ceale ce sânt încă ale ţinearii bune; avem, aşadar,

"Al şasele cap"şi "Al şaptele cap" al cărţii se ocupă:

nearii fonnoasă,

respectiv

păstrând proporţiile, un cod al etichetei; câteva norme de acest fel se întâlnesc însă şi în

celelalte părţi ale lucrării, care dezbat calităţile umane "din lontru" (de pildă comuni
carea să nu fie stingherită de timbrul neadecvat al vocii, de trunchierea cuvintelor etc.).
În capitolele consacrate însă, poveţele se formulează categoric cu: "trebuie să ne
păzim"„ „ pe de o parte, sau "niciodată să nu"„ „ pe de altă parte; prezentându-se
situaţii antitetice: pozitive - de urmat, negative - de evitat, condamnabile, cu sco

pul de a sublinia şi mai mult opoziţia dintre ele.
Paragraful privind mersul

(Pentru umblare) se structurează simetric, distinct, pe
(Umblem cum să cuvine şi Umblem cum nu să

două compartimente, care se succed

cuvine),

având înşirate un număr de idei în opoziţie.

Se acordă atenţie poziţiei corpului (Pentru stare, Pentru ţinerea formoasă întru
purtare cu trupul), vestimentaţiei şi curăţeniei, (Pentru formoasă ţinere în hainele
şi celelalte), salutului (Pentru închinare cu sănătate) ş.a.
Cititorul este sfătuit să se ferească de anumite gesturi, ticuri - dezagreabile pen
tru cei din j ur ("limba scoatem din gură afară şi degitile punem în gură „ . tuşim sau
căscăm gura nefiind mâna denaintea rostului6 „ . ; când săpem7 nasul"„.), cum să
adopte moda ("adevărat că modele hainelor nu sânt nimica, dar îndată ce să fac de
obşte şi nu sânt spre împedecare trebuie să le ţinem şi va fi destul de nu om fi noi
întru iale nici cei dintâi, nici cei de pe urmă") şi cum să-şi modeleze conduita util,
dar şi sub raport estetic, toate preceptele fiind guvernate de un simţ al măsurii, ce-şi
află începutul în cultivarea de timpuriu a bunului simţ (cei şapte ani de acasă).
Legile impuse de politeţe, deşi destul de restrictive, nu urmează regimul celor
aparţinând justiţiei (supuse penalizărilor), sunt în fapt convenienţe sociale, a căror
respectare sau nerespectare aduce admiraţia, preţuirea sau oprobriul comw1ităţii ;
dezaprobarea prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne, mergând până
la marginalizarea, evitarea individului prea "neconformist".
La Buda, în crăiasca tipografie a Universităţii ungureşti vedea lumina tiparului, în

1807, un op ceva mai voluminos ( 1 58 p), pilduitor - educaţional: Oglindă arătată
omului înţelept, carea cuprinde în sine vechile întâmplări, cu pildă adusă cumu-i de
lipsă omului a să cunoaşte, şi celui de aproape îngăduit a.fi din înţelepciunea sa. (Bibi.
Rom. Veche, vol. II, p. 500 - 502).
6. Rost, s.m. (învechit şi regional) = gură.
7 . A săpa, vb. I (probabil prin extensie) = a scobi; a freca (sens neatestat în DLR).
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În maniera vechilor texte, se face cunoscut, din chiar foaia de titlu, cuprinsul
lucrării şi mijloacele folosite.
Despărţirile - două capitole mari - numără 1 8 pilde (despre bunele năravuri) din
antichitate, iar la sfârşitul fiecărui exemplu: Învăţătura, asemeni moralei de la
sfârşitul unei fabule, pentru ca apoi să se facă recomandări pentru viaţa relaţională
a individului cu societatea în care trăieşte (legile statului, religia) şi cu cei cu care
vine în contact; îndrumări formative promovate în genere de etică (modestie,
cumpătare, bunătate, cinste etc.).
Relevantă este citarea postulatului fundamental al înţelepciunii în viaţă
(cunoaşte-te pe tine însuţiB), pe care n-o putem bine conduce decât dacă ne
cunoaştem felul, puterile şi limitele, - legată de povaţa biblică: "îngăduit a fi" cu
semenul nostru.
Tot aici şi scopul: "Scrisu-s-au neamului pentru meargerea înainte (subl.n.),
prin Nicolae Horga, almintrile Popovici, greco neunitei legi - parohul Seleuşului,
în slăvită vărmăghia9 Aradului, anul de la Hristos 1 801 ".
Indiferent de model - cartea este preponderent o "icoană", imagine" a locului şi
timpului, unde şi când a fost concepută.
Tot la Buda apărea în 1808: Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre
veselie prin Dosithei Obradovici întocmită, iară acum în limba daco-româniască
traduse prin părintele Dimitrie Ţichindeal, parohul Becicherecului MiclO.
Pe contrapagina foii de titlu este, ca motto, un citat din Socrate: "De toate ceale
ce trebuiesc vieţii te sârguiaşte: iară mai vârtos mintea ta o exerţeluiaşte", menite a
pune centrul de greutate al existenţei umane, pe instrucţie.
Traducătorul face mai întâi elogiul autorului, cunoscător a multe limbi şi culturi :
"om deplin şi de manuducereal 1 îndreptării pruncilor bine învăţat", „ . capabil "a
satisface nădejdei naţiii„ . să împreuneze şi aducând-va şi unirea capetelor lumi
nate, ca cu poteri comune să se aducă poporul cest neglect 12 în calea culturii mai
departe, să fie de o lature celorlalte naţii„ ."
Î ntr-o formulă asemănătoare cu a alcătuitorului bolognez al Florii darurilor,
Ţichindeal menţionează că Obradovici a ales "flori în veac neveştejitoare, de
înţelepţii lumii în ţarina Tatălui ceresc sădite, le-au cules şi le-au adunat, pentru
aceia se şi chiamă cartea aceasta: Adunare de lucruri„."

8. Nosce te ipsum (Cicero, Tusculanae disputationes, I, 22, 52), traducerea latină a maximei greceşti înscrisă
pe frontonul templului lui Apolo din Delii.
9. Vărmăghie, s.f. (în vechea organizare administrativă a Transilvaniei) = comital, jude\, (inul.
1 O. Localitate în actualul jude( Timiş. Cf. Bianu - Hodoş, Bibliograjia,t. II, p. 532 - 534.
1 1 . Manuducere, s.f. (învechit, livresc, în Transilvania) = îndrumare.
1 2. Neglect = (termen neatestat în DLR) neglijat.
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Titlurile capitolelor lucrării confirmă durabilitatea, persistenţa nucleului unui
cod menit a forma conduita morală dar şi estetică , plăcută în relaţiile interumane:
Pentru dragostea către învăţătură, buna educaţie (morală, filosofică, politică,
cetăţenească, ştiinţifică); învăţătura trebuie însoţită de "temperaţie, smerenie, şi
pre-judecare" l 3 , iar celor ce au dobândit-o li se recomandă s-o împărtăşească şi
altora - (amintind de talantul biblic: "să nu mă arăt să zic că voiesc numai folosul
binelui mieu"... ). În capitolul VI: Pentru modru cu mare folos a ceti, dacă ştiutorul
împărtăşeşte şi altora ce ştie, "numai aşa se poate împuţina răul în lume şi se poate
mări binele".
Îndemnând individul să caute societatea celor înţelepţi, îi fumizează reguli pen
tru conversaţie sau purtare şi vorbire (să nu fie arogant, căutând să se pună în va
loare, ţinând neapărat să monopolizeze discuţia; să nu întrerupă pe cineva când
vorbeşte, să nu defaime sau să laude exagerat, să nu dea senme de supărare dacă
este ironizat sau întrerupt, să ia seama la cuvintele bătrânilor şi a celor mai iscusiţi
decât sine, să-şi acorde conversaţia cu cerinţele celor în mijlocul cărora se află).
Să cităm şi Înţeleapte învăţături sau regule pentru îndreptarea năravurilor spre
folosul pruncilor, întocmite de D. Ioann Tincovici, (Buda, 1 8 15) 14, care senmează
şi prefaţa, declinându-şi calitatea de învăţător, propunând variate norme pe temele
enunţate.
Der Mann von Welt a lui G.I. Wenzel, în traducerea teologului Vasile Csokotis,
la doi ani după apariţia cărţii, confirmă interesul românilor pentru nevoia corelării
comportamentului cu cerinţele şi gustul vremii, scoţând în evidenţă reguli de
politeţe din mediul cultural românesc.
"Prefacerea aceasta pe larg cu ceva adausături tocmită" .. . (completări privind
stări de fapt specifice arealului naţional), proba, în viziunea tălmăcitorului, impor
tanţa în viaţă a "cuvioasei purtări din afară".
Alături de punerea în evidenţă a unor calităţi umane ca înţelepciunea şi virtutea,
Vasile Gergely de Csokotis mărturiseşte că şi-a dorit:"prelucrarea cărţii aceştie, a o
da la lumină - ca să răsufle odată şi întru ai mei, cu frumuseţe şi subtilitate,
străbătătoriu portul şi gustul lumei de amu . . .
Cuprinsul lucrurilor din cartea aceasta stă în purtarea omului cea cuvioasă ş i de
omenie în lume" 1 5 .
Cunoaşterea literaturii germane în domeniu de către cărturarii din Transilvania,
face posibilă alcătuirea traducerii acestora în curândă vreme; astfel, în 1 8 1 9, apare
13. Cuvântul are aici sensul etimologic: a gândi, a judeca, a aprecia cu anticipaţie (motiv pentm care l-am
ortografiat astfel).
14. Vezi BRV, voi. III, p. 130.
15. Omu de lume, traducere de V. Gergely de Csokotis, Viena, 1 8 1 9, Prefa/ă.
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la Sibiu, în tipografia lui Ioan Bart: Cărticica năravurilor bune pentru tinerime.
Acum întâiu de pre nemţie pre românie întoarsă [de Moise Fulea] l 6 . Alegerea cărţii
lui Campe ar fi putut fi dictată de ideea că educaţia trebuie începută din cea mai
fragedă copilărie. Enciclopediile reţin acest nume drept "Berquin de son pays",
pentru că sfaturile sale date tinerilor erau în maniera cărţii lui Berquin ( 1 749 179 1), L'ami des enfants.
Convenţiile în materie de comportament ni se înfăţişează în lucrările mai vechi
a fi orientate bivalent: către formarea individului în atributele moralei, dar şi a
atributelor de civilitate, astfel încât să nu-l deranjeze pe semenul său, ci să-l facă să
se simtă bine în preajmă-i.
Slujbaş al bisericii, dar şi pedagog, I.Tomici avea să traducă la rându-i, să pre
lucreze (probabil mai multe izvoare) antologic, spre folosul şcolarilorl 7 .
Pecetea formaţiei autorului cărţii se vădeşte nu numai din titlul acesteia, ci şi din
deschiderea ei : "În mămeasca limbă pentru înţeleagerea norodului o am alcătuit
româneaşte, ca prin obicinuite purtări, cu cinste şi după năravurile şi lucrurile ceale
bune tare să priveghiem" . . .
Ş i eu sârguindu-mă cătră urmarea slugilor celor chiemate, carii au înmulţit
talantul fieştecarele după putinţa sa, cărora luându-le stăpânul seama, fieştecărui
bun străduitoriu au zis:Bine, slugă bună şi credincioasă, de puţin ai fost credincios,
preste multe te voiu pune; întră întru bucuria Domnului tău" 1 8 . . .
Religios ş i laic "văditoriul sus numitei cărţi" grupează în prima ei parte Învăţă
turi despre buna creştinătate, şi Despre buna purtare a sholarilor în societatea
omenească, condensând poveţe de care învăţăceii ar trebui să ţină seamă; de pildă,
pe parcursul unei zile, în posibile împrejurări : începând cu scularea, îndatoririle
faţă de sine şi faţă de cei din jur, ce şi cum va proceda dacă-i zi de lucru sau de săr
bătoare (în biserică); mersul pe stradă (să nu alerge, să nu sară, să nu strige, să nu
se bată sau să înjure); purtarea şcolarului trebuie "să se deschilinească 1 9 de cătră
cei ce nu merg în şcoală: să respecte anume reguli de igienă personală (curat, piep
tănat, cu unghiile tăiate, cu vestimentaţia îngrijită) şi a stării rechizitelor şcolare (să
fie ordonate, îngrijite), precum şi îndrumări medicale (pe ploaie, ger sau ninsoare,
ori pe căldură mare), "să nu bea năduşit" periclitându-şi sănătatea.

1 6. Vezi B RV, voi. IIJ, p. 293.
17. Scurte învăţături pentru creşterea şi buna purtare a tinerimei română, precum şi nişte alease cântări bi
sericeşti şi unele cuvioase şi desfătătoare lumeşti, întocmite de Ioann Thomici, protopresviterul
Caransebeşului, al cinstitului consistorium eparhialnic din Verşeţ, assessor şi preste shoalele ceale din distric
tul său director. La Buda - cu tipariul crăieştii Universitate din Pesta, 1 820.
1 8. Biblia. N. Test., Evanghelia lui Matei, Cap.25/14.
1 9 . Deschilini, vb. IV (regional, în Transilvania) = a se deosebi.
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La regulile "din afară" se adaugă cele "din lăuntru": Pentru omenie, colegiali
tate (respectuos cu confraţii, să nu-i ia în derâdere, să nu se îmbrâncească, să fie
împăciuitor, să nu fure, să nu fie mincinos, deci să respecte a opta şi a noua poruncă
bisericească).
îndrumările privind conduita în colectivitate atrag atenţia din nou asupra impor
tanţei alegerii îmbrăcămintei ce i să cade fiecăruia a purta şi la "preumblare" . . . "să nu te uiţi peste tot ca un rătăcit, să nu arunci pietrile cu piciorul, să nu tropăi,
să nu mănânci pe stradă, să nu-ţi laşi la vedere batista" ş.a. Şi-n această împreju
rare tânărul este îndemnat să se "lipească" de oameni civilizaţi, de la care are ce
învăţa, evitând "făloşii cu purtări rele" ori beţivii.
O mai mare întindere în economia lucrării reprezintă sfaturile Despre disputaţie
(p. 22 - 32), despre ce este potrivit să vorbeşti şi cum; alte două capitole, cu care
se încheie partea cărţii care ne interesează în discuţia de faţă, au în vedere sfaturi
privind conduita aleasă la masă (Despre mâncare), şi norme menite a facilita,
întreţine şi cultiva relaţiile cu semenii (Despre amiciţie).
O carte originală, care abordează mai mulţi factori meniţi a "clădi" o conduită
etic-civilizată, poate şi cea mai voluminoasă (230 p.) dintre tot mai multele titluri
prezente în prima jumătate a sec. XIX, este cea semnată de Damaschin Bojincă2D .
În Prefaţie autorul "prezintă o sinteză a crezului iluminist român, ale cărui trăsă
turi fundamentale, redate explicit de el sunt: încrederea în capacitatea raţiunii
omeneşti, cu corolarul său - primordialitatea activităţii ştiinţifice, descoperirea
imensităţii lumii materiale, lupta împotriva superstiţiilor care împiedică cercetarea
naturii, dar mai ales lupta pentru drepturile istorice ale poporului român„ . Bojincă
formulează îndatoririle intelectualilor"2 1 faţă de cei din a căror trudă ei îşi duc exis
tenţa.
"Buna norocire a noastră nu se cuprinde în lucrurile cele dinafară de noi, pen
trucă acestea sânt schimbătoare, trecătoare, adeseori pricuroase22, fără siguraţie,
care acăşună23 stricăciune şi perire„.
Adevărata buna-norocire a noastră se află întru noi înşine„. [când] conştiinţa
sufletului nostru este fără de prihană„ ., prin cunoaşterea datorinţelor şi a drepturilor
noastre„., prin împlinirea acestora, precum binele tuturor în comun, aşa şi al unui
fieştecăruia dechilin"24 „.
20.

DireKătoriul bunei-creştere spre îndreptarea multor părinţi ,îi hun-folosul tinerimei române, tesut de
Damaschin T. Bojâncă. În crăimea Ungariei şi alăturatele ei părti - jurat advocat. Directorium bonae
Educationis. În Buda, la Crăiasca Tipografia Universitătii ungureşti, 1 830. Cf. B. R. V., voi. III, p. 674 - 679.
2 1 . Al. Dutu, op.cit., p.46.
22. Pricuros, adj. (învechit) = primejdios, periculos.
23. A căşuna,vb. I (învechit, şi regional) = a pricinui.
24. Dechilin. adj. (regional, în Transilvania) = separat; în parte.
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Sunt enumerate foloasele culturii, care revarsă în fiecare libertatea minţii, dimi
nuează spaima de prejudecăţi, aducând bucuria cunoaşterii naturii, a diverselor
ştiinţe, cu o credinţă percepută oarecum altfel . . . , iar "în comunitate sau soţietate
fiind, va şti cu înţelepciune să se poarte"„ .
"Fructurile cele de bine aducătoare ale culturii se pot vedea mai limpede şi mai
chiar25 la naţia acea carea e din întreg luminată sau cultivită„ .
Cunoscut este cum că de la creşterea carea au căpătat-o omul în tinereţe toate
celea atârnă" „ .
Un profund sentiment patriotic, de mare responsabilitate pentru intelectualii
timpului, trebuia să fie direcţionat, în opinia autorului, către ridicarea neamului:
"Deci ca mai curând să ajungă şi naţia românească la aceste bunătăţi cu care
toate neamurile luminate se îndulcesc, de lipsă este din toate puterile spre cultură a
ne apleca, şi toate mijlocirile, fie oricât de supărătoare şi de grele, fără sfială, a le
îmbrăţişa„ . Cetirea cărţilor e cea mai de căpetenie„., [pentru aceasta] se cere ca li
teraţii românilor mai cu vârtute să lucre spre aceia, să arate ecsemplu celora de
treaptă mai neguroasă vrednic de a-l urma"„.
D. Bojincă arată cu îndrăzneală către oamenii de vază care "nu precep, au nu
vreau să preceapă, că sânt de după diregătoria sa îndatoraţi a lucra spre înflorirea
culturii [natiei] „ . spre a griji de luminarea credincioşilor, sau a acelora din a căro
ra sudori se hrănesc".
Introducerea pune în evidenţă calitatea omului ca fiinţă socială, a cărui educaţie,
bună-creştere, trebuie începută din pruncie de către părinţi, învăţători şi de "crescă
torii de prunci" (aceştia fiind, în mediile avute, preceptorul, educatorul particular).
Despărţirile [=capitolele] lucrării stipulează obligaţiile tuturor acestor factori :
Despre datorinţele mamelor, ale amânduror părinţilor, ale pedagogilor,
Datorinţele pruncilor către părinţi, Către învăţători şi Către sine însuşi.
Ca metodă la îndemână în dobândirea unei alese comportări autorul apelează şi
la pilde, în sensul de exempla trahunt; forţa educativă a exemplului dobândindu-se
şi din cunoaşterea faptelor pozitive şi negative.
În "tiparele" timpului, ne întâmpină lucrări pe tema de care vorbim, şi în cele
lalte regiuni locuite de români; opere mărturii ale evoluţiei mentalităţii, când
prindea contur ideea potrivit căreia "a fi înţelept înseamnă a te comporta într-un
anumit fel în viaţa de obşte şi de familie" 26_
De un interes aparte poate fi : Hristoitie27 au şcoala moralului care învaţă toate
25. Chiar, adj. (învechit şi popular)
26. Al. Dutu. op. cit„ p.34.

clar.

27. Hristoitie, s.f. (grecism) = viată creştinească , evlavie, frică de Dumnezeu.
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obiceiurile şi năravurile cele bune, compusă în versuri de Anton Pann, profesorul
de muzică vocală al şcoalelor naţionale din Bucureşti, 1 834.
Spre deosebire de alte încercări (mai mult sau mai puţin robite izvoarelor
străine), cartea lui A. Pann redă tabloul lumii mărunte româneşti dintre 1 820 - 1 850.
Ca formă de exprimare, autorul recurge la rime, conştient de forţa receptării, de
imprimare şi reţinere a versurilor, deci a sfaturilor.
"Atacând", uneori nu lipsit de umor, poate cu cel mai mare număr de reguli, de
legi ale codului ce avea să impună din ce în ce mai distinct, mai propriu comporta
mentul în societate, Anton Pann tratează (în cele 10 capitole ale cărţii sale) o diver
sitate de aspecte: de la evlavie la maniera purtării conversaţiei, la mers, conduita la
masă, îmbrăcăminte etc . . .
Versurile c u care-şi încheie autorul Prefaţa "condensează" motivaţia, scopul
demersului:
"Dar câţi judecă-nainte
Toate faptele cu minte
Nu vor găsi fără cale
Aceste poveşti morale;
Ci le vor lua de drepte
De bune şi de-nţelepte
Şi puindu-le-n lucrare
Vor culege folos mare.
Mai vârtos cum să priveşte
Pruncilor prea trebuieşte,
Ca de mici să se desprinză
Virtuţile să cuprinză
Şi cu vârsta împreună
Să ia creşterea cea bună
Cu care se-mpodobeşte
Sufleteşte şi trupeşte".

Un spaţiu generos (peste 50 p.) se acordă conversaţiei, tipului de discuţii,
subiectele dictate de împrejurările în care se poartă, de componenţa adunării, în
sensul nivelului acesteia: mai "îmblaţi şi cu ştiinţă" sau mai puţin cultivaţi;
conţinutul spuselor să intereseze pe cât mai mulţi participanţi şi să nu pună în difi
cultate pe nimeni; nu este ignorată dicţia, timbrul vocii, gestica vorbitorului; se
stăruie şi pe evitarea unor situaţii delicate, penibile, în care pot fi surprinşi indi
vizii fără bun simţ într-o adunare:
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"Şi când vorbeşti totdaună
Cu orice om împreună,
Ţine-ţi gura-n depărtare,
Nu o apropiea tare
Cât suflarea gurii tale
Să meargă-n nările sale.
Şi mai vârtos îngrijeşte
Şi de-aceasta te fereşte
Când ştii c-ai mâncat la masă
Ceapă, usturoi, au prasă28
Ş-alte legumi puturoase,
Care foarte greu miroase." (p. 96)

Pentru buna rânduială a îmbletului se recomandă, printre altele:
"Deci şi când te duci pe cale,
Nu-ţ târî mâinile tale
Ca când ar fi deşşirate
Şi din umeri strămutate,
Să se legene, să joace
Când încolo, când încoace.
Şi ochii să-ţi fie-n drumu-ţi,
Nu-i arunca împrejuru-ţi !" (p.88)
Plasticitatea imaginii, care "prinde" situaţii ilare, ridicole - concură cu tonul
persuasiv menit a cizela atitudini neplăcute, inconfortabile.
Este sanc{:i.onată conduita lipsită de decenţă, de bună-cuviinţă, din timpul mesei, pre
scriindu-se norme civilizate, cu aceeaşi scrupulozitate cu care se înşiră, de pildă,
mul{:i.me de cerinţe, Pentru podoaba hainelor:
"S-avem bună-îngrijire
Să nu stea înnoroite
L-a hainelor curăţire,
Pătate şi prăfuite,
Ca să fie căutate
Ori de altceva umplute
Şi pururea cercetate,
Şi să fie descusute"„.(p.84)

28. Prasâ,ar putea fi variantă la praz ? În DLR este atestat prasă numai ca sinonim la prăsilă.

773
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
A. Pann nu se sfieşte să prezinte şi momente "mai intime":
"Când să mergi la umblătoare29
Afară, la ieşitoare3 0
Nu o fă cu zăbovire
Din vreme cu pregătire,
Ca când ai pune-n lucrare,
Vre o altă treabă mare;
Şi când te întorci în casă
De va fi să şezi la masă,
Au vei s-apuci vro mâncare,
Să prânzeşti, să faci gustare,
Ia-ntâiu de te spală bine
Sfiit precum se cuvine,
Încât I-astă trebuinţă
Nimenea să nu te simţă
Şi cu mâinile curate
S-apuci acele bucate" (p.83)
Umorul, ironia, zeflemisirea atâtor situaţii demne de râs - fac deliciul cărţii,
inculcând, cu mai mult succes, nevoia îndreptării comportamentului satirizat.
Audienţa de care s-a bucurat în epocă Hristoitia lui Anton Pann avea s-o
cunoască şi un alt cod "specializat" pe reguli de comportament, în care regăsim ca
racteristicile generale ale încercărilor anterioare; un summum reprezentativ pentru
jumătatea seolului XIX, sub aspectul concepţiei, conţinutului, a expresiei şi a ca
lităţii semnatarului.
Este vorba de: Portarea de bună cuviinţă între oameni3 1 semnată de Timotei
Cipariu. Puternic exponent ale luminilor transilvane, longeviv creator ( 1 805 - 1 887),
polihistor - s-a manifestat cu autoritate şi în plan educaţional; savant, prelat şi
dascăl şi-a pus pregătirea şi elanul în slujba cetăţii, a naţiei, pe care şi-o dorea
instruită şi civilizată. În vasta bibliotecă de care dispunea3 2 cărturarul adunase
mulţime de titluri de prim rang sau de popularizare şi pe această temă, de la textele
"clasice", la cele modeme şi contemporane: Isokrates, Orationes tres: I Ad Demonicum;
II Ad Nicoclem, Capetele sf. Agapet (papă 535 - 536), Erasmus, dar şi Bossuet, Fenelon,
29. Umblătoare s.f. (învechit şi popular) = closet.
30. Ieşitoare s.f. (învechit şi popular) = privată, sinonim pentru umblătoare.
3 1 . Tradusă de Tim. Cipariu, B laj, în Tipografia Seminariului, 1 855 ; edit.ia a II-a revăzută şi înmul{âtă, Sibiu 1 863.
32. Vezi: Biblioteca lui Timotei Cipariu. Catalog, voi. I V, de Sidonia Puiu şi Dora Daisa, Cluj-Napoca, 1990.
-
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ori Joachim Heinrich Campe33 .
Cucerit de personalitatea complexă a gânditorului iluminist american Benjamin
Franklin ( 1706 - 1790), Cipariu va găzdui într-una din publicaţiile sale34 traduceri
din cartea populară a acestuia: La science du bonhomme Richard, specificând în
subsolul articolului: "Dacă pentru vreun popor, pentru noi românii învăţăturile
cuprinse aici sunt chiar de folos"; citind pildele eroului, românii erau puşi să gân
dească asupra rostului comportamentului fiecăruia în parte şi în relaţie cu semenii.
Focalizarea îndrumărilor lui Cipariu către o conduită aleasă, s e întemeia pe
ideea că aceasta reprezintă la om, în esenţă, o activitate conştientă, şi, ca atare, cade
în sarcina fiecărui individ care se respectă pe sine şi respectă pe cei din juru-i.
Faptul că Cipariu cunoştea şi unele din cele mai vechi înjghebări autohtone în
materie de comportament - ni se revelează prin includerea în Analecte35 a unor
exceptări din: Învăţură preste toate zilele, tipărită în Câmpulung, 1 642 "de pre
limba grecească pre limba românească" de egumenul mănăstirii - Melhisedec36 şi
Cărare pre scurt spre fapte bune îndreptătoare, apărută la Bălgrad [Alba Iulia], în
1685 37 .
Ambele cărţi axându-se pe sfaturi religioase, dar şi cu recomandări mai
mireneşti (mai ales în cea de-a doua), : "Cap. 10. Pre denafară cum să ne purtăm;
1 1 . Rândul îmbrăcămintelor; 12. Rândul uspăţului; 1 3 . Petrecania omului; cum să
mă gătesc " . . .
Momentul cărţii lui Cipariu marchează o mai deplină evaluare din partea intelec
tualilor români a capacităţilor şi drepturilor persoanei umane; nevoia modelării
omului sub varii aspecte, începând cu respectul pentru sine, având consecinţe
majore pentru problematica umană şi pentru "codul vieţii". Cărturarul blăj an punea
la temelia lucrării sale propria-i formaţie, clădindu-şi edificiul pe armonia între
etică, cu preceptele moralei creştine, şi comportare, cu un usage du monde al lumii
civilizate, între moralitate şi frumuseţea caracterului uman, într-o vreme când deve
nea tot mai evident principiul că drumul libertăţii trece prin cultură.
La Cipariu se mai adăuga şi o cultură de tip rural - cu obiceiuri, datini, ritualuri,
tradiţii sănătoase moştenite din bătrâni, care garantau ceva mai mult echilibru
(recunoscându-se emendarea că o cultură livrescă, din care omul şcolit poate învăţa
multe, dar nu obligatoriu şi bunele maniere).
33. Vezi supra Cărticica năravurilor bune.
34. Blândul bătrân Rihard sau mijlocul de a se îmbogăţi, traducere de J. Mani, în "Î nvă{ătoriul poporului'',
numerele Xl,XII,XIII, p. 43 44, 45 - 48,49 - 50.
35. Chrestomatie sau Analecte literare, din cărţile mai vechi şi mai noi româneşti, tipărite şi manuscrise,
începând de la secolul XVI până la al XIX, cu notiţă literară. Adunate şi alese de Tim. Cipariu, Blaj, 1 858.
36. Op. cit. p. 1 59.
37. Idem, p. 1 27.
-
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Câteva elemente noi subliniate, în Ideea generală, de autor: - purtarea aleasă
trebuie să se manifeste totdeauna, nu numai în societate, drept o calitate intrinsecă,
esenţială, o valoare pe care fiinţa umană e bine s-o aibă în întregul ei ; - iubirea de
aproapelui are la bază şi îndemnul biblic ("Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi"),
dar şi proverbul popular ("ce ţie nu-ţi place, altuia nu face"); deci a nu-l deranja pe
semenul tău, ci a-l face să se simtă bine în preajma ta, presupune "mici sacrificiuri"
care, în realitate, adaugă nobleţei spiritului dinstincţie, eleganţă; - ca cel mai
recunoscut specialist al vremii sale în probleme de lingvistică, Cipariu asocia
purtării alese şi folosirea unei limbi pe măsură, în conversaţie, mai întâi din partea
"celor cultivaţi, a celor cu carte", a modelelor.
Nu se specifică nicăieri originalul sau sursele după care s-a tradus; calitatea
translatorului se declină doar în josul unor note de specificitate din realităţuile tim
pului şi spaţiului românesc (semnate: trad. sau traduc.).
În buna tradiţie din alte culturi şi în aceea a unor atestări naţionale iluministe,
Cipariu adaugă celei de-a doua ediţii a cărţii sale despre "manierele elegante" o
sumă de Spice [=spicuiri] , Aforisme, Fabule, Istorioare, Parabole, cu bine gândita
"provocare" de a servi ca învăţătură de minte.
Cotată, între cărţile didactice de atunci, a fi una dintre cele mai bune, citită şi
răspândită în şcolile româneşti (şi în Principate), - Purtarea de bună cuviinţă con
firma gustul şi interesul publicului cititor pentru asemenea lecturi.
Demn de relevat este că unele poveţe se formulează special pentru tinerele fete
(neluate în seamă mai înainte), în atribuţia cărora avea să intre buna-creştere a
pruncilor, de la primii paşi în viaţă38 .
Ci pariu nu inventariază un număr atât de mare de situaţii ca A. Pann.
În schimb, structura cărţii sale urmează activităţi zilnice ale unui tânăr (şcolar):
- Despre sculare; - De modul întru învăţătură (cu accent pe psihologia învăţăceilor în pragul dobândirii de cunoştinţe, dar şi "încă şi în studii se cer unele învăţă
turi de politeţe"); - De preîmblare (înţelegând folosirea unei părţi a timpului liber;
gesturile, vorbirea se cer acordate, ca în orice altă împrejurare, cu atenţia faţă de
ceilalţi: "Respect se cuvine la orice soarte39 de oameni, încă şi celor meserii40, pen
tru că e o datorie ce se cade demnităţii morale a omului , iar nu vestmintelor şi aver
ilor"); - De nwdul de a şedea la masă (fie în familie sau în altă parte, comportamen
tul în timpul mesei este ca o piatră de încercare , greu de împlinit cum se cuvine, tără a
38. S-ar fi putut ca ideea să-i aparţină lui Cipariu, să fi fost în originalul sau originalele pe care le-a tradus, sau
să-i fi atras atenţia Tratatul despre educaţia fetelor al lui Fenelon, Paris, 1 687 (care avea să apară în româneşte
la 1 860, după Purtarea de bună cuviinţă).
39. Pentru sort, s.n. fel ; categorie.
40. Measer; adj. (învechit) sărac, umil.
=

=
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cunoaşte regulile; se se cuvine a lua aminte „ [ la cei] carii având învăţul de forme
destinte şi civili sunt cercaţi şi acuprinşi cu plăcere în societăţile alese"); Despre
conversare (având îndrumări pentru diferitele împrejurări, când comunicarea ridică
sau coboară-demnitatea interlocutorului: prin ceea ce spune, cum spune, ţinuta cor
pului, vestimentaţie, ticuri dezagreabile, timbrul vocii, exagerări de auto punere în
evidenţă ş.a.).
Presupunând că discuţiile acoperă o bună parte a relaţiilor dintre oameni
(normele adecvate se tratează în patru capitole), acestea se pot purta în timpul
jocurilor (de cărţi, de noroc), în timpul dansului, după ascultarea muzicii etc . . . , în
cuvenita măsură: nici conversaţii academice (în colective eterogene), dar nici frivo
le (chiar dacă se consumă între apropiaţi); - Despre culcare - încheie activităţile zil
nice, pentru ca înaintea Concluziunii, un capitol să fie generos direcţionat: Pentru
fecioare (despre care am amintit mai sus).
La trecerea atâtor veacuri de la întâile recomandări comportamentale în mediile
româneşti, chiar dacă unele nu-şi mai justifică uzul, sau pot părea desuete - am
putea comsimţi ca fiind destul de actuală metoda propusă de Timotei Cipariu:
"Toate observaţiunile de pân-aci sunt de a se inculca cu metod gradat, cu tact şi cu
moderaţiune. A tortura pre bieţii pruncuţi şi a începe, de cându-s ei încă micuţi a le
cere ca să fie măsuraţi în purtare, a-i mustra şi a-i certa pentru defecte, ce ei nu-s
în stare de a pricepe valoarea lor, cauzează chiar contrariu efect de cum se aşteap
tă, adecă: că se dezgustă de purtările frumoase.
Civilitatea mai mult se învaţă nobilitând inima şi făcându-i plăcut frumosul
preste tot, decât cu reguli şi observaţiuni practice şi minuţioase, care numai atunci
pot avea succes bun, când se insinuează cu dulceaţă şi proporţionat priceperii şi
etăţii tânărului . Datoriile au o ierarhie de întâie importanţă, de care nu se cade a-şi
uita; ale bunei cuviinţe însă sunt de a doua ordine în alăturare cu datoriile morale".
În mare, cele mai multe norme de "bună purtare", nu putem să nu recunoaştem
că s-au perpetuat de-a lungul timpului şi în arii geografice tot mai întinse; soci
etatea umană, în continuă evoluţie, şi-a creat legi comportamentale care s-au pus,
firesc, de acord cu schimbările survenite, adăugând elemente cerute de stadiul pro
gresului, sau eliminând manifestări care nu se mai potriveau cu realitatea.
Recomandările din lucrările consacrate domeniului respectiv gravitează însă
către păstrarea "unei măsuri" în orice împrejurare (est modus in rebus) 4 1 : fără
pedantele preţiozităţi în conduită, care-au dus la ridicolul unor pături sociale avute,
şi fără practici, deprinderi barbare, grosolane, generate de ignoranţa şi înapoierea
din marea masă a societăţii lipsite de mijloace materiale, de educaţie şi instrucţie.
Politeţea, cuviinţa se recomandă, în primul rând, prin simţul măsurii.
-

-

4 1 . Horaţiu, Satire I,

I, I 06.
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Autorul Florii darurilor preconizează, în ansamblul arhitectural al lucrării o
"simetrie", punând în dreptul fiecăreia dintre cele 17 virtuţi propuse, reversul
medaliei: viciul corespunzător: adevăr-minciună, constanţă-inconstanţă etc . ; ulti
mul capitol al operei adaugă însă încă o virtute: moderanţa (măsura sau nobleţea
meritului individual) - căreia nu-i opune niciun viciu, - pentru că, în concepţia
nouă a Renaşterii, ea este sinteza tuturor virtuţilor.
Pentru timpul la care ne-am referit în rândurile de faţă, J.W. Goethe condensa
într-o maximă nevoia cultivării unei virtuţi similare, curtenia: "Es gibt eine
Hăflichkeit des Herzens : sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequem
ste Hătlichkeit dea aussem Betranges"42 .
Tudor Vianu, comentând citatul, ne duce, iată, către ideea pe care s-au întemeiat
toate îndrumările pomenite de noi: "Curtenia, politeţea nu se redm;: la simple forme
exterioare: rădăcinile lor coboară mai adânc, se hrănesc din excelenţa morală a
omului"43 _

42.

J. W. Goethe, Maximen und Reflexionen. În traducere: "Există o curtenie a inimii, înrudită cu iubirea. Din
ea izvorăşte cea mai potrivită curtenie a comportării".
43 . Tudor Vianu, Dicţionar de maxime comentat. Edi!ia a II-a, Bucureşti, 1 97 1 .
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ADEVĂRUL PRIN LECTURĂ
Vasile Tomescu
Cugetând asupra adevărului pe care-l căutăm de-a lungul vieţii prin lectură, J.
W. Goethe mărturisea în celebrele sale Conversaţii cu J. P. Eckermann: "Oamenii
de bună credinţă nu ştiu cât timp şi câtă osteneală trebuie să investeşti pentru a
învăţa să citeşti. Eu m-am străduit în acest sens timp de optzeci de ani şi încă nu
pot afirma că am reuşit". Tulburătoare confesiune făcută de un creator atât de pro
fund cum este poetul şi filosoful german care conferă astfel senectuţii o viguroasă
stare de spirit. În virtutea acestui nobil principiu, care de bună seamă călăuzeşte pe
toţi cărturarii de ieri şi de astăzi, ne propunem să evocăm, în contextul unui cuvenit
Festschrift, strădanii şi împliniri ale scriitorului şi profesorului Gabriel Ştrempel de
interes pentru domeniul muzicii. În opera elaborată de Domnia sa, în relaţiile pe
care le-a dezvoltat de decenii cu generaţii de iubitori ai cărţii, în spiritul de solici
tudine, în modestia şi blândeţea, în seninătatea privirii şi căldura conversaţiei am
văzut întotdeauna expresia unui autentic creator şi promotor de valori .
Ne referim mai întâi, în sensul domeniului care ne preocupă, la câteva lucrări
edificatoare pentru prezenţa muzicii în procesul de dezvoltare pe plan cultural, reli
gios, social, istoric specific spaţiului autohton în epoca marilor domnitori apărători
de ţară. Este vorba de ciclul de scrieri ale cronicarilor Grigore Ureche, Miron
Costin, Nicolae Costin şi Ion Neculce, la care ne putem referi astăzi în ediţiile sem
nate de G. Ştrempel, cuprinzând studii introductive, glosare şi repere istorico-lite
rare, ca şi de tipărituri realizate de Antim Ivireanul. Volumele dedicate de G. Ştrem
pel lui A. Ivireanul proeminentă figură a vieţii spirituale româneşti, ne permit, prin
materialul documentar şi prin exegeza pe care o cuprind, să aprofundăm relaţiile
dintre cărţile de referinţă şi manuscrisele cu notaţii muzicale datând din epoca
respectivă sau din aceea care i-a succedat. În volumele dedicate Mitropolitului
Ţării Româneşti de către G. Ştrempel sunt actualizate tipărituri precum Antologion
Snagov 1697, ilustrat cu facsimile şi Râmnic 1705 ; Octoih
Râmnic 1706,
Târgovişte 17 12, Bucureşti 1720; Catavasier şi Liturghier
Târgovişte 1 7 1 3 ,
lucrări care îşi află corespondenţa în manuscrise cu notaţie muzicală cum este
amplul opus intitulat Psaltichie Rumănească, elaborat de Filothei, datat Bucureşti,
24 XII 1 7 1 3 . Muzician, teolog şi filolog, Filothei Protopsaltul evocă în prefaţa
lucrării sale pe domnitorul Constantin Brâncoveanu şi pe Mitropolitul Antim
Ivireanul. Psaltichie Rumănească, BAR, ms. rom 6 1 , tipărită în ediţie modernă de
Sebastian Barbu-Bucur, este considerară astăzi ca o piatră de hotar în evoluţia cân
tării sacre în limba română.
-

-

-
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În Prolog la Erotocritos de Vincenzio Komaros, volum tipărit la Atena în 1 998,
G. Ştrempel prezintă sintetic istoricul şi caracteristicile acestui poem în 100 1 2 ver
suri şi 1 54 imagini, lucrare care ilustrează bogat confluenţele spirituale dintre spaţi
ul grecesc, românesc şi occidental. Recreat în perioada 1 646 - 69, în concordanţă
cu tradiţiile cretane, poemul lui Komaros are la origine lucrarea Innamoramento di
due fedelissimi amanti de Angelo Albani Orvietano publicată la Roma, în 1 62 1 ,
reprezentând, la rându-i, traducerea romanului cavaleresc proven(ţal din secolul al
XV-lea intitulat Pâri set Vienne, tradus în limba franceză de Pierre de la Cypede; în
limba română a fost tradus de trei ori începând din perioada 1777 - 78. Textul poe
tic şi iconografia pun în relief multe scene de interes muzical cu participarea unor
virtuozi la cymbalum, tambura, flaut şi vioară, într-o viziune pastoral-orientală.
Poemul Erotocritos, tipărit la Athena în condiţii grafice excepţionale, cu un
admirabil facsimil în culori, însoţit de valoroase consideraţii critice, comportă de
asemenea o versiune în limba neogrească literară realizată de Dionysius Fotino
istoric de larg orizont, compozitor ale cărui creaţii de muzică sacră se află în ma
nuscris la BAR, profesor la Şcoala de cântăreţi din cadrul Mitropoliei Bucureştiu
lui, unde l-a avut ca elev, între alţii, pe Anton Pano. Acesta din urmă a contribuit la
tălmăcirea în versuri în limba română a lucrării pe care a publicat-o la Sibiu în
1 837, în cinci caiete, prevăzând însoţirea textului de melodii, desigur în genul cân
tecelor de factură greacă şi orientală pe care le va include în cunoscuta antologie
Spitalul amorului sau cântătorul dorului ( 1 850 - 52). Volumul Erotocritos, prefaţat
de G. Ştrempel, se înscrie ca un document important pentru studiul dezvoltării cul
turii noastre muzicale la confuenţa secolelor XVIII - XIX.
Eseul Simion Florea Marian şi vechea slovă românească, publicat în "Studii şi
cercetări de bibliologie", XIII, cuprinde consideraţii privitoare la câteva manuscrise
instructive sub aspectul locului acordat în creaţia folclorică artei vocale şi instru
mentale. Este vorba de texte care evocă Viaţa Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava,
sursă de inspiraţie pentru compoziţii cum este imnul datat 1 1 . VI. 1 5 1 1 , creat de
Evstatie, protopsaltul Mănăstirii Putna, precum şi Vedeniile Sfântului Grigore,
ucenicul Sfântului Vasile cel Nou, scriere de sorginte greacă consacrată în Acta
Sanctorum, sugerând cercetătorilor raportări la Divina Comedie; în hagiografia
românească, tema îşi află ecouri în pagini care se referă la dulcea cântare sacră în
contrast cu melodiile de joc executate la instrumente în cadrul unor petreceri con
siderate de autorul scrierii ca nesăbuite. G. Ştrempel prezintă de asemenea texte de
colinde sau de cântece cu caracter liric sau epic datând din 1 837, care atestă evo
carea unor elemente de organologie în viziune folclorică.
Îmbogăţesc tabloul afinităţilor manifestate de profesorul şi scriitorul Gabriel
Ş trempel, faţă de arta sonoră, expoziţiile organizate în cadrul Bibliotecii Academiei
Române cu prilejul evocării de către instituţii culturale, în frunte cu Academia
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Română, a unor personalităţi precum George Enescu, George Georgescu,
Constantin Brăiloiu, ca şi efectuarea unor achiziţii de fonduri reprezentând com
poziţii create de autori cum sunt Gheorghe Dumitrescu, Tudor Dumitrescu ş.a. În
acelaşi sens este de relevat pasiunea profesorului Gabriel Ştrempel pentru valorile
muzicii româneşti şi universale concretizată în constituirea în vederea desfătării
estetice proprii a unei fonoteci cuprinzând aproape 1000 de discuri selectate din
repertoriul simfonic, cameral şi de operă, ca şi din repertoriul interpreţilor care per
petuează frumuseţile cântecului şi dansului nostru folcloric.
La ceas aniversar, îmi exprim cea mai caldă preţuire pentru opera înfăptuită de
eminentul om de cultură şi îi urez din suflet I.A MULŢI ANI !

Vincenzo Comaro, Istoria lui Erotocrit. 1 787
(BAR, Ms. rom. 3514)
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UN MA NUSCRIS DE LA 1 721
Vasile Ţâra

Cel mai important moment din epoca veche a scrisului românesc, care
marchează învestirea limbii române cu atributele unei limbi de cultură, se leagă de
traducerea şi tipărirea în româneşte a cărţilor bisericeşti. Numai atunci a fost înlătu
rată cea mai grea stavilă din calea evoluţiei şi cultivării vechii limbi române literare.
Dintre cărţile bisericeşti de ritual, Octoihul se pare că a fost tradus şi, mai ales,
tipărit între ultimele. În slavonă însă, această carte fundamentală pentru cultul orto
dox, redactată mai întâi în greacă, prin secolul al VI-lea, de Sever din Antiohia, a
circulat intens în biserica românească, prima variantă tipărită cunoscută până acum,
redactată în mediobulgară, apărând la Târgovişte în 1 5 10. Coresi a tipărit, de
asemenea, în slavonă, un Octoih mic, la Braşov, în 1557 şi un Octoih mare, tot la
Braşov, în 1 574. Se pare că cea dintâi încercare de tipărire a unui Octoih în limba
română, dar cu indicaţiile tipiconale în slavonă, a făcut-o mitropolitul Dosoftei .
Ipoteza aparţine episcopului Melchisedec, cel care a găsit la Mănăstirea Putna un
volum în care erau legate mai multe lucrări ale mitropolitului moldovean, între
acestea aflându-se şi câteva pagini din Octoih. Autorii Dicţionarului literaturii
române până la 1900 nu menţionează această carte între scrierile tipărite de
Dosoftei, deşi amintesc opinia episcopului Melchisedec.
La 1 700, apare la Buzău, cu acordul şi cu sprijinul lui Constantin Brâncoveanu
şi al mitropolitului Theodosie, un Octoih slavon, tipărit de episcopul Mitrofan, fost
episcop de Huşi şi colaborator apropiat al lui Dosoftei. În Predoslovia cărţii, scrisă
în româneşte, ca şi indicaţiile tipiconale, Mitrofan ţine să precizeze că "Mai multu
fiindu şi trebuincioasă foarte această carte preoţilor, de vreme ce la mulţi lipsindu
aceasta nu să face slujba dumnezeiască deplin, că, de să şi afla la cineva, era şi
aceia scrisă cu mâna stricată şi cu nevoie a se ceti" 1 . Se poate înţelege de aici că,
pe la 1700, Octoihul circula mai ales în manuscris.
În 1 706 se tipăreşte, la Râmnic, un Osmoglasnic cu textul în slavonă, dar cu
explicaţiile tipiconale în română.
La 1 7 1 2 Gheorghe Radovici imprimă la Târgovişte un Octoih "cu toată cheltu
iala preaosfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei, chir Anthim Ivireanul". Este cel
dintâi Octoih românesc tradus din greceşte şi slavoneşte, care urma să fie folosit nu

I . Apud Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche, I, Bucureşti, 1 903, p. 400.
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numai în biserică, ci şi ca manual de deprindere a cititului şi scrisului de către copii.
În cuvântul lui Gheorghe Radovici adresat preoţilor, acesta aduce elogiile meritate
lui Antim şi subliniază grija acestuia pentru învăţătura copiilor.
După acest text va fi realizată şi ediţia din 1720 de către Sava ieromonahul, egu
menul Mănăstirii Tuturor Sfinţilor din Bucureşti, cu acordul domnitorului Ioan
Mavrocordat şi al mitropolitului Daniil, care, în Rugăciunea către pravoslavnicii
cititori, de la sfârşitul cărţii, mărturiseşte că, după alungarea şi prigonirea cărtura
rilor, între victime numărându-se şi Antim Ivireanul, îşi asumase o sarcină peste
puterile lui: "veţi şti, fraţilor, şi aciasta, că oamenii cei învăţaţi au căzut şi rămâind
numai eu însumi, Dumnezeu ştie cu câtă nevoinţă am tipărit rămăşiţa ce-au rămas,
cu oameni proşti şi neînvăţaţi" 2 [„.].
Aşadar, până la 172 1 , anul în care a fost copiat textul Octoihului de care ne vom
ocupa în continuare, nu se tipărise în Transilvania şi, poate, nici în Moldova o ast
fel de carte românească.
Desigur, aceasta nu exclude posibilitatea ca una sau mai multe variante
româneşti ale acestui text religios să fi circulat prin Ardeal şi Moldova cu mult mai
înainte, dar în manuscris. De altfel, preferinţa pentru cărţile manuscrise este evi
dentă în toate provinciile româneşti chiar şi în secolul al XVIII-lea3 . Dacă în Ţările
Române textele manuscrise aveau mai ales un conţinut laic, în Transilvania circu
lau destul de frecvent şi cărţile religioase în manuscris. Această situaţie era
favorizată şi de faptul că, începând de la sfârşitul secolului al XVII-lea până la
mij locul veacului al XVIII-iea, activitatea tipografică din Transilvania a fost mult
mai redusă în comparaţie cu Ţara Românească şi chiar cu Moldova. După cum
reiese din statisticile făcute de M. Tomescu4, de la sfârşitul secolului al XVII-iea
până la 1 750, în Muntenia s-au tipărit 197 de cărţi, în Moldova 48, iar în
Transilvania numai 22. În aceste condiţii, fireşte că, alături de cărţile religioase
tipărite, venite în Ardeal de peste munţi, au circulat numeroase manuscrise, care nu
o dată reproduceau cărţi tipărite în Muntenia sau Moldova. E posibil ca din această
serie de cărţi manuscrise să facă parte şi Octoihul găsit de noi în satul Lunca, jud.
B istriţa N�săud, în vara anului 19595 .

2. Ibidem, II, p. 4.
3. Se cunosc aproximativ 4000 de manuscrise româneşti din această perioadă (cf.

M. Tomescu, Istoria cârfii
româneşti de la începuturi până la 1918, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1 968, p. 88; vezi şi Florentina Zgraon,
Normele limbii române literare la jumâtatea secolului al XV/ll-lea (tipărituri religioase de lectură, tipârituri
laice, manuscrise), în Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIII-iea ( 1 688 - 1 780), I Cluj
Napoca], Clusium, 2000, p. 133).
cit„ p. 77 şi 92.
5. În prezent, textul se atlă în biblioteca profesorului univ. dr. Jon Iliescu.

4. Op.
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Manuscrisul cuprinde cântările învierii de sâmbătă seara, glasurile 1 - 8 (p.2r 85r), cântările de duminică seara (p.85v - 88r), luni dimineaţa (p.88v - 95r), luni seara
(p.95v - 97v), marţi dimineaţa (p.98r - 103r), marţi seara (p. 103v - 1Q6r), miercuri
dimineaţa (p. 106v - 1 1 1v), miercuri seara (p. 1 12r - 1 14v), joi dimineaţa (p. 1 15r 12 1v), joi seara (p. 122r - 125r), vineri dimineaţa (p. 125v - 13 l r), sâmbătă dimineaţa
(p. 1 34r - 144r) şi duminică dimineaţa (p. 144v - 150r), troicinicile lui Grigorie Sinaitul
(p. 150r - 150v), troparele văscresnelor (p. 150v - 15 1v), sviatilnile 1 - 1 1 (p. 152r 160r), cele 1 1 Evanghelii care se citesc în dimineaţa învierii (p. 160v - 170v), un frag
ment din Evanghelia lui Matei, cap. 1 8, vers. 23 - 35 (p. 1 7 1 r - 172r), două fragmente
din Epistolele lui Pavel către Corinteni (p. 172v - l 73r) şi un fragment din Epistola lui
Pavel către Efeseni, cap.6, vers. 10-18 (p. 113v 174r). Copia, cu numeroase omisiu
ni, cu modificări lingvistice şi cu câteva interpolări, este făcută după Octoihul tipărit
la B ucureşti în 1720, sau, mai probabil, după Octoihul imprimat la Târgovişte în 1712.
Manuscrisul are 1 74 de file, de format in 40 ( 1 9,5 x 1 5,5cm), dintre care 1 72 şi
p. 173r sunt scrise de arhidiaconul Daniil, iar p. 1 73v şi 1 74r au fost copiate de Mitru
Purdi, cel care a cumpărat volumul de la Grigore a lui Jeale Mălai din Bistriţa, în
anul 1 840, şi l-a dat la legat, după cum se menţionează pe fila ce precede textul.
Lipsesc: foaia de titlu şi fila 1 , iar fila 34 este arsă în proporţie de 14. În numerotarea
filelor, copistul a făcut mai multe greşeli. Astfel, de la fila numerotată cu 6 se trece
la fila 8, după care numerotarea se continuă, fără greşeli, până la fila 1 5 1 .
Următoarea filă poartă, de asemenea, numărul 15 1 , după care vin şapte file nenu
merotate, o filă numerotată 1 58, alta 1 60, iar următoarele cinci sunt nenumerotate.
Apoi, numerotarea se continuă fără erori de la fila 165 la 172. Ultima filă, scrisă de
Mitru Purdi, poartă numărul 173.
Pe fila 144r, sub un motiv floral, se află o inscripţie care ne îngăduie să identi
ficăm pe cel care a copiat textul, în persoana arhidiaconului Daniil ot Coruţi, pre
cum şi data la care încheia partea cea mai importantă a copiei: 5 sept. 1 72 1 .
Pe fiecare pagină, cu excepţia ultimei file, sunt 19 rânduri.
Scrierea este semiuncială, ca în textele tipărite, iar înălţimea slovelor variază
între 2 şi 6 mm. Copistul a folosit cerneală neagră şi roşie. Titlurile, unele subtitluri
şi indicaţiile tipiconale, precum şi majusculele sunt scrise cu cerneală roşie destul
de spălăcită, iar cu cerneală neagră e notat textul cântărilor, unele subtitluri şi indi
caţii tipiconale. La fila 43v găsim un titlu scris cu majuscule, în care literele roşii
alternează cu cele negre, două câte două. După culoarea cernelii negre, se pare că
titlul a căpătat această înfăţişare mai târziu, prin intervenţia altei persoane.
Slovele au, în general, o linie sigură şi corectă, trădând o mână bine deprinsă cu
o atare îndeletnicire. Doar fila copiată de Mitru Purdi este scrisă mai neglijent.
Ornamentele, care preced sau încheie fiecare capitol, uneori şi subcapitolele,
_
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sunt, în general, florale sau geometrice şi, chiar dacă lasă de dorit din punct de
vedere artistic, trădează totuşi o bună experienţă a desenului făcut cu peniţa.
Legătura cărţii, făcută, probabil la 1 840, din carton acoperit cu piele, s-a deteri
orat, volumul fiind acum dezmembrat. Titlurile, subtitlurile şi indicaţiile tipiconale
sunt redate, de cele mai multe ori, în slavonă, ori într-o combinaţie bizară de con
strucţii româno-slavone (ex. : "na hvalite stihirile învierii, glas 3" etc.).
Copistul este, aproape sigur, una şi aceeaşi persoană cu cel care copia, la Cluj ,
u n Minei prescurtat, unde, l a fila 1 28, notează în slavonă ş i română: "Mult păcăto
sul şi netrebnicul diac Danii! din satul Coruţi, din Ţara Ardealului, în marele oraş
Cluj, în anul 1704, luna aprilie 27. Scris-am în sat la Gepiu, în casa lui popa
Vasile", iar la fila 1 64 adaugă: "Scris-am această carte, anume Meniiu, izbrănit în
sat în Gepiu. Şi s-au făcut pentru sufletul lui Vesia Avraam şi soţia sa Floare. Am
scris eu, mult păcătosul şi netrebnicul Danii! din Ţara Ardealului, în anul 17 14,
luna septemvrie 14"6 .
Localitatea de baştină a copistului pare a fi Coruş(u), comună suburbană a
Clujului, un sat Coruţ nefiind atestat nici în Indicatorul localităţilor din România,
nici în Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, întocmit de C. Suciu
(EA, 1 966).
Din 17 14 până în 172 1, umilul diac avansase la rangul de arhidiacon, datorită,
probabil, şi sârguinţei sale de copist al cărţilor bisericeşti.
Comparând limba manuscrisului de la 172 1 atât cu cea din Octoihul tipărit la
Târgovişte în 17 1 2, cât şi cu limba unor variante manuscrise ale Octoihului din se
colele al XVI- lea7 şi al XVII-lea8 , precum şi cu o copie manuscrisă a Octoihului
făcută în 1725 de popa Vasile din Dămşuş [Densuş, jud. Hunedoara], păstrată azi în
Biblioteca Mitropoliei Banatului din Timişoara, am constatat o seamă de similitudi
ni şi deosebiri care ne îngăduie să stabilim relaţia dintre copia manuscrisă făcută de
arhidiaconul Danii! şi scrierile similare pomenite mai sus.

6. Apud G. Ştrcmpel, Catalogul manuscriselor româneşti, Bucureşti, Ed. Ştiinpfică şi Enciclopedică, 1 978, p. 1 98.
7. Micul Octoih de la B raşov, datat de unii cercetători (N. Sulică, Cea mai veche şcoală românească din cuprin
sul României întregite, extras din Omagiu lui Constantin Kiriţescu, Bucureşti, 1 937, p. 1 3 ş.u. ; Ion Roman,
Un manuscris din secolul al XVI-iea: Micul Octoih braşovean, în "Studii de slavistică", voi. III, [Bucureşti],
1 97 1 , p. 1 0 1 - 1 06 ; id., Micul Octoih braşovean din secolul al XVI-iea în comparatie cu celelalte octoihuri
slavo-române din sec. XV - XVII, rezumatul tezei de doctorat, [Braşov], 1 977, p. 1 3 - 1 5) pe la 1 570, iar de
Al. Mareş ( Un Octoih românesc din secolul al XVI-iea ?, în "Limba română", XVIII, 1 969, nr. 3, p. 239 - 252
; id„ Precizări în legătură cu prima traducere românească a Octoihului, în "Limba română", XXII, 1 973, nr.
3, p. 249-252; id„ Critica autenticităţii şi a datării textelor vechi. Pe marginea a două articole recente, în
"Limba română", XXVII, 1 978, nr. 5, p. 555 - 560 ; I. Ghetie, Al. Mareş, Originile scrisului în limba română,
Bucureşti, Ed. Ştiintitică, 1 985, p. 273 ; id„ De când se scrie româneşte ?, Bucureşti, Univers Enciclopedic,
200 1 , p. 1 3 1 ), cu mai mult temei, între 1 595 şi 1 6 1 5.
8. Ms. rom. 1 838, datat 1693, şi ms. rom. 7 1 2, datat 1 696, aflate în colectiile BAR.
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Cu toate că reproduce, în cea mai mare parte, textul Octoihului tipărit în 1709,
manuscrisul din 172 1 este scris în varianta literară de tip nordic, copistul străduin
du-se, cu o surprinzătoare consecvenţă, să adapteze limba textului muntean la
normele exprimării cultivate transilvănene de la începutul secolului al XVIII-lea9
Astfel, africata dentală sonoră dz (<lat. d + e, i) apare în termenii moşteniţi din la
tină sau în cuvinte de origine autohtonă ori în câteva împrumuturi vechi slave:
cădzut (p.2v,), dzice (p. 1 1 1 v), Dumnedzău (p.2r.), grumadz (p. 1 33r), pierdzătoriu
(p.4r), radze (p. 147r), slobodzi (p.2r), şedzind (p.63V) etc.; extrem de rar apare şi z:
văzind (p. 1 5 1 v, 157r), zicând (p.43v), probabil atunci când copistul a reprodus
mecanic textul muntean; africata prepalatală sonoră o (<lat. j + o, u) este utilizată
consecvent în termeni ca: adunge (p. 63v), aduta (p. 1 1 l r), doi (p. 1 22r) etc . ; â
"nediftongat" în mânile (p.87v) ; -r muiat în ceriu (p. 87v), lucrătoriu (p. l 4Sr), tăl
hariu (p. s r) etc.; păstrarea lui i ( < e) În dirept (p.7V), direpfate (p. 14 1r) etc . ;
velarizarea vocalelor anterioare e ş i i după unele consoane rostite dur apare
frecvent: adusă "aduse" (p.2v), sară "seară" (p.43v), sângur (p. 1 02r), înţălegătoriu
(p.7v), înţălepţie (p. 1 12r), dzâoa "ziua"(p. 167r), înşălăciune (p. 170v), (să) izbă
vască (p. 13 1v), (să te) slăvăsc (p.9Y) etc. 1 0, dar norma este cu e şi cu i păstraţi; se
întâlneşte, mai rar, şi trecerea lui e aton la i: didesupt (p.3 r), ominesc (p.43v), ucini
cilor (p.4v) etc . ; dintre normele morfologice proprii variantelor literare de tip
nordic, cea mai consecvent respectată este forma invariabilă a articolului genitival:
stihiri a îngerilor (p.86r), rugăciunile . . . a tuturor sfinţilor (p.88r), ca un făcătoriu
a lui Adam (p. 1 22v) etc.; întâlnim şi forma de plural mânule (p.2v), alături de
mânile (p.87v). Pe lîngă cele menţionate mai sus, copistul a făcut şi alte modificări
fonetice şi morfologice, asupra cărora nu insistăm, întrucât apar sporadic şi nu au
valoare de normă.
Daniil, care la 172 1 obţinuse rangul de arhidiacon, nu s-a mulţumit însă cu
adaptarea limbii textului muntean la norma lingvistică ce-i era familiară, ci şi-a
îngăduit să corecteze textul pe care l-a copiat atât în privinţa unor greşeli de tipar,
cât şi în cazul unor termeni, pe care i-a înlocuit cu sinonime despre care credea,
probabil, că sunt mai potrivite din punct de vedere semantic ori estetic, sau mai
cunoscute în limbajul bisericesc de tip nordic.

9.

Faptele de limbă pe care le vom menţiona mai jos, fiind norme de exprimare cultivată, au numeroase
ocurente în texte, de aceea nu vom mentiona pentru fiecare decât o pagină unde au fost atestate.
I O. O singură dată am înregistrat şi trecerea lui e la ci după d: Î1Uliistulure (p. 87 v ), fenomen atestat şi în alte
scrieri bisericeşti din Bihor la începutul secolului al XV111-lea (cf. I. Ghetie, Buza dialectală a românei liter
are, Bucureşti, Edinira Academiei, 1975, p. 1 33). De remarcat că în textul muntean din 1709 se păstrează e :
îndestulare (p. 269).
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Iată numai câteva exemple dintr-o listă care ar putea fi mult mai lungă: bună
tate ("cu radzele ceale neapropiiate a bunătăţii Tale", p. 147r) în loc de frumuseţe
("cu razele ceale neapropiiate ale frumuseaţii Tale'', p. 8), bunătate ("ca să arăţi
noao bunătate m<i>l<o> stivirii Tale", p. 148v) /noian ("ca să arăţi noao noianul
milostivirii Tale", p. 10), d<u>mn<e>dzăire ("d<u>mn<e>dzăire, una în trei staturi",
p. 144v)/ stăpânie ("stăpânie, una în trei staturi", p.5), chinuri ("şi mările ceale
sărate a chinurilor le-au uscat", p. l 12V)/ patimi ("şi mările ceale sărate ale pati
milor le-au uscat", p. 346), frâmseaţă ("frâmseaţia îngerilor", p.147r)/ podoabă
("podobea îngerilor", p. 10), găvozdi ("pre cruce găvozdi păcatele", p.2v) sau
răstigni ("pre cruce te-i răstignit", p.5)/ pironi ("pre cruce au pironit păcatele",
p.3; "pre cruce te-ai pironit", p. 1 3), laţ ("să izbăvască din laţurile vrăjmaşului'',
p. 1 3 1 v)/ cursă ("să se izbăvească din cursele vrăjmaşului", p.397), limbă "popor"
(pass.)/ norod (pass.), voinic "ostaş" (pass.)/ ostaş (pass.) etc.
Copistul a intervenit şi în organizarea sintactică a textului copiat, operând une
ori şi modificări de topică: "Născătoare de D<u>mn<e>dzău" (p.98r) I "de Dumnezău
Născătoare" (p.299), "Şi răspundzind l<SU>s au dzis ei" (p. 1 1 1 v)/ "Şi răspunzând au
zis ei l<sU>s" (p.344) etc.
De asemenea, constatăm că normele de utilizare a slovelor

'1:.

şi

a..

în redarea

fonemelor [ă] şi [â], şi a lui � şi A\ diferă mult faţă de cele aplicate în textul tipărit.
Forma prescurtată a textului manuscris, din care lipsesc multe fragmente, ade
sea întinse, existente în Octoihul tipărit, prezenţa unor pasaje care nu se află în vari
anta bucureşteană sau a unor fragmente cu modificări lingvistice importante
trădează nu numai imixtiunea copistului în textul transcris, ci şi faptul că el putea
să aibă la îndemână şi alte variante româneşti, probabil manuscrise, ale Octoihului,
pe care le-a consultat, comparându-le mereu cu textul imprimat în 1 7 1 2 sau cu
ediţia din 1720. Comparând limba manuscrisului de la 172 1 cu cea din Octoihul
braşovean şi din cele două scrieri similare aflate în colecţiile Bibliotecii Academiei
Române, am constatat că în toate se foloseşte aceeaşi variantă literară de tip nordic,
uşor învechită în manuscrisele din secolele al XVl-lea şi al XVII-lea, ceea ce ne-ar
putea îngădui să admitem că avem a face cu texte înrudite genealogic, care descind
din copii făcute în locuri şi în timpuri diferite, dar nu în afara Transilvaniei, după
manuscrise care purced din acelaşi original. Iată numai două fragmente paralele din
Octoihul de la Braşov şi cel din 172 1 :
"Cu chinurile, Doamne, din chinuri
ne slobodzim şi cu Învierea Ta den
putredire ne-am izbăvit.
Doamne, slava Ta [ . . . ]

"Cu chinurile Tale, H<ristoa>se, din chi
nuri ne-am slobodzit şi cu învieria din
putregiune ne-am mântuit.
D<oa>mne, slavă Ţie [ . . . ]
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Să se bucure făpturile şi ceriul
se veselească-se, cu mânule să salte
limbile, cu veselie. Acesta, Domnul
nostru, pre cruce găvozdi greşalele
noastre şi moartea omorî şi viaţă noao
ne dărui. Adam cel cădzut l-au învis,
ca un iubitoriu de oameni".
(Octoih, [Braşov], cca 1 595- 1 6 10, p.3)

Ca să se bucure făpturile, ceriurile să
se vesialească, cu mânule să salte lim
bile, cu veselie, că H<risto>s, D<u>m
n<e>dzăul nostru, pre cruce găvozdi
păcatele noastre şi pre moarte omorî şi
viaţă ne dărui. Pre Adam cel cădzut cu
tot niamul învisă, ca un iubitoriu de
oameni ".
( Octoih, 17 2 1 , p. 2v) l l .

Similitudinile de traducere, care merg până la identitate în multe pasaje din cele
două texte, confirmă ipoteza unei sau unor surse comune, realizate în secolul al
XVI-lea, dar probabil că nu la Braşov, cum presupun unii cercetători, pentru că în
cele două copii sunt respectate, cu destulă consecvenţă, normele specifice variantei
literare nordice, de tip transilvănean. Asemenea fapte de limbă apar numai sporadic
în tipăriturile braşovene din secolul al XVI-lea, prezenţa lor în textele coresiene
e xp licându-se prin i nfl uenţa scrieri l or rotacizante, cum a demonstrat
G. lvănescu l 2 .
Între limba textului de la 1 72 1 , a Octoihului tipărit la Târgovişte în 1 7 1 2,
retipărit în 1720, şi a manuscrisului din 1 725, datorat preotului Vasile din Dărnşuş,
există numeroase asemănări evidente, copiştii reproducând, în cea mai mare parte,
textul imprimat la B ucureşti, în care găsim însă şi unele fapte de limbă
nemunteneşti, ceea ce ne permite să presupunem că atât tipografii bucureşteni, cât
şi copiştii ardeleni au cunoscut şi s-au folosit chiar de variante ardeleneşti înrudite
ale traducerii Octoihului, care descind, probabil, din acelaşi original, pe care îl
regăsim şi în textul păstrat la Biblioteca Judeţeană din Braşov. Prin copieri succe
sive însă, textul din secolul al XVI-lea a fost mereu perfecţionat din punct de
vedere lingvistic, unii dintre copişti având, probabil, şi curiozitatea de a-l compara
cu versiunile slavoneşti ale Octoihului, menţinute în uz până la începutul secolu
lui al XVIII-lea în bisericile româneşti. Că aşa stau lucrurile, ne-o dovedeşte atât
1 1 . Cf. şi fragmentele corespunzătoare din Octoihul de la Târgovişte ( 1 7 1 2): "Cu patima Ta, H<ristoa>se, din
patimi ne-am slobozit şi cu înviiarea Ta din stricăciune ne-am izbăvit, D<oa>mne, mărire Ţie. [„.]
Să se bucure făptura, ceriurile se se veselească, cu mâinile să bată neamurile cu veselie, că H<ristoa>se,
Mântuitoriul nostru, pre cruce au pironit păcatele noastre şi moartea omorând, viiată noao ne-au dăruit, pre
Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca un iubitoriu de oameni" (p. 3), şi din Catavasier sau Octoih Mic,
Bucureşti, 2002: "Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne-am liberat şi cu învierea Ta din stricăciune ne-am
izbăvit; Doamne, slavă Ţie ! (p.22)[„.]. Să se bucure făptura, cerurile să se veselea.�că, din mâini să bată nea
murile, de bucurie ! Că Hristos, Mântuitorul nostru, pe Crnce a pironit păcatele noa.�tre; şi moartea omorând,
viată nouă ne-a dăruit, pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca un iubitor de oameni" (p. 23 ) .
12. Elemente maramureşene in limba tipăriturilor lui Coresi, în "Studii şi cercetări ştiintifice. Seria filologie",
1 959, nr. 1, p. 19 - 3 1 ; vezi şi G. lvănescu, Istoria limbii române, la.5i, Editura Junimea, 1 980, p. 564 - 567.
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copia de la 172 1 , a cărei limbă este mult mai clară şi mai bine normată decât a tex
tului din secolul al XVI-lea, cât şi limba copiei de la 1725, în care se poate identi
fica strădania popii Vasile de a ''îndrepta" limba textului tipărit la Târgovişte,
înlocuind unele cuvinte şi forme gramaticale sau introducând chiar unele norme de
tip nordic, cum ar fi africata o ( <j+o, u) (aoutor, oudeţ), nu însă şi pe dz, în locul
căruia apare numai z. Faptul că unele corecturi şi modificări apropie copia de la
1725 de cea din 172 1 ne face să credem că popa Vasile ar fi putut avea la îndemână
şi o variantă ardelenească a Octoihului, tot aşa cum arhidiaconul Danii! s-a folosit
de varianta tipărită la B ucureşti în 1709 ori de cea imprimată în 1720. Chiar dacă
arhidiaconul Danii! a făcut copia numai după varianta imprimată la 1720, operaţi
une relativ greu de imaginat dacă avem în vedere faptul că textul bucureştean
apăruse doar cu câteva luni înainte, iar el aproape că terminase copia la 14 septem
brie 172 1 , putem admite că arhidiaconul a făcut atât operă de copist, cât şi de
teolog, întrucât nu a reprodus decât rareori mecanic textul tipărit, străduindu-se să-l
analizeze din punct de vedere dogmatic şi lingvistic şi neezitând să-l corecteze şi
să-l prelucreze ori de câte ori i s-a părut necesar.
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Ipoteza că mulţi dintre vechii noştri copişti s-au străduit să cizeleze şi să
adecveze limba traducerilor pe care le copiau este susţinută şi de expresia lingvis
tică a celor două copii ale traducerii Octoihului, datorate unor oameni instruiţi:
arhidiaconul Danii! şi popa Vasile. E foarte posibil ca ei să fi utilizat simultan două
sau chiar mai multe traduceri ale aceluiaşi text. Dacă admitem o asemenea posibi
litate, atunci amestecul de forme lingvistice pe care îl găsim în scrierile noastre
vechi nu s-ar datora numai intervenţiei copistului sau tipografului în limba tradu
cerii primare, ci şi a celor care au copiat ori au tradus succesiv acelaşi text în locuri
şi în timpuri diferite. Desigur că, în această împrejurare, argumentele lingvistice în
datarea, localizarea şi stabilirea paternităţii textelor vechi nu mai sunt la fel de
sigure ca până acum.
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O VIAŢĂ INCH/NATĂ CĂRŢ!l

DASCĂLUL IEŞEAN PETRU STAMATIADI,
PRIMUL TRADUCĂ TOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ AL
GEOMETRIEI SI
, TRIGONOMETRIEI LUI CHRISTIAN WOLF
N. A.

Ursu

1. Prin anii 1 957- 1 958, când elaboram lucrarea Formarea terminologiei ştiinţi
fice româneşti (Bucureşti, 1 962), am consultat şi ms. rom. 923 de la Biblioteca
Academiei Române (BAR), care conţine pe f. 2 - 15 1 textul intitulat lnceputurile
gheometriii a lui Voi.fii, a căriia partea cea întăi arată începuturile a gheometriei
ce să zice epfpedon, adecă măsurare de câmp, iar pe f. 157 - 1 95, lnceputurile
trigonometriii cei di pi câmp. O prezentare sumară a acestui manuscris şi a termi
nologiei matematice aflată în el am făcut în lucrarea menţionată (p. 99 - 1 0 1 ), unde
am arătat că textul reprezintă traducerea geometriei şi a trigonometriei matemati
cianului german Christian Wolf ( 1 679 - 1754), prin intermediul versiunii neogreceşti
aflată în manuscrisul descris pe scurt de A. D. Xenopol şi C. Erbiceanu în Serbarea
şcolară de la laşi, cu ocazia împlinirei a cincizeci de ani de la înfiinţarea
învăţământului superior în Moldova. Acte şi documente, Iaşi, 1 985, p . 366, text
intitulat, în traducerea autorilor: Tratate foarte introductive în elementele matema
tice de ale prea matematicului şi prea învăţatului Volf Christian german, cu oste
neala şi studiul lui Nicolai Cercel, apoi cu osârdia, prescrierea şi punerea în ordine
a domnului Ilie Nicolai Rosseti. ln Moldavia Daciei, în şcoala elenică de ştiinţi, în
anul 180 1 . Acest manuscris este astăzi probabil pierdut 1 •
Traducătorul textului din ms. 923 este anonim. Necunoscute sunt şi cele două
persoane care au executat copia din acest manuscris . Am presupus atunci că
traducerea a putut fi făcută de un elev al Academiei Domneşti din Iaşi, între anii
1801 - 18 1 4.
2. Pentru a fi cercetată de un matematician şi introdusă în literatura privitoare la
istoria matematicii în cultura românească, am semnalat acestă traducere profe
soarei Florica T. Câmpan de la Facultatea de Matematică a Universităţii "Al. I.
Cuza" din Iaşi, care a studiat-o atât în raport cu textul versiunii în limba latină a
I . Datorată unei regretabile confuzii, este greşită afirmatia din lucrarea noastră fmprumutul lexicul în procesul
modernizării limhii mmilne literare, partea I, laşi, 2004, p. 1 78 - 1 79, că textul grecesc după care s-a făcut tra

ducerea de care ne ocupăm se păstrează în ms. l//-/29 de la Biblioteca Centrală Universitară din laşi. În acest
manuscris se află o copie a versiunii greceşti a aritmeticii lui Wolf.
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scrierilor matematice ale lui Chr. Wolf cât şi cu titlurile capitolelor versiunii
greceşti după care s-a efectuat traducerea, menţionate în descrierea mai amănunţită
a manuscrisului respectiv făcută de C. Erbiceanu în "Revista teologică", III, 1 885,
nr. 9, p. 71 - 72, în seria intitulată Manuscrise vechi aflate în biblioteca sf
Metropolii a Moldovei, şi a ajuns la aceeaşi concluzie că geometria şi trigonome
tria din ms. 923 reprezintă traducerea versiunii greceşti corespunzătoare din ma
nuscrisul descris de A.D. Xenopol şi C. Erbiceanu în Serbarea şcolară de la Iaşi şi
de C. Erbiceanu în "Revista teologică" 2
Cu privire la traducătorul anonim al textului, Fl.T. Câmpan a presupus că el ar
putea fi însuşi Ilie Nicolae Rosseti, care ar fi ordonat în acest scop notele sale de la
cursurile predate de Nicolae Cercel la Academia Domnească din laşi, cu câteva
decenii în urmă, sau un fost elev mai tânăr al acestei academii 3 .

3. Continuând să-l căutăm pe traducătorul anonim al acestui text printre autorii
şi traducătorii moldoveni din primele decenii ale secolului al XIX-lea, l-am identi
ficat între timp în persoana lui Petru Stamatiadi, profesor la Academia Domnească
din laşi, care, la solicitarea mitropolitului Veniamin Costache, a tradus apendicele
lucrării lui Evghenie Vulgaris, ' A6oA.ecrxta <j>uA.o8rn� (lndeletnicire iubitoare de
Dumnezeu), două volume, Viena, 1 80 1 , intitulat Atârnare în loc de scrisoare
asupra tarafu.lui ocheliştilor, pentru firea a toată lumea. Lucrarea lui Evghenie
Vulgaris a fost tradusă şi publicată de Veniamin Costache între anii 1 8 1 5 - 1 8 1 9,
dar mitropolitul nu s-a încumetat să traducă şi apendicele menţionat, cu conţinut
filosofie şi ştiinţific, ci a apelat la dascălul Petru Stamatiadi. Pentru corecta
înţelegere a unor noţiuni şi probleme discutate în textul lui Vulgaris, el adaugă tra
ducerii apendicelui douăzeci de comentarii ale sale (însumând 85 de pagini), sub
titlul lnsemnări la oarecare locuri neînţălese ale scrisorii ceii mai dinainte,
după semnele arătate, pe care le susţine uneori şi cu fragmente mai mari sau mai mici
extrase din diverse scrieri. După cum vom vedea, în însemnările cu nr. 9 1 2 (p.
84 - 88) Stamatiadi explică unele probleme de geometrie folosind terminologia de
specialitate aflată în traducerea din ms. 923 şi în cea a apendicelui lucrării lui
EvghenieVulgaris. Traducerea apendicelui şi comentariile respective, care au la sfârşit
unnătoarea notă a tipografiei sau, eventual, a mitropolitului Veniamin: S-au tălmăcit
şi s-au adunat de înţeleptul dascal Petru Stamatiadi, au fost publicate în anul 1 8 1 9 şi
-

2. Vezi Florica T. Câmpan, Un manuscris moldovenesc cuprinzând o traducere a geometriei şi trigonometriei
Lui Wolf anterioară aceleia făcute de Gh. Lazăr, în "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi",

(serie nouă), secţiunea I (Matematică-fizică-chimie), tomul VI, 1 960, fasc. 3. Supliment. Lucrările sesiunii
ştiinţifice jubiliare, ţinută cu ocazia centenarului Universităţii, între 28 şi 30 octombrie 1 960, p. 783-796.
3. lbidem, p. 793.
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separat, într-o broşură de 1 34 de pagini4 .
4. Posibilitatea ca traducerea geometriei şi a trigonometriei lui Chr. Wolf din ms.
923 să aparţină lui Petru Stamatiadi a fost anunţată de noi în lucrarea citată la nota
1 , p. 178, unde am promis, în nota 64, că această atribuire de paternitate literară o
vom demonstra într-un studiu special. Probele care arată că textul din ms. 923 este
tradus de Petru Stamatiadi, autorul cunoscut al traducerii menţionate mai sus, sunt
de natură lingvistică5 . Ambele traduceri conţin numeroase neologisme de prove
nienţă neogreacă, în general cu aspectul lor fonetic şi morfologic grecesc, precum
şi unele cuvinte româneşti vechi şi populare, ori create de traducător, prin care sunt
traduşi sau calchiaţi termenii corespunzători de geometrie şi trigonometrie greceşti.
Cităm, spre exemplu, o serie de termeni de specialitate şi alte particularităţi lingvis
tice comune celor două texte, folosind următoarele sigle ale lor, cu indicaţia
paginilor respective: ms. 923 şi AOS = Atârnare în loc de scrisoare asupra tarafu

lui ocheliştilor.
4.1. Un grad mai ridicat de specificitate au termenii strâmb adj . "curb", întin
dere s. "dimensiune", cfădrăcesc adj . "pătrat", împrejurare s. "perimetru" şi plasă
s. "latură", care, potrivit informaţiei relativ bogate de care dispunem, se întâlnesc
numai sau îndeosebi în aceste două texte. Alţi termeni similari comuni acestor
texte, cum sunt crug s. "cerc", arătare s. "demonstraţie", depărtare s. "distanţă" ori
dungă s. "linie", apar şi în alte texte contemporane sau mai vechi. Pentru
înţelegerea corectă a termenilor menţionaţi este necesar să glosăm aici şi termenii
următori, aflaţi uneori în contextele pe care le vom cita: anina (a se) vb. "a fi tan
gent", aptomeni s. "dreaptă tangentă la cerc", atinge (a se) vb. "a fi tangent", chen
tron, chendru s. "centru", cfădrat s. "pătrat", cuvânt s. "raport", diag6nios adj .
"diagonal", faţă s. "suprafaţă", neted adj . "plan", numire s. "definiţie", palirie s.
"maree", pardlil adj . "paralel", parmac s. "palmac", periferie s. "circumferinţă",
plecat adj . "oblic'', pr6vlimă s. "problemă'', r6mvos s. "romb'', sc6pos s. "scop",
shimă s. "figură", s(stimă s. "sistem'', temnusă s. "secantă", trfgonon s. "triunghi",
vdsis s. "bază".

III, p. 3 1 5, nr. I 05 1 . Pentru istoricul acestui apendice al lucrării lui
Evghenie Vulgaris şi pentru alte informaţii privitoare la Petru Stamatiadi, vezi studiul lui Demostene Russo, O
scrisoare a lui Evghenie Vulgaris tradusă în limba română, în "Revista istorică română", I, 1 93 1 , şi extras, pre
cum şi lucrarea noastră menţionată la nota I , p. 1 77-179.
5. Nu cunoaştem scrisul lui Petru Stamatiadi. Este posibil ca una dintre cele două persoane care au copiat tex
tul din ms. 923 să fie chiar el.

4. Vezi Bibliografia Românească Veche,
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4.1.1. Adj . strâmb "curb". Ms. 923: "shimă cu dungi strâmbe să zice aceea a
căriia împregiurarea esti din dungi strâmbe" (f. 6v); AOS : "dungă strâmba'"" ' (p. 1 5),
"[cometele] făcând drumuri strâmbe, ca nişte cruguri afară de chendru" (p. 1 9),
"linie strâmba'"" ' (p. 57, 87, 88), "locul cel strâmb, adecă curbat" (p. 88), cf. şi
strâmbat adj . : "locul strâmbat" (p. 88), strâmbătură s. "curbă, curbură": "strâmbă
tura ce va trece prin punturile . . ." (p. 87).
4.1.2. S . f. întindere "dimensiune". Ms. 923: "fieştece trup are acele trei întin
deri, neputându-le despărţi nici una de celelalte" (f. 2v), "faţa este o mărimi care
are numai doauă întinderi, adecă lungime şi lăţime" (f. 6r), cf. şi f.4r; AOS : "o întru
pare care are întindere în lungime, lărgimea şi grosimea" (p. 2 1 ), "vom vedea că
sufletul nu poate să aibă întindere" (p. 99), cf. şi p. 100, 106, 1 07.
4.1.3. Adj . cfădrăcesc "pătrat". Ms. 923: "măsură a shimii esti cfădratul, a
căruia plasa esti întocma cu o vargă, şi să cheamă vargă cfădrăcească, şi să împar
ti în palmi cfădrăceşti, după cum şi palma în părmace cfădrăceşti" (f. 16r), "stân
jânul cel cfădrăcesc va fi 100 palmi [ . . . ] , iar palma cea cfădrăcească va fi 100 păr
mace cfădrăceşti" (f. 96v); AOS : "rădăcina cfădrăcească'', "rădăcinile cfădrăceşti"
(p. 86).
4.1.4. S.f. împrejurare "perimetru". Ms. 923: "plasă esti o dungă sau parte din
împregiurarea a shimii cei netide" (f. 6v, cf. şi primul citat de la strâmb), "shimă
cu patru plăsi esti aceea a căriia împregiurarea să închei de patru dungi" (f. 14r),
cf. şi f. 6r, lQ6r, 108v; AOS: "să se întoarcă palfria în toată împrejurarea globului
nostru" (p. 1 23).
4.1.6. S .n. crug "cerc". Ms. 923: "crug esti o shimă netidă care să închei de cătră
o dungă ce să întoarce iarăşi întru sineşi"(f. 6v), "periferia a fieştecăruia crug" (f.
8r), "cruguri tot cu acelaşi chentron" (f. 8v), cf. şi lQr, 1 2r, 12v, 16r, 24v, 26v, 74v,
1 04v, 1Q6r, 108v, 1 10r; AOS : "rătunjeala crugului"(p. 1 5), "cruguri afară de chen
dru" (p. 1 9), "dungile ce să ating de crug"(p. 4 1 ), "periferia crugului" (p. 84),
"doauă cruguri întocma" (p. 88).
4.1.7. S.f. arătare "demonstraţie". Ms. 923: "dezlegare şi arătare [a proble
mei]" (f. 1 59v), arătare (f. 22r, 3ov, 40r, 5ov, 54r, 56v, 58r, 1 59r); AOS : "arătare sau
dovadă" (p. 84), "arătarea nu o mai pun, căci aceasta este . . ." (p. 85).
4.1.8. S.f. depărtare "distanţă". Ms. 923: "depărtarea esti dunga cea mai mică
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între doauă lucruri" (f. 4r), "înălţimea unii shimi esti depărtarea vârfului de la
vasis" (f. 1 6r), cf. şi 12v, 1 89r, 1 89v; AOS: "depărtarea cea deopotrivă de la capete"
(p. 15), "depărtarea ei de la linia„." (p. 87), cf. şi p. 1 17, 121, 126, 127, 1 28, 1 29.
4.1.9. S . f. dungă "linie". Ms. 923: "să nu să socotească puntul ca o parte din
dunga""' (f. 2v), "dungi strâmbe" (f. 6v), "o dungă ce să zice că s-au aninat de crug"
(f. 8v), "dungi paralile" (f. 1 2v), "o dungă dreaptă" (f. 16v), "unghiuri ce stau tot pe
o dunga""' (f. 1 57v); AOS : "dungă strâmbă", "linii sau dungi drepte" (p. 1 5),
"dungile cele ce să ating de crug" (p. 4 1 ), "dunga (aptomeni) ce să atinge de dân
sul [de cerc]" (p. 44), cf. şi p. 84, 88.
4.2. Dovezi ale faptului că traducerea geometriei şi trigonometriei din ms. 923
a fost făcută de Petru Stamatiadi, traducătorul apendicelui lucrării menţionate a lui
Evghenie Vulgaris, sunt şi alte particularităţi lingvistice şi stilistice comune acestor
două texte, dintre care cităm doar câteva mai semnificative.
4.2.1. Varianta aminterea a adverbului altminteri. Ms. 923: aminterea (f. 32r,
3 8r, 88v, 92v), amintere (f. 54v, 62v, 64v, 66r, 92v, 1 16V); AOS : aminterea (p. 6, 8,
1 1 , 1 3 , 19, 5 1 , 57, 6 1 , 84, 1 2 1 , 128, 1 29).
4.2.2. Varianta neobişnuită acuprinde a verbului cuprinde. Ms. 923: acuprinde,
folosit consecvent (f. 4v, 8v, 12r, 82r, 1 1 6v, 1 1 8r, 12or, 1 57r şi altele); în AOS,
tipografii şi corectorul cărţii au înlocuit varianta acuprinde din manuscrisul lui
Stamatiadi cu forma obişnuită cuprinde (p. 44, 50, 60, 69, 85, 87, 88, 89, 92, 93,
96, 106, 1 1 1 , 1 1 5, 126, 127, 1 28), cf. şi cuprinzător (p. 67, 69, 106, 109), dar într-un
loc le-a scăpat totuşi: "Puterea dar pricinii întâi este asemenea cuprinzătoare ca şi
ştiinţa lui, ea acuprinde toate" (p. 109, r. 12 de jos).
4.2.3. Conjuncţia dar, atât cu sens adversativ cât şi cu sens concluziv, în con
strucţii similare. Cităm doar trei exemple, frecvente în ambele texte, care, după
cum vom vedea, sunt clişee stilistice ale lui Petru Stamatiadi.
Ms. 923: "Margini dar a lungimii dungii sânt punturile„." (f. 2v), "Razăle dar a
unui crug toate sânt tot ca una de lungi" (f. 6V), "Crugurile dar ce să anină unul de
altul.„" (f. l Qr) , " Unghiurile dar să cunosc din cuvântul arcurilor ce au cătră toată
periferia„ ." (f. 10v), "Dungile dar ce vor fi paralile„ ." (f. 12v), "Aptomeni dar şi
temnusa nu sânt numai a unghiului„." (f. 157V); AOS : "Mintea dar cea pătrunză
toare şi socotinţa„." (p. 20), "Ştiinţa dar facerii lumii din nimică putea să se fi
păzit. . ." (p. 34) , "Sc6posul dar filosofului acestuia este„ ." (p. 59), "Mişcarea dar
este lucrarea trupului„ ." (p. 102), "Sufletul dar este semple şi fără împreunare" (p.
795
https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
1 06), "Întinderea dar este proprietaoa carea le deosebeşte" (p. 107), "Întâmplările
dar acestea şi primejdiile acestea..." (p. 1 28).
Ms. 923: "Apoi dar unghiul acesta să acuprinde de doauă corzi [ ... ] Apoi dar
unghiul de la chentron să acuprinde de cătră doauă raze . . ." (f. 1 2r); AOS : "Apoi dar
sistfmata cele adevărate sânt întemeiate pe prinţipurile . . ." (p. 5 1 ), "Apoi dar desfătarea, bucuria, durerea şi scârba nu sânt nimică întru adevăr" (p. 65), "Apoi dar
nu este un bine mai mare şi altul mai mic" (p. 66), "Apoi dar acele doauă prinţi puri
nu le-au socotit" (p. 70), "Apoi dar o întunecare a soarelui ..." (p. 75), "Apoi dar a
împrăştia supărarea aceea . . ." (p. 94), "Apoi dar liniştirea acea neschimbată . . ." (p.
95), "Apoi dar numirile acestea sânt numai nişte nume . . ." (p. 98), "Apoi dar putem
să ne încredinţăm că ..." (p. 99), "Apoi dar ea fiind una şi fără părţi, iată că este sem
ple şi fără întindere" (p. 100), cf. şi p. 98, 105, 106, 107, 1 3 1 .
Ms. 923: "Dar cu toate aceste, de trebuinţă este . . ." (f. 4r), "Dar cu toate aceste,
mai cu mare folos . . ." (f. 6r); AOS: "Dar cu toate acestea, abătându-să aminterea la
nişte socotele proaste ..." (p. 6), "Dar cu toate acestea mintea mea, foarte cu mare
luare aminte . . ." (p. 24), "Dar cu toate acestea Dumnezeu . . ." (p. 29), "Dar cu toate
acestea visază . . ." (p. 70), "Dar cu toate acestea el l-au despărţit de materie" (p. 7 1 ),
"Dar cu toate acestea să fi sâmţit. . ." (p. 90), cf. şi p. 40, 102.
4.2.4. Varianta populară moldovenească dinioarea a adverbului adineauri. Ms.
923: "cum s-au zis dinioarea" (f. 84v), "pr6vlima de dinioarea" (f. 1 14r); AOS :
"mai dinioarea am văzut că. . ." (p. 108).
4.2.5. Varianta îndărăpt a adverbului îndărăt. Ms. 923: "şi îndărăpt" (f. 6r), "iar
nu şi îndărăpt" (f. 10v); AOS: "soarele făcându-şi drumul său îndărăpt" (p. 1 2), cf.
şi s. îndărăptnicie (p. 28), adj . îndărăptnic (p. 35, 39, 40), vb. îndărăptnici (p. 28,
29).
4.2.6. Vb. îndupleca "a determina, a convinge; a se lăsa convins". Ms. 923: "nu
fără cuvânt [ ... ] ne-au înduplecat cum că ar trebui să să iei.. ." (f. 8V); AOS : "să o
aducă înduplecându-o ca să aibă prepus la ipotesurile . . ." (p. 10), "eu de la sinemi
înduplecându-mă zic ..." (p. 23 ), "mă înduplec dar încredinţându-mă că . . ." (p. 26),
cf. şi p. 30, 33, 34, 4 1 .
4.2.7. Adjectivul nehotărât invariabil niscaiva "nişte". Ms. 923: "nici părţi nis
caiva putem să cunoaştem într-însul" (f. 2v), "ca cum ar fi niscaiva numere întregi"
(f. Sr), "să mai pun încă pe vârfurile lor niscaiva basmale . . ." (f. 1 6v); AOS : "niscai
va învăţături din fizică" (p. 3 1 ), "să ieie niscaiva semne de dovezi adevărate" (p.
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39), "nu era ei niscaiva oameni fericiţi" (p. 95).
4.2.8. Adj. strâmt "restrâns, strict". Ms. 923: "iar mai strâmtă numire i-au dat
măsurii zicând că esti o somă măsurătoare" (f. 4v); AOS : "De este filosof iubitori
de adevăr, să ne răspundă noauă la această strâmtă întrebare" (p. 38), cf. şi vb.
strâmtori "a restrânge": "orişicât mi-oi strâmtori socoteala [ .. . ], materia aceasta
(zic) nu văd să fie altă ceva..." (p. 2 1 ) .
4.2.9. Varianta vederat a adjectivului ş i adverbului învederat "vizibil, evident".
Ms. 923: "viderat esti că . . ." (f. 76v, 1 22v); AOS : "ne-au arătat vederat pre . . ." (p. 9),
"a să arunca în vederate primejdii" (p. 39), "este ştiut tuturora şi vederat. . ." (p. 46),
"vederat este că ... " (p. 56, 87, 100), "este vederat că . . ." (p. 64, 92), cf. şi p. 2 1 , 29,
40, 63. Într-un singur loc am întâlnit în AOS forma viderat, ca în ms. 923: "nu bagă
în seamă o moarte viderată" (p. 94). Probabil că ea se afla în manuscrisul lui
Stamatiadi şi a scăpat tipografilor şi corectorului cărţii, ca şi forma acuprinde (vezi
4.2.2.).
5. Particularităţile lingvistice şi stilistice prezentate mai sus constituie dovezi
suficiente că traducerea geometriei şi trigonometrici din ms. 923 a fost făcută de
Petru Stamatiadi . Faptul că unele dintre cuvintele şi formele citate se află (ori s-ar
putea afla) şi în scrisul altor autori sau traducători contemporani nu anulează cali
tatea lor de probe în această argumentare. Căci într-o demonstraţie de paternitate
literară pe baza unor particularităţi lingvistice şi stilistice concludentă este prezenţa
tuturor cuvintelor şi formelor invocate drept mărturie atât în scrierile sigure ale
autorului sau traducătorului cunoscut cât şi în scrierea anonimă pe care i-o
atribuim, deoarece ele numai toate împreună definesc limba şi stilul autorului sau
traducătorului respectiv. Fireşte, în textul din ms. 923 se află unele cuvinte şi forme
care nu mai apar în traducerea cunoscută a lui Petru Stamatiadi din anul 1 8 19.
Acest text, mai vechi ş i păstrat în manuscris, a conservat unele particularităţi
lingvistice de atunci ale traducătorului, în timp ce textul tipărit în anul 1 8 1 9 reflec
tă modificările produse între timp în limba lui şi pe cele operate, eventual, de
tipografi şi corectorul cărţii. De exemplu, în locul termenilor populari anina (a se)
"a fi tangent" (f. 8v, 1 2v, 106v, 1 57V) şi cracii (unghiului) "laturile" (f. lQr, 1 0v, 1 2r,
1 4r, 1 6r, 76V) sau a termenului de provenienţă greacă shimă "figură" (f. 6v, 14r, 1 6r,
9or şi altele), aflaţi în ms. 923, în textul din 1 8 1 9 întâlnim termenii corespunzători
atinge (a se) (vezi 4.1.9), braţurile (unghiului) (p. 87) şi neologismul de prove
nienţă latino-romanică figură (p. 88), iar forma acuprinde din manuscrisul lui
Stamatiadi a fost înlocuită, probabil de tipografi, cu cuprinde (vezi 4.2.2).
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6. Identificarea traducătorului geometriei şi trigonometriei din ms. 923 de la

BAR în persoana profesorului Petru Stamatiadi de la Academia Domnească din Iaşi
şi faptul că această traducere a fost făcută înainte de înfiinţarea la Academia
ieşeană, în anul 1 8 14, a clasei de inginerie hotarnică, sub conducerea lui Gh.
Asachi, ar putea constitui dovada existenţei unei încercări mai vechi, desigur la
propunerea Epitropiei şcolilor, de a se preda la Academie şi în limba română, pen
tru elevii români, noţiunile necesare pregătirii cât mai bune a unor ingineri hotar
nici, necesitate imperioasă în acea perioadă atât pentru administraţia ambelor
Principate cât şi pentru boierii proprietari de moşii.

Începuturile trigonometrii cei di pi câmpu
(BAR,

Ms.

rom.

923)
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ÎNSEMNĂRI IA O ANIVERSARE

D. Vatamaniuc
Membru de onoare al Academiei Române

Biblioteca Academiei Române îl sărbătoreşte pe Gabriel Ştrempel, directorul
său general, la împlinirea vârstei de 80 de ani şi la 56 de ani în slujba acestui înalt
for de cultură din ţara noastră. Asemenea momente ne oferă şi prilejul, mai rar
întâlnit, să facem o evaluare a rezultatelor noastre pe tărâm ştiinţific, însă ne oferă
şi prilejul să medităm la ceea ce urmează după noi.
Gabriel Ştrempel este un cercetător consacrat în domeniul culturii noastre
naţionale şi este suficient să amintim de lucrarea sa, Catalogul manuscriptelor
româneşti, inaugurată în 1978 şi tipărită în mai multe volume, şi de ediţia operei
lui Antim Ivireanul de mare acribie, tipărită în 1 972.
Gabriel Ştrempel desfăşoară şi la conducerea Bibliotecii Academiei Române o
activitate, pe care noi, ca istoric literar şi editor al operei lui Eminescu, o preţuim
ca fiind de cea mai mare însemnătate pentru cultura noastră naţională. Avem în
vedere activitatea pe care o desfăşoară la conducerea Bibliotecii Academiei
Române în trei direcţii în tradiţia predecesorilor săi, cărturari pe care nu uită să-i
cinstească cum se cuvine. O primă direcţie o reprezintă întocmirea de bibliografii
pentru cartea românească, instrumente de lucru de importanţă majoră pentru orice
cultură. Ioan Bianu şi Nerva Hodoş inaugurează această activitate cu Bibliografia
Românească Veche, pe care o tipăresc, iniţial, sub formă de fascicole, cu începere
din 1 898, ca ultimul volum, al patrulea, să apară abia în 1944. Marea întârziere cu
care se finalizează munca la această lucrare se explică prin întreruperea activităţii
ştiinţifice în primul război mondial, însă şi prin spaţiul larg de cercetare.
Programată să fie continuată cu Bibliografia Românească Modemă, şi finalizarea
ei înregistrează pentru motive asemănătoare - un nou război mondial, spaţiul larg
de investigare - o mare întârziere. După Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, sarcina să con
tinue munca lor şi-o asumă George Baiculescu, cu pricepere şi devotament. S-a
elaborat şi Bibliografia Românească Modernă pentru epoca 1 83 1 - 1 9 1 8, tipărită
în patru tomuri între 1984 şi 1996. Este o lucrare, ca şi cea precedentă, care nu ar tre
bui să fie ocolită de nici un cercetător în domeniul culturii noastre naţionale.
Prefaţa lui Gabriel Ştrempel din fruntea primului volum se cuvine reţinută sub
două aspecte. Se elogiază aici munca predecesorilor, Ioan Bianu şi Nerva Hodoş,
îndelungată şi aridă, iar pe de altă parte, în calitatea pe care o are, îi revenea sarci
na să continue o activitate intrată în tradiţie în ţara noastră.
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O a doua direcţie o reprezintă elaborarea lucrărilor de referinţă pentru publicaţi
ile periodice româneşti. Aici ne găsim într-o situaţie mult schimbată. Nerva Hodoş
şi Al. Sadi-Ionescu tipăresc catalogul alfabetic, cum spun ei, Publicaţiile periodice
româneşti., pentru perioada 1 820 - 1906, în 1 9 1 3 , urmând ca al doilea tom, pentru
perioada 1 907 - 1 9 1 8, să-l elaboreze George B aiculescu cu colaboratoarele sale,
Georgeta Răduică şi Neonila Onofrei. Se tipăreşte în 1 969. Georgeta Răduică şi
Nicolin Răduică tipăresc în 198 1 , în afara Academiei Române, Dicţionarul biblio
grafic pentru Calendare şi almanahuri româneşti., pentru perioada 173 1 - 1 9 1 8. Cu
al treilea tom din Bibliografia publicaţiilor periodice româneşti., depăşim momentul
1 9 1 8 şi se acoperă, ca un prim pas, după această dată, perioada 1 9 1 9 - 1924. În
Postfaţă la acest al treilea volum consacrat presei româneşti, Gabriel Ştrempel,
preţuieşt� cum se cuvine munca lui George Baiculescu, de mare competenţă şi
abnegaţie. În Prefaţa la Bibliografia Românească Modernă din 1 984 şi prin
Postfaţa la volumul consacrat Publicaţiilor periodice româneşti, tipărit în 1 987,
Gabriel Ştrempel îşi asumă răspunderea, ca director general al Bibliotecii
Academiei Române, să ducă mai departe munca predecesorilor săi.
Mai remarcăm şi o a treia direcţie în care Gabriel Ştrempel şi-a pus şi îşi pune
toată priceperea şi exigenţa. Avem în vedere gospodărirea fondului de manuscrise,
de carte şi de publicaţii de la Biblioteca Academiei Române, cel mai bogat din ţară.
Nimic nu ilustrează mai bine acest aspect decât sistarea accesului la manuscrisele
lui Eminescu după încheierea ediţiei naţionale a operei eminesciene, în 1 993.
Această grijă pentru un patrimoniu singular, nu numai la noi, ci şi în alte ţări, face
posibilă reproducerea manuscriselor lui Eminescu în ediţii facsimilate şi tipărirea
primului volum, în 2004, care cuprinde manuscrisul 2254. Acţiunea se înscrie ca
cea mai mare realizare editorială în cultura română, la acest început de mileniu.
Împlinim consideraţiile noastre enumerative cu încă o mare realizare la acest
început de mileniu. S-a tipărit, în sfârşit, în 1999 şi primul volum din Bibliografia
operei lui Eminescu pentru perioada 1 866- 1938. S-a trecut, în mod firesc, ca al
XVII-lea volum al ediţiei naţionale a operei eminesciene.
Directorul general şi colaboratorii săi, menţionaţi la fiecare din aceste mari rea
lizări, nu pot opri acţiunea distructivă a vremii. Pentru salvarea manuscriselor lui
Eminescu s-a întreprins demersul salvator, lucru pe care nu-l înţelege, din păcate,
toată lumea. Nu acelaşi lucru s-a făcut şi se face, în absenţa sprijinului material,
pentru publicaţiile periodice. Tribuna, cotidianul scos de Ioan Slavici la Sibiu în
1 884 - 1 890, este deteriorat pe parcursul a mai multor ani şi se poate apela la
colecţia de la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca şi
la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi. Colecţia ziarului
Timpul, cotidianul redactat de Eminescu, între 1 877 şi 1883, de la Academia
Română, este într-un stadiu înaintat de uzură şi cea de la Biblioteca Municipală din
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Piatra-Neamţ este incompletă şi nu se pot acoperi toate golurile. Bun gospodar,
directorul general al Bibliotecii Academiei Române, interzice accesul la publicaţi
ile deteriorate. Nu este o soluţie şi cercetătorii întâmpină mari dificultăţi în elabo
rarea lucrărilor. Singura soluţie rămâne restaurarea, cu sprijin material, a întregii
colecţii de periodice. Altfel pierderile sunt irecuperabile şi judecata posterităţii va
fi, pe bună dreptate, cea mai severă condamnare pentru lipsa de grijă faţă de patri
moniul culturii naţionale.
Momentele aniversare reprezintă, cum arătam la începutul acestor însemnări, şi
momente de reflecţie la ceea ce urmează după noi. Sunt întâmpinat, după
finalizarea ediţiei operei lui Eminescu, în cele 1 6 volume, cu cuvintele, ici şi acolo,
rara avis, care, departe de a fi un elogiu, sunt prilej de adâncă mâhnire. Nimeni nu
se apleacă asupra manuscriselor lui Eminescu, acum la început de editare a lor, să
întreprindă investigaţii, în continuare, în presa românească şi străină.
Gabriel Ştrempel este, la rândul său, prin activitatea sa ştiinţifică îndelungată şi
de înaltă ţinută, rara avis, în tradiţia moştenită la Biblioteca Academiei Române în
conservarea şi punerea în lumină a patrimoniului culturii noastre naţionale.
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CĂRTURARUL GABRIEL STREMPEL
.

Teodor Vârgolici
În învălmaşagul vremurilor contemporane, claustrarea între rafturile bibliotecii
a devenit din ce în ce mai mult un fenomen singular, mulţi dintre cei preocupaţi de
studiul literaturii române preferând eseistica sau compilaţia documentară după nu
ştiu a câta mână. Ca să nu mai vorbesc că tentaţia de a elabora o ediţie critică din
opera unui cronicar sau a unui scriitor clasic echivalează cu o formă de nebunie. Şi
totuşi, au existat şi încă mai există câţiva nebuni frumoşi, capabili să se dăruie unei
astfel de munci sisifice, cu riscul unor sacrificii, nedobândind decât satisfacţii spi
rituale, pentru că cele materiale sunt aproape nule. Pe aceşti câţiva care, de
bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, îşi pun lanţurile de robi la galeră, îi caracterizează
nu numai pasiunea şi puterea de muncă, ci şi, mai ales, competenţa, erudiţia
împletită cu discernământul critic, cu rigoarea şi logica argumentelor, cu capaci
tatea de sistematizare şi cu viziunea de ansamblu asupra unei anumite etape din
evoluţia culturii şi literaturii române.
Printre aceşti dăruiţi se numără, la loc de cinste, Gabriel Ştrempel. De peste
patru decenii, Gabriel Ştrempel s-a dedicat, cu desăvârşită competenţă şi rodnice
rezultate, explorării domeniului de maximă complexitate al literaturii române
vechi, al manuscriselor şi tipăriturilor dintre secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea,
redactate în limbile slavonă şi greacă sau în scriere chirilică. Orice cititor, mai mult
sau mai puţin iniţiat în problematica literaturii noastre medievale, îşi poate da
seama uşor că cercetătorul care se avântă temerar în speologia acestui domeniu tre
buie să dispună de o temeinică pregătire istorică, teologică, filologică şi istorico-li
terară, precum şi de pasiune, răbdare şi minuţiozitate de orfevrier în descifrarea şi
interpretarea corectă a fiecărui cuvânt. Aceste atribute îl caracterizează şi pe emi
nentul cărturar Gabriel Ştrempel, care de-o viaţă s-a identificat cu tezaurul de ma
nuscrise al Bibliotecii Academiei Române, la conducerea căruia s-a aflat şi pe care-l
păstoreşte şi acum. Dintre fundamentalele sale contribuţii amintim ediţiile critice
Predici şi Opere de Antim Ivireanul, Opere de Ion Neculce, Ceasornicul domnilor
de Nicolae Costin. Mari cronicari ai Moldovei, Cronica paralelă a Ţării
Româneşti şi a Moldovei atribuită lui Axinte Uricariul, Cronograful grecesc tradus
de Pătraşco Danovici. Istorie a preaputernicilor înpăraţi othomani de Ianache
Văcărescu, precum şi suita de lucrări Copişti şi manuscrise româneşti până La 1 800
şi Catalogul manuscriselor româneşti, alături de monografia Antim Ivireanul.
Din literatura istorică de dincoace de Carpaţi, două opere au rămas inedite,
văzând lumina tiparului pentru prima dată datorită strădaniilor lui Gabriel Ştrempel.
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Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, atribuită lui Axinte Uricariul, a
apărut în 1 993, în versiune absolut completă, însoţită de un aparat critic de
uluitoare migală şi funcţionalitate textologică. Cea de-a doua, Cronograful grecesc
tradus de Pătraşco Danovici, a văzut pentru prima dată lumina tiparului în 1 999,
după 300 de ani de la încrustrarea lui cu mâna, într-o monumentală ediţie elaborată
de Gabriel Ştrempel. Merită a fi apreciată, îndeosebi, înalta competenţă paleografică
a lui Gabriel Ştrempel în descifrarea şi copierea manuscrisului inedit, răbdarea şi
migala acestei imense trude, moştenite de la diecii de fericită pomenire ai mânăsti
rilor noastre din îndepărtatele veacuri, adevărate focare şi ziditoare de temelii ale
culturii româneşti.
Monografia Antim Ivireanul urmează metodologia tradiţională, adecvată subiec
tului, prezentând originea şi viaţa lui Antim Ivireanul până la venirea în Ţara
Românească, activitatea de tipograf la Mitropolia din Bucureşti şi la Mânăstirea
Snagov, episcop de Râmnic, strădania ca mitropolit al Ţării Româneşti, ctitor al
Mânăstirii Antim, împrejurările dramatice ale anului 1 7 1 6, care au dus la tragicul
sfârşit al vieţii sale, din ordinul lui Nicolae Mavrocordat fiind omorât şi aruncat
într-un afluent al râului Mariţa.
Gabriel Ştrempel face o analiză aprofundată a scrierilor esenţiale ale lui Antim
Ivireanul, Didahiile, adică predicile sale, relevându-i geniul oratoric. Gabriel
Ştrempel demonstrează că mitropolitul cărturar nu s-a rezumat în omiliile pe care
le rostea la argumente exclusiv teologice. Cunoscător al filosofiei greceşti, al
mitologiei şi istoriei greco-romane, face trimiteri la Aristotel, Anaxagoras,
Democrit, Anaximandru, Socrate, Hesiod şi alţii. În predicile sale, argumentează
Gabriel Ştrempel, mitropolitul a folosit toate procedeele stilistice ale oratoriei:
interogaţia, exclamaţia, repetiţia, dialogul, contrastul, pateticul, ironia, pamfletul.
Editând, potrivit celor mai riguroase criterii filologice, Istoria preaputernicilor
înpăraţi othomani de Ianache Văcărescu, Gabriel Ştrempel subliniază în eruditul
său studiu introductiv, că "Ianache a fost o mare personalitate a lumii vechi
româneşti : A fost printre puţinii români, alături de spătarul Nicolae Milescu şi de
Dimitrie Cantemir, care a jucat un rol diplomatic de primă strălucire în contextul
european".

803

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL

TARA PREOTULUI IOAN.
MĂRTURII DIN CULTURA ROMÂNĂ
,

Cătălina Velculescu
Ileana Stănculescu
1 . Legenda despre Ţara Preotului Ioan este o credinţă cu circulaţie europeană,
care irumpe în realitatea culturală a continentului nostru în secolul al Xii-lea,
printr-o scrisoare în limba latină, adresată - se spune - împăratului bizantin Mihai
Comnen (şi/sau lui Frederich Barbarosa) de un conducător creştin al unei ţări situate
undeva, în depărtare. Acest conducător creştin se numeşte în scrisoarea latină presbyter.
Aproape contemporan cu scrisoarea şi mai ales ulterior ei au mai existat şi alte
scrieri care au circulat şi în limbile vernaculare. Afirmaţiilor din scrisoare, prelu
crate, li se dă o asemenea amploare, încât se ajunge la dimensiunile unei credinţe,
capabilă să pună în mişcare colectivităţi întregi. O legendă nu este istorie, nu este
religie, ci este toate acestea la un loc, plus încă ceva. Oamenii se lasă mai curând
conduşi de legende decât de demonstraţii aride.
Ce se spunea în amintita scrisoare ?
Există o ţară condusă de un presbyter, care deţine şi puterea politică şi pe cea religioasă.
O ţară localizată "undeva".
Un regat al perfecţiunii, pentru că un asemenea conducător nu face greşeli în
raporturile cu oamenii şi nu face greşeli nici în raporturile cu divinitatea.
Ţinutul lui se apropie de situaţia paradisiacă. Prin ţara lui trece cel puţin unul
dintre cele patru fluvii ale Paradisului şi în ţara lui, pe lângă relaţii absolut frăţeşti,
aşa cum visăm cu toţii că ar putea exista între oameni, mai există şi animale extra
ordinare: acolo trăiesc grifoni, spre exemplu. Să nu ne întrebaţi ce sunt grifonii . . .
Sunt nişte patrupede, care au şi aripi, deci pot zbura. Să nu ne spuneţi că nu există !
Erau oameni care jurau că i-au văzut. Ştiţi că nu se poate trage nici o concluzie din
faptul că nu am văzut ceva. Au valoare martorii care jură că au văzut.
Sunt inorogi, nişte fiinţe formidabile, cu simţul dreptăţii, deşi sunt animale.
Ceva între cal şi cerb, inorogii au un corn înfricoşător în frunte, corn cu care atacă
pe cei vinovaţi, dar se închină în faţa fecioarelor. Deci au discernământ.
Pasărea fenix. Cine nu ştie ce este pasărea fenix, cine nu ar vrea să trăiască pre
cum pasărea fenix ? Nu are nevoie de pereche, este în starea dinaintea împărţirii
dintre Adam şi Eva. Ea se autoreproduce prin ardere: arde în faţa soarelui şi, din
cenuşă, renaşte din nou. Sigur ştiţi: vei renaşte ca pasărea fenix.
Mai toate credinţele sunt luate din Biblie, iar animalele îşi găsesc un locuşor
undeva, într-un colţişor al Bibliei.
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Cine a făcut scrisoarea ? Nu o să se mai ştie niciodată.
În ce limbă a fost scrisă ? Poate în limba greacă, dar poate în siriacă, nici asta nu
ştim. Cele mai vechi manuscrise păstrate sunt în latină, deşi epistola s-ar fi adresat
unui împărat bizantin.
Unde se află Ţara Preotului Ioan ? El însuşi se numeşte stăpân peste trei lndii,
la care o adaugă şi pe aceea în care ar fi predicat Apostolul Toma. Dar aici se iveşte
o problemă: ce se înţelegea prin "lndii", unde se situau ? (După Columb, se mai
adaugă o Indie, "cea nouă"). Problema devine mai uşor de înţeles dacă pentru un
moment încercăm să uităm modalitatea noastră europocentristă de a privi lumea.
Noi privim toată lumea ca şi cum de la B ucureşti, de exemplu, un avion ar pleca,
să spunem, spre China. Apoi ne întoarcem mental la Bucureşti şi am pleca, după o
vreme, spre India - lndie. După o întoarcere tot la Bucureşti, am pomi de astă dată
spre Nil. Dar negustorii din Asia Mică aveau legături cu negustorii din Etiopia, din
Egipt, de pe pe coastele Africii. Alteori navigau aprope de ţărmurile Oceanului
Indian, fără a avea nevoie să vină în Europa. Negustorii plecau însă şi spre nord
est, spre Ţara Mătăsii. Şi atunci era aşa: exista o lndie undeva spre China, era o altă
lndie între Gange şi Ind, o alta dincolo de Gange, şi, în sfârşit, o alta, în Africa,
acolo unde etiopienii stau ca mărturie a intruziunii unui alt tip de populaţii în masa
de rasă neagră. Acest mod de a cunoaşte lumea se întrevede în scrierile europene
medievale şi a trecut chiar şi în primele hărţi tipărite.
Multe dintre relatări seamănă mai degrabă a poveşti, dar cei care le ascultau cre
deau în ele. În plus, conţineau întotdeauna şi ceva mai mult decât doar un sâmbure
de adevăr. Un sâmbure de adevăr există în legenda Ţării Preotului Ioan. Noi ne
gândim la creştinism ca la o credinţă din interiorul graniţelor Imperiului roman şi
uităm cât de repede s-a răspândit dincolo de graniţele acestui imperiu, dincolo de
Tigru şi Eufrat. Spre sud, în Etiopia, noua religie ajunge poate chiar din vremea
apostolilor, conform relatării din Faptele Apostolilor, iar în India (iarăşi conform
unei tradiţii străvechi), datorită apostolului Toma. Legenda apostolului Toma este
legată de legenda Preotului Ioan.
Primele localizări ale Ţării Preotului Ioan sunt în Asia, dar în Asia s-a răspân
dit din secolul al V-lea aşa numitul "nestorianism". Ştiţi cu siguranţă despre exis
tenţa unor pietre creştine de mormânt până departe în China. Mai târziu, în timpul
lui Ghinghis-han 1 şi al urmaşilor lui, creştinismul era încă religia unora dintre hani.
I . Gian Andri Bezzola, Die Mongolen in abendliindischer Sicht; Berna - MUnchen, 1 974; Dietmar W. Winkler,
Klaus Augustin, Die Ostkirchen. Ein leitfaden. Mit Beitriigen von Grigorios Uirentzakis und Philipp
Harnoncourt, Graz, 1 997 (traducere românească apărută în Bucureşti 2003); Wilhelm Baum, Dietrnar W.
Winkler, Die Apostoliche Kirche des Ostens. Geschichte der sogenannten Nestorianer, Klagenfurt, 2000 (mai
ales p. 68 77, 83 ş. u.); Wilhelm Baum, Ăthiopien und der Westen im Mittelalter. Die Selbehauptung der
-

christlichen Kultur am oberen Nil zwischen dem islamischen Orient und dem europiiischen Kolonialismus,
Klagenfurt, 2001 (vezi la indice: Johannes, myth. Priesterkonig).
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Legenda despre Ţara Preotului Ioan se intersectează la un moment dat cu legen
dele despre Ghinghis-han.
Legenda Ţării Preotului Ioan circulă în Apus şi existenţa ei depăşeşte istoria li
teraturii şi devine un factor generator de acţiuni istorice2 .
Cruciaţii îl aşteaptau cu nădejdea că împreună cu armatele sale îi va ajuta să
recucerească Locurile Sfinte. Iar atunci când nu vine, cruciaţii îşi spun că probabil
nu a putut să treacă Tigrul şi Eufratul.
Legendele au uneori mai mare putere în istorie decât realităţile materiale. În
jurul legendei zimbrului vânat a luptat pentru supravieţuire un stat, în jurul legen
dei Ţării Preotului Ioan s-a constituit o forţă formidabilă. Ştiţi unde au plecat pre
decesorii lui Vasco de Gama şi Vasco de Gama însuşi când a ocolit Africa şi a ajuns
în India ?3 Au vrut să găsească Ţara Preotului Ioan. Contactul cu creştinii tomiţi din
Malabar (Kerala) avea să constituie o vagă confirmare dar şi o descurajare: în locul
unui regat puternic au găsit un grup minoritar.

2. Legenda Ţării Preotului Ioan în cultura românească4 .
S-ar putea ca la cruciada a V-a ( 1 2 17 - 1 22 1 ) să fi participat şi conducători locali
de pe malul drept al Oltului inferior, precursori ai lui Litovoi, Bărbat, Tihomir. Dar
tocmai în această cruciadă se manifestă cu o deosebită forţă credinţa în existenţa
Ţării Preotului Ioan, lucru evident în scrierile lui Jacob de Vitry.
2. Amintm în continuare câteva din lucrările referitoare la Ţara Preotului Ioan (a se vedea şi bibliografia studi
ilor româneşti citate): Gioia Zaganelli, Le leftere del Prete Gianni, în Fălschungen im Mittelalter.
lntemationaler KongreB der Monumenta Germaniae Historica, Miinchen, 16. - 19. September 1986, Teii V,
Fingierte Briefe Frămmigkeit und Fiilschung. Realienfulschungen, Hannover, 1988, p. 243 - 260; Hans Henning Rausch, Methoden und Bedeutung naturkundlicher Rezeption und Kompi/ation im "Jiingeren
Titurel", Frankfurt am Main, 1 997 (vezi în indice: Presbyterbrief); Rene Guenon, li re del mondo, Milano,
1 997, p. 20 - 22; Robert Silverberg, La leggenda del Prete Gianni. li mitico re d 'oriente che i popoli d'Europa
sognarono per seco/i, Casale Monferrato, 1 998; Wilhelm Baum, Die Verwandlungen des Mythos vom Reich
des Priesterkănigs Johannes, Theologische Dissertation, Graz, 1999; Franco Cardini, I Re Magi, Venezia,
2000; Gioia Zaganelli, La leftera de/ Prete Gianni, Milano, 2000.
3 . Giinther Hamann, Der Eintritt der siid/ichen Emisphiire in die europiiische Geschichte, Viena, 1 968.
4. Cecetări româneşti referitoare la Ţara Preotului Ioan: C. Marinescu, Le Pretre Jean. San pays. Explication
de son nom, "Bulletin de la section historique, Academie Roumaine", Tom X, 1923 ; C. Marinescu, Encore une
Jais le probleme du pretre Jean, "Bulletin de la section historique, Academie Roumaine", Bucureşti, 1945, tom
XXVl.2, p. 9 ş.u. (ne întrebăm ce s-a întâmplat cu Constantin Marinescu după 1946); Edgar Papu, Excurs prin
literatura lumii, Bucureşti, 1990, p. 1 93 ş. u.; Cătălina Velculescu, Animale fantastice şi "Ţara preotului Ioan ",
"Manuscriptum", XXII, 199 1 , nr. 2 - 4, p. 26 - 33 ; Cătălina Velculescu, V. Guruianu, Cuvânt înainte la Povestea
Ţărilor Asiei. Cosmografie românească veche, Bucureşti, 1 997; Eugen Ciurtin, La mythologie asiatique et la
legende africaine du Pretre Jean, "Archaeus", nr. 5, 200 1 , p. 5-2 1 ; Ileana Stănculescu, Ţara Preotului Ioan în
manuscrise româneşti, în volumul colectiv "Texte uitate - Texte regăsite '', Bucureşti, 200 3 , p. 6 1- 1 22.
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Din secolul al XV-lea primim câteva semnale neclare relative la modul cum sunt
percepute din exterior Ţările Române, într-o posibilă corelare cu elemente carac
teristice din legenda Ţării Preotului Ioan. În vremea Conciliului din Konstanz, în
Codexul din Aulendorf "cele două principate româneşti sunt în mod eronat situate
din punct de vedere geografic în Africa". (Ţara Preotului Ioan era situată uneori pe
Nilul superior, iar Dunărea apărea în unele credinţe medievale ca un fel de axă
corelabilă cu Nilul. 5 )
În cronica lui Ulrich von Richenthal, relativă tot la Conciliul de la Konstanz,
Ţării Româneşti îi este atribuită o stemă "cu capete de mauri", stemă care va trece
ulterior şi asupra Moldovei. În copiile sau ediţiile amintitei cronici, ca şi în alte
lucrări heraldice sau geografice apusene, cele trei capete de mauri (sau doi copii de
mauri "adosaţi şi cu câte o mână ridicată în sus") vor continua să apară în stemele
celor două prinipate6 .
În Cosmografia lui Sebastian Milnster, stema cu trei capete de negri apare însă
ca însemn pentru Cathai, iar în Tenduch (sau Tangut) din Cathai (împărăţie denu
mită de Milnster "India superior", "ober India") era localizată uneori Ţara
Preotului Ioan, ţară creştină, aşezată într-un ţinut geografic îndepărtat, dincolo de
un mare fluviu, diferită confesional de cele din Apus, dar gata să îi ajute pe cruci
aţi în luptele antimahomedane. Au pus oare apusenii vreodată acea legendară Ţară
a lui Ioan în relaţie cu creştinii din nordul Dunării de Jos ?
Într-una din formele de Fiziolog cunoscute de români (cea similară textului
copiat de ieromonahul Serafim de la mânăstirea Bistriţa în jurul anului 1700), se
spune: "Gripsorul iaste mai mare decât toate păsările câte zboară şi lăcuiaşte în
pământul lui Ioan, lângă Marea Ochiianului". Acest "pământ al lui Ioan" trebuie
înţeles, credem, drept Ţara lui /oan,1 dar doar această aluzie ar fi insuficentă pen
tru a face o trimitere la personajul nostru, dacă nu ar fi fost corelată de cititori cu
alte informaţii .
În traducerea românească a Întrebărilor lui Epifanie (de fapt un fragment din
Viaţa Sf Andrei Salos, redactată în Constatinopol prin secolul al X-lea), se vorbeşte
despre împăraţii care vor veni la sfârşitul lumii şi unul dintre ei este "Ioan".
Domnia lui seamănă surprinzător cu domnia din legendele apusene. În alte versi
uni ale Întrebărilor lui Epifanie, "Ioan" - uneori "Popa Ioan" - se numeşte un
a l t împărat, cel care îşi va depune coroana şi toată fiinţa sa la p icio arele
Vasile Bogrea, Note, "Anuarul Institutului de Istorie'', (Cluj), III, 1 924-1925; Kirtland Wright, The
Geographical wre of the 1ime of Crusades, New York, 1925, p. 24, 25, 72.
6. Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1 977, p. 43 - 44, 65, 77 - 8 1 , 125 -

5.

1 26, 2 1 3, 255.
7. Cătălina Velculescu, Cărţi populare şi cultură românească, Bucureşti, 1 984, p. 190. Ioa sau Ion este însă şi
numele ce se dă în hărţile vechi părţii de nord a Oceanului Pacific.
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Sfintei Cruci, în Ierusalim8 .
Ştiri despre Ţara Preotului Ioan mai ajung la noi prin scrieri geografice.
Geografiile nu erau deloc în evul mediu o ştiinţă aridă ci cuprindeau şi povestiri sau
legende în legătură cu ţările descrise.
în limba română sunt traduse la sfârşitul secolului al XVII-iea - începutul lui
XVIII, două tipuri de geografii.
- O geografie foarte veche, numită "cosmografie", venită la noi din surse
necunoscute (păstrând - aşa cum se deduce din analiza internă a textului - urme ale
trecerii prin culturile latină medievală, italiană, greacă, georgiană, slavonă), a fost
tradusă la sfârşitul secolului al XVI-iea - începutul lui XVII. În această cosmo
grafie fragmentară (care are părţi comune cu Il Milione al lui Marco Polo - unde
se vorbeşte despre "Preotul Ioan" - şi cu Cosmografia lui Sebastian Milnster), sunt
descrise ţări din Asia, şi, fără să se amintească numele Preotului Ioan, se dau amă
nunte despre animale şi minunăţii caracteristice pentru ţara sa.
- Celuilalt tip (direcţia critică şi ştiinţifică - cel puţin în intenţii - de redactare)
îi aparţine o geografie care apăruse în secolul al XVI-iea în Italia: Le relationi uni
versali a lui Giovanni Botero Benese. Textul lui Botero a fost tradus în limba
română la începutul secolului al XVII-iea, probabil prin intermediar polon. ( În tra
ducere, "supuşii Preotului Ioan" este transpus prin: "rumânii popii lui Ioan").
Botero menţionează opiniile despre localizarea în Asia a Ţării Preotului Ioan, dar
îi încadrează descrierea în Africa şi oferă şi o prezentare a istoriei ei. În harta ală
turată textului apar doar două denumiri din mulţimea celor menţionate în descriere.
De asemenea nu concordă situarea în cadrul Africii aşa cum reiese din povestire şi
aşa cum reiese din hartă. Pentru cititori, cel puţin pentru cei români, ceea ce conta
era povestea, capacitatea de a comunica cu oamenii, mai presus decât adevărul
"ştiinţific". B otero prezintă un Preot Ioan cu o ţară ajunsă la sărăcie, mai ales sub
presiunea armatelor mahomedane. Preotul însuşi nu se prezintă ca o persoană, ci ca
o dinastie, ai cărei membri poartă acelaşi nume. Nu sunt amintite niciuna din mi
nunăţiile caracteristice Ţării Preotului Ioan. Accentul se mută mai degrabă pe un
fel de strigăt de ajutor pentru o ţară creştină aflată în pericolul de a dispărea.
O referire vagă la Ţara Preotului Ioan se găseşte într-o descriere a muntelui Sinai
şi Etiopiei (copiată în traducere românească la sfârşitul secolului al XVII-iea),
aparţinând lui Nectarie, originar din Creta, care a fost episcop de Sinai şi patriarh de
Ierusalim. Nectarie Criteanul a călătorit de mai multe ori şi în Ţările Române, în
vremea domniilor lui Vasile Lupu, Dabija Vodă şi Grigore Ghica. "împărăţiile celor
8. Cătălina Vclculcscu, Nebunul fnţelept, în voi. col. Texte uitate. Texte regăsite, voi. 2, Bucureşti, 2003, p. 253,
257. A se retine contaminările cu Viziunea lui Daniel, cu Apocalipsul lui Pseudo-Melodie, cu Oracula împăra
tului Leon Filosoful, cu Apocalipsul preotului Leo.
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de afară etiopeani ce zic avi sini şi pretegheani. Iar însă toţi sunt negri şi toţi se
numesc - avisini sau pretegheani" (subl. n.).
Din cu totul alt domeniu vine tot un semnal vag: la sfârşitul secolului al XVIII
lea, un călător străin trece prin oraşul B istriţa din Transilvania. Acolo vede o
gravură cu chipul lui Moise, gravură pe care se găseşte explicaţia că acel chip al lui
Moise s-ar fi transmis din vechime şi ar fi fost păstrat de "Preotul Ioan" în ţara sa,
iar în secolul al XVI-lea ar fi fost dăruit reginei Angliei. Ce ştiau oare locuitorii
oraşului Bistriţa despre "Preotul Ioan" în a cărui ţară s-ar fi păstrat prin negura vre
murilor o imagine cu chipul lui Moise ?
De curând au fost semnalate paralelisme între credinţele populare româneşti
despre "Blajini" şi ţara perfectă de la capătul pământului9 .
Ţara Preotului Ioan este o temă majoră a culturii evului mediu european. Avem
convingerea că la cele câteva mărturii, identificate până acum, relative la prezenţa
acestei legende în cultura românească se vor mai adăuga şi altele. Cercetătorii au
însă nevoie de linişte şi de înţelegerea că asemenea investigaţii presupun mult timp,
discernământ şi răbdare.
„ .

9.

Laura Jiga, Tradiţii narative care integrează legendele româneşti despre Blajini, "Symposia. Caiete de
etnologie şi antropologie'', nr. I , 2002, p. 189-206.
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UN MARE PROFESOR:
ION CONSTANTIN CHITIM/A
,

Stan Velea
PRESTAŢII DE REFERINŢĂ în câteva discipline de largă rezonanţă în câmpul
umanioarelor l-au impus pe istoricul literar, folcloristul, universalistul şi compara
tistul I. C. Chiţimia printre specialiştii reputaţi ai culturii româneşti şi contempo
rane. Mergând pe urmele unor cărturari şi dascăli de prestigiu - N. Cartoj an, O.
Densuşianu, D. Caracostea, P. P. Panaitescu, P. Cancel, C. C. Giurescu ş.a. - se
înscrie metodologic pe direcţia pozitivismului universitar de bună tradiţie.
Aria preocupărilor, interferând nu o dată în scopuri integratoare zone de cultură
dintre cele mai diferite, apropiate sau mai depărtate, acoperă în proporţii
funcţionale întreaga Europă, atestând localizări mai stăruitoare, iradiante, în centrul
şi sud-estul bătrânului continent; în spaţiul românesc, fireşte, în primul rând.
Cercetarea fenomenului literar, cult şi popular, în curgerea timpului conferă
demersului orizontul dialecticii istoriste, volumul şi diversitatea cunoştinţelor, în
schimb, deschizându-i perspectiva comparatistă.
Pagina oricărui studiu exprimă aproape emblematic caracterele conceptual
metodologice ale investigaţiei . Trimiterile abundente la subsoluri, adesea
copleşitoare, subliniază de fiecare dată impresionante acumulări informaţionale,
contribuţiile anterioare şi suprafaţa de relaţionare a propriilor raţionamente, garan
tând probitatea, temeinicia şi logica ireproşabilă a demonstraţiei istorico-literare.
Stilul dens şi limpede, străin tentaţiilor eseistice, agreând mai degrabă lexicul
autohton câteodată cu expresivităţi arhaizant-populare prompt temperate de inserţii
de oralitate polemico-didactice, este adecvat modalităţilor de cuprindere ale
materiei. Îndeosebi în lucrările de început, acurateţea şi precizia expresiei, fiorul de
emoţie care răzbate ici şi acolo amintesc întrucâtva de parfumul indicibil al limba
jului folosit de cărturarii de altădată.
Rezultatele ştiinţifice ale itinerariilor întreprinse în literatura română veche, fol
cloristică, literatura polonă şi comparatistică sunt concludente, uneori revelatoare
chiar, cercetătorul străduindu-se întotdeauna să formuleze aprecieri şi soluţii ime
diate şi convingătoare în rezolvarea problemelor în litigiu. Examinate cu compe
tenţă, dragoste şi sensibilitate, valorile spiritualităţii româneşti îşi dezvăluie de
multe ori frumuseţea lor netrecătoare şi originalitatea în comparaţie cu particula
rităţile altor etnii.
Personalitatea specialistului consacrat de lucrări remarcabile este împlinită de
însuşirile şi realizările profesorului, care a stârnit un adevărat cult printre elevii săi,
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şi ale omului de o rară modestie şi generozitate întemeiată pe inepuizabile energii
afective.
Născut la Albuleşti, jud. Mehedinţi, la 22 mai 1908, într-o familie de agricultori
I. C. Chiţirnia unnează clasele primare în satul natal ( 1 9 15 - 1920), Liceul ''Traian" din
Turnu Severin ( 1 922 - 1 930) şi Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti ( 1 930
- 1 934), specializându-se în literatura română veche sub îndrumarea lui N. Cartojan;
îşi ia licenţa cu lucrarea Cronicile slavo-române în sec. al XVI-Zea. Din 1 932
funcţionează ca bibliotecar la seminarul de istoria literaturii române vechi, până în
1 934, când obţine prin concurs o bursă în Polonia, unde îşi continuă studiile ( 1 934
- 1938). Teza de doctorat, Cronica lui Grigore Ureche, o va susţine în 1 940. Deşi
mobilizat ca ofiţer de rezervă în timpul războiului, este numit asistent la catedra de
literatură română veche în 1942 şi reconfirmat în 1 944. Urcă apoi treptele carierei
universitare în cadrul secţiei de slavistică a Facultăţii de Filologie din Bucureşti :
lector ( 1 950), conferenţiar ( 1 96 1 ), profesor ( 1 967) şi profesor consultant ( 1 973). În
paralel, lucrează la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu" încă de la
înfiinţare, desfăşurând o activitate laborioasă ca secretar ştiinţific ( 1 949), cercetă
tor ştiinţific ( 1 95 1 ), şef de secţie (folclor, 1 95 3 ; folclor şi literatură universală,
1 957; literatură universală, 1 965) şi şef de colectiv (literatura română veche, 1 973).
Este înscris în: Asociaţia Slaviştilor din România ( 1 958), Societatea de Ştiinţe
Filologice (membru, 1 949; Biroul de conducere, 1 968; vicepreşedinte, 1 977 ;
preşedinte al filialei Bucureşti, 197 1 - 1976), Societatea Internaţională pentru
Cercetarea Naraţiunilor Populare (Găttingen, 1 969), Asociaţia Internaţională de
Literatură Comparată (Bruxelles, 1 970), Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din
România ( 1 972), Societatea Internaţională a Medieviştilor (Lyon, 1 972), Societatea
Internaţională pentru Cercetarea Cărţilor Populare Romanice (Salzburg, 1 975),
Societatea de Cercetări Folclorice "Samus" (preşedinte de onoare, 1 982),
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice (membru corespondent, 1 972). Face parte
din comitetul redacţional la periodicele: "Studii şi cercetări de istorie literară şi fol
clor" ( 1 952 - 1 973), "Limbă şi literatură" ( 1 970), "Studii de literatură universală"
( 1 970), "Romanoslavica" ( 1948), "Cercetări folclorice" ( 1 947), "Romanoslavica"
( 1 95 8), "Anuarul Societăţii de Ştiinţe Filologice" ( 1 977). I s-au conferit Medalia
Muncii ( 1 964), Medalia 25 de ani de la Proclamarea Republicii ( 1 972) şi Ordinul
Polonia Restituită (gr. cavaler, 1970; gr. ofiţer, 1 974).
Interesul pentru literatura română veche datează încă din anii de studenţie,
lucrarea de diplomă confirmând nu numai o opţiune de lucru, ocazională, ci şi pre
ocupări constante. Continuate şi adâncite în timpul studiilor în Polonia şi îndeosebi
în perioada cât a funcţionat sub conducerea fostului său profesor, N. Cartoj an, şi a
lui Şt. Ciobanu, ele s-au dezvoltat ulterior pe aceste făgaşe tematice relativ contu
rate, afirmându-l treptat pe I. C. Chiţirnia drept un protagonist cu certe contribuţii
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ştiinţifice în domeniu. Publicate de-a lungul anilor în diferite reviste de specialitate,
cele mai importante au fost adunate destul de târziu într-un volum impunător
Probleme de bază ale literaturii române vechi ( 1 972).
Mai greu depistabilă în lucrările apărute separat, ideea diriguitoare, ce exprimă
limpede concepţia şi finalitatea spre evidenţierea cărora tind toate compartimentele
cărţii, este aceea că literatura veche, constituind baza din care creşte epoca mo
dernă, fixează trăsăturile diferenţiale proprii matricei autohtone care, la rândul lor
transmisibile prin mijlocirea procesului educaţional, influenţează specificitatea
creaţiei contemporane.
Arcuirea unor punţi de legătură între actualitate şi străvechime, pentru a se defi
ni mai profund fizionomia fenomenului artistic de azi, liniile lui complexe de
evoluţie - iată scopul mărturisit al autorului şi perspectiva din care vor fi apreciate
idei, opere şi personalităţi ale culturii româneşti din epoca veche.
Evident, aproape toate problemele abordate prezintă o importanţă deosebită
pentru începuturile literaturii române, justificând pe deplin titlul volumului.
Aportul cercetării se concretizează diferenţiat prin îmbogăţirea registrului factologic
cu argumente noi care să întărească şi să nuanţeze mai vechile susţineri, sau care
să îndreptăţească schimbarea opticii interpretative.
Un exemplu dintre cele mai sugestive îl oferă studiile referitoare la epoca lui
Ştefan cel Mare, în care se încearcă delimitarea elementelor constitutive şi definirea
unui umanism de limbă slavonă, existent la noi şi în sud-estul european, şi relaţio
nal cu cel latin, occidental, prin legături de echivalenţă, nu de subordonare în timp
şi substanţă. Idee ademenitoare care, contrazicând nu de puţine ori păreri ante
rioare, îşi aşteaptă confirmarea în viitor prin lucrări doveditoare; ori dimpotrivă. De
asemenea, un studiu cunoscut şi acceptat astăzi rară rezerve în ţară şi străinătate,
dar care a stârnit vâlvă la apariţie prin noutatea concluziilor şi sporul informaţiei,
este cel despre Cronica lui Ştefan cel Mare.
Studiind cu râvnă intelectual-patriotică istoricul manuscrisului şi al investigaţi
ilor, textul iniţial şi modificările în variante, dificultăţile de datare şi circulaţia, I. C.
Chiţimia răstoarnă cu argumente peremptorii imaginea domnitorului moldovean
sugerată de O. G6rka. Pledoaria, excelând prin precizia şi laconismul unui spirit
eminamente clasic, restabileşte adevărul istoric despre lupta de la Codrul
Cosminului şi, fapt esenţial, despre personalitatea şi meritele politico-militare ale
voievodului Ştefan cel Mare; vis-a-vis de Moldova şi de Europa timpului său. În
sfârşit, pentru a încheia şirul exemplificărilor analitice, printre problemele îndelung
controversate, care au înregistrat o carieră strălucită în istoria literară, se înscrie şi
cea privitoare la Învăţăturile lui Neagoe Bararab către fiul său Teodosie.
În discuţia pasionantă, care a antrenat numeroşi cercetători români şi străini, I. C.
Chiţimia se află alături de cei care au susţinut paternitatea lui Neagoe, argumentân-
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du-şi pozitia cu motive de ordin istoric şi filologic; cu accente utile asupra realizării
de artă. Sumarul acestui volum, pe drept cuvânt fundamental prin multitudinea şi
însemnătatea problemelor tratate, este completat, nu în ultimul rând, de expuneri
compacte despre cronicarii moldoveni - printre altele, se afirmă pentru prima dată
valorile umaniste şi filologice ale lui Gr. Ureche - şi despre Antim Ivireanul, un loc
aparte ocupându-l, însă, cele şase studii dedicate cărtilor populare; legătura lor cu
folclorul, circulaţia pe teritoriul românesc şi funcţia lor literară în spaţiul naţional
sunt numai câteva aspecte amplu şi temeinic comentate.
Lucrările de literatură română veche, la care se adaugă textele editate şi condu
cerea unor volume elaborate în colectiv, atestă, prin urmare un erudit care
mânuieşte cu pricepere instrumentele de lucru şi materia supusă exegezei pe
direcţia unei conceptii ferme, îndreptătind participarea lui la redactarea tratatului
de Istoria literaturii române.
Cam în aceeaşi perioadă, anii de facultate, se localizează şi începuturile studierii
folclorului. Cu diferente de ritm neglijabile, date fiind şi legăturile intrinseci, pre
ocupările pentru creaţia populară se vor întrepătrunde organic cu cele pentru lite
ratura veche, urmând un drum paralel. Chiar dacă de astă dată lucrările vor fi
strânse mai devreme în Folclorişti şi folcloristică românească ( 1 968), volum dis
tins cu premiul "B . P. Hasdeu" pe anul 1 968.
Concentrându-şi atentia asupra principlalelor direcţii folcloristice din a doua
jumătate a secolului XIX-lea, I. C. Chitimia insistă mai ales asupra şcolii lui B . P.
Hasdeu, care a întrunit cele mai multe adeziuni. Studiul despre V. Alecsandri fiind
numai o introducere motivată istoriceşte care fundamentează creşterea interesului
pentru folclor şi, pe de altă parte, demonstrează netemeinicia învinuirii potrivit
căreia poetul a modificat substanţial creaţiile culese, ştirbindu-le autenticitatea.
Pornind de la ideea că o istorie a folcloristicii nu poate fi scrisă fără cunoaşterea
aprofundată a personalităţilor care au investit eforturi în acest domeniu, autorul
procedează crocean, apropii�du-se cu căldură şi întelegere de unii specialişti căro
ra nu li s-a acordat atenţia cuvenită (B . P. Hasdeu, M. Gaster) ori li s-au atribuit
merite prea vagi (T. T. Burada, S . FI. Marian, Gr. Tocilescu), altii fiind de-a drep
tul uitaţi (A. Lambrior, G. I. Pitiş, D. Stăncescu).
Seria începe, fireşte, cu B . P. Hasdeu, primul folclorist român de concepţie
ştiinţifică, ale cărui principii, metode şi intenţii enciclopedice sunt expuse în amă
nunt, de fiecare dată subliniindu-se cu obiectivitate meritele şi scăderile.
Concepând folclorul global şi în relaţie cu disciplinele istorice şi filologice,
Haşdeu socotea arta populară drept un fond viu de psihologie şi viaţă socială, care
stă la temelia culturii naţionale. De aceea, a căutat elementul dacic, transmis prin
veacuri, vrând să-l interpreteze ca pe o spiritualitate locală cu forţe de modelare a
suprapunerilor din afară. Extinzând sfera preocupărilor folclorice de la creaţia artis813
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tică la ştiinţa populară, a făurit o adevărată şcoală de cuprindere ştiinţifică a tradiţi
ilor rurale. N-a alcătuit totuşi culegeri propriu-zise şi a folosit metoda ches
tionarelor şi a corespondenţei, care a condus uneori la scăderea autenticităţii. În
cazul exegeţilor mai puţin cunoscuţi, studiul creşte în complexitate, autorul între
prinzând mai întâi expuneri sintetice ale activităţii în ansamblu, asezonate cu utile
date biografice, pe fundalul cărora proiectează stăruitor contribuţia lor la studierea
şi valorificarea creaţiilor ţărăneşti. Se remarcă astfel câţiva culegători pasionaţi, ca
T. T. Burada, S. FI. Marian, Gr. Tocilescu, G. I. Pitiş şi D. Stăncescu, toţi analizaţi
la obiect şi cu răbdare de I. C. Chiţimia. Cu unele noutăţi metodologice în strân
gerea materialelor - Tocilescu lansează ideea adunării integrale a folclorului, Pitiş
dă prima monografie etnografică şi folclorică regională etc. - sau în interpretare,
meritele lor se vădesc îndeosebi în descoperirea şi publicarea unor piese de valoare
antologică. În schimb, A. Lambrior şi M. Gaster se impun prin aportul lor teoretic.
Toţi aceştia înrâuresc dezvoltarea folcloristicii, precedând şcoala lui I. Popovici şi
O. Densusianu, cu accent pe dialectologie, şi aprecierea creaţiei orale din punct de
vedere literar (D. Caracostea, P. Caraman ş.a.).
Aşadar, cunoaşterea fenomenului folcloric direct de la sursă, evidenţierea unor
cercetări neglijate sau insuficient adâncite din perspectiva contemporană, caracterul
ştiinţific subliniat şi de subsolurile bibliografice etc. caracterizează şi contribuţiile
din acest volum masiv, certificând statornicia investigaţiei.
Îndrăgostit de comorile anonime ale literaturii populare, din care a alcătuit şi
culegeri notabile, I. C. Chiţimia s-a ocupat ani de-a rândul, era şi de aşteptat, şi cu
studierea tezaurului folcloric propriu-zis, îmbogăţindu-şi cu încetul procedeele de
explorare cu posibilităţile sintetizatoare ale comparatismului. Asociaţionismul mai
mult sau mai puţin întâmplător şi apropierile istorice şi filologice, aspecte impuse
nu numai periferic şi în Probleme de bază ale literaturii române vechi ori în
Folclorişti şi folcloristică românească de necesitatea verificării cutărui element
chestionabil, se vor asambla în Folclorul românesc în perspectivă comparată
( 1 97 1 ) într-o concepţie unitară care va fixa metoda precumpănitoare a exegezelor
în funcţie şi de intenţia urmărită de autor: stabilirea individualităţii folclorului
românesc prin comparaţii cu folclorul altor popoare europene.
Prima despărţitură are rosturi mai degrabă introductive, stabilind câteva repere
teoretice - datare şi periodizare, clasificare şi definire, gen şi artă, condiţii şi rea
lism etc. - care pledează pentru folosirea metodei filologice în studiile folcloristice.
A doua, în schimb, care alcătuieşte miezul volumului, se adună din studii despre
aproape toate speciile literaturii populare - balada, bocetul, basmul, povestea,
proverbele, ghicitorile şi cântecele pentru copii - absenţa liricii explicându-se prin
însuşirile ei mai apăsat individuale, deci mai greu de definit cu ajutorul comparaţiilor.
Caractere distinctive ale spiritualităţii rurale de la noi sunt scoase pregnant în
814
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relief în aceste vaste tablouri comparate, istorice şi geografice. Stăruind în cea mai
mare măsură asupra realizărilor poetice, autorul încearcă şi izbuteşte să delimiteze
fondul şi expresia proprii zonei româneşti în contextul european. Deoarece ală
turările, asemănări sau deosebiri, deşi se referă mai insistent la ariile învecinate,
acoperă şi marile culturi occidentale.
Grăitor, în acest sens este studiul despre baladă. După ample expuneri analitice,
dense şi docte, I.C. Chiţimia stabileşte diferenţele între zona apuseană şi cea
răsăriteană, după care, deductiv, formulează particularităţile spaţiului românesc
raportate la cel sârbesc, rusesc, bulgar etc., implicit la cel englez, german ş.a. În
funcţie de treapta pe care se plasează între ficţiune şi realitate, baladele româneşti
se împart în legendare, vitejeşti, social-familiale şi istorice. Cu excepţia
Novăceştilor, nu prezintă fenomenul ciclizării. Realizează în versuri de factură
populară, evitând retorismul, descrieri colorate în tablouri largi, situându-se valoric
pe unul din primele locuri.
Acest adevărat model de studiu comparatist este aplicat şi în examinarea celor
lalte specii folclorice, fundamentând în multe cazuri progresul incontestabil al
cercetării şi dezideratul cărţii. Partea a treia cuprinde, afară de o pertinentă istorie
a folcloristicii polone, consideraţii mai generale despre stadiul şi perspectivele
studierii literaturii populare româneşti.
În mai 1 983, l.C. Chiţimia a împlinit şaptezeci şi cinci de ani. Semnalat şi în ţară
prin câteva articole omagiale, evenimentul a fost marcat cu fast ştiinţific în Polonia,
Editura ştiinţifică de stat din ţara prietenă tipărind cu acest prilej o selecţie masivă
de studii concludente din bogata activitate a savantului român Literackie studia i
szkice rumunistyczno-polonistyczne, Varşovia, 1 983. Volumul a apărut sub îngri
jirea lui Henryk Misterski, absolvent al Facultăţii de filologie din B ucureşti, cu o
lucrare monografică despre Miron Costin, actualmente dr. doc. şi conferenţiar la
Universitatea "Adam Mickiewicz" din Poznafi, unde conduce sectorul de românis
tică din cadrul Institutului de filologie romanică.
Faptul nu este lipsit de importanţă, atestând stima şi dragostea de care se bucură
peste ani profesorul I.C. Chiţimia în rândul foştilor discipoli. Traducătorii studiilor:
Zdzis1aw Hryhorowicz, Jacek Plecifiski, Jerzy Styczyfiski, Cezariusz Tokarski şi
Henryk Misterski, sunt buni cunoscători ai limbii şi literaturii române, alcătuind,
sub conducerea celui din urmă, cel mai puternic colectiv de românişti din Polonia,
care a obţinut rezultate notabile nu numai în perimetrul universităţii poznaniene.
În pregătirea specialiştilor în limba şi literatura română, a cadrelor didactice de
astăzi, cărora li se adaugă şi Krystyna Wad6wka, H. Misterski a fost sprijinit con
stant de fostul conducător al Catedrei, profesorul Stanis1aw Gniadek, personalitate
cu largi vederi umaniste.
Cartea este întocmită din trei secţiuni întrepătrunse organic în funcţie de sco-
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purile sintetic-integratoare ale autorului, care a intenţionat să evidenţieze relaţiile
culturale româno-polone cu însemnătate marcantă în istoria celor două popoare,
ecourile marilor valori naţionale ale literaturii polone în România şi izbutirile
esenţiale ale culturii populare de la noi - trei mănunchiuri de probleme complexe
mai totdeauna perspectivate, conceptual şi metodologic, comparatist. În prefaţa
volumului, H. Misterski îşi fundamentează pluridisciplinar şi, s-o recunoaştem,
convingător opţiunile, retrospectiva istorico-literară întreprinsă, cursivă logic şi la
obiect, închegând în cele din urmă o imagine expresivă, chiar dacă pe alocuri
inegală, a contribuţiei omului de ştiinţă în toate domeniile în care şi-a desfăşurat
activitatea. Prima despărţitură, Contacte cultural-politice între vechea Polonie şi
Principatele Române, cuprinde studii despre Cronica lui Ştefan cel Mare, relaţiile
dintre cronicarii moldoveni şi umanismul polonez, dintre umanismul occidental şi
cel din răsăritul Europei, despre J. Kochanowski etc., învederând aportul documen
tar şi interpretativ al specialistului în literatura veche, română şi polonă, implicit al
comparatistului. A doua, în schimb, Mickiewicz şi românii - Eminescu în Polonia,
este dominată de exegezele de profil comparatist, care pun în lumină recepţia mare
lui romantic polonez în aria spiritualităţii româneşti, legăturile acestuia cu re
voluţionarii români în timpul "primăverii popoarelor" şi ecourile încă inconsistente
ale operei lui Eminescu în Polonia. Pentru ca ultima parte, Creaţia populară
românească în context european, să încheie volumul cu două lucrări despre univer
sul proverbelor şi despre baladă, amândouă perspectivate universal.
Evident, obiectivul principal, mărturisit, al coordonatorului a fost acela de a
reconstitui liniile directoare ale activităţii ştiinţifice prin mij locirea unor lucrări
fundamentale, alese, indicând cu pregnanţă într-adevăr ilustrativă faţetele unei
cercetări ştiinţifice complexe şi de profunzime. În ceea ce priveşte, însă, relieful
tematic şi, pe de altă parte, volumul contribuţiilor repartizat pe zonele umanistice
abordate, se pot detecta unele absenţe sau inegalităţi care ştirbesc întrucâtva uni
tatea tabloului de ansamblu, limitele spaţiului editorial acţionând, probabil, şi de
astă dată în chip procustian.
Dacă profilul şi problematica cercetărilor de literatură veche, română şi polonă,
şi de literatură comparată sunt subliniate cu destulă generozitate, acestea putând
într-adevăr să stârnească interesul unui număr mai mare de specialişti, folcloristul
şi polonistul perioadei modeme se văd mult mai puţin, cu toate că realitatea
lucrărilor publicate sau în curs de apariţie certifică preocupări constante şi în aces
te domenii. Neîndoielnic, la rândul lor chestionabile, dată fiind subiectivitatea
intertextualizantă a comentatorului, asemenea observaţii în marginea sumarului se
pot formula cu relativă uşurinţă dacă materialul se scrutează din varii unghiuri
interpretative.
Prin urmare, ele nu pot afecta în nici un fel exigenţele ştiinţifice şi semnificaţi816
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ile de referinţă ale acestui adevărat eveniment editorial, abia observat de critica
noastră de profil, prin intermediul căruia specialiştii polonezi au omagiat cu respect
şi căldură meritele unui mare cărturar român din zilele noastre 1 C. Chiţimia.
Profilul omului de ştiinţă se întregeşte armonios cu lucrările din domeniul
polonisticii. Iniţiată în timpul specializării postuniversitare, o activitate neîntrerup
tă de peste cincizeci şi cinci de ani, didactică şi ştiinţifică, s-a soldat cu rezultate
meritorii. Specialiştii formaţi de acest pedagog desăvârşit, cu largă viziune asupra
culturii, cursul de Istoria literaturii polone (sec. XII - XVIII), multigrafiat în 1 972,
şi nenumăratele studii, printre care se impun în primă atenţie cele despre romanti
cul A. Mickiewicz, considerat din unghi comparatist, ca să ne referim numai la
acestea, iată doar câteva repere convingătoare care dau măsura realizărilor în câm
pul unei discipline ce tindea să devină pentru zelosul ei truditor violina lui Ingres;
dacă nu cumva a şi devenit, judecând după lucrările care aşteaptă lumina tiparului.
l.C. Chiţimia s-a stins din viaţă la 1 9 februarie 1 996.
-

.
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ÎNCEPUT DE DRUM IN VIA ŢA UNUI INTELECTUAL
ROMÂN: CONSTANTIN CANTACUZINO
Radu Ştefan Vergatti
Cu mulţi ani în urmă, după primul război mondial, în timpul unei conferinţe ros
tite la Ateneul Român, prof. Nicolae Iorga spunea că: "noi, românii, suntem un
popor, nu o populaţie, deoarece avem o cultură", în primul rând, cultura, fenomenul
cultural în ansamblu, este rodul muncii neostoite a personalităţilor. Una dintre ele,
creatoare de cultură, care s-a afirmat la cumpăna dintre secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea, a fost stolnicul Constantin Cantacuzino ( 1639/1 640- 1 7 1 6) 1 . El s-a
remarcat ca reprezentant de seamă în florilegiul de intelectuali născuţi în cel de al
treilea ciclu al Renaşterii, cea din Sud-Estul Europei. A fost o mare deosebire între
cei din ţările române şi vecinele lor - intelectuali, oameni politici, comandanţi mi
litari - şi contemporanii lor din Occidentul continentului, în general cărturari de
cabinet. În acest sens pot aminti figurile lui Miron Costin, Nicolae Milescu,
Constantin Cantacuzino, Radu Popescu etc., atât de diferite de ducele de Saint
Simon, de Moliere, de Montesquieu etc. Cu toate că trăiau în ritmuri de viaţă greu
de asemănat, dar gândirea şi roadele minţii lor au fost apropiate.
Stolnicul Constantin Cantacuzino a avut norocul să facă parte dintr-o familie
ilustră, atât în Balcani, cât şi în Europa2 ; îmi propun aici, în rândurile următoare,
să stărui, prin prisma documentelor, asupra formării în copilărie, adolescenţă şi
tinereţe a unui creator cărturar, cu posibilităţi materiale impresionante. Este necesar
să ridic, a priori, această problemă, deoarece contemporanii stolnicului, ca Dimitrie
Cantemir spre pilda, nu au avut aceleaşi resurse şi, ca atare, au trebuit să-şi limiteze
lecturile la lucrări de importanţă secundară, ca cele ale filozofului Van Helmont3 .
Stolnicul Constantin Cantacuzino era al cincilea copil şi al treilea fiu al postei-

I . Pentru discutarea şi stabilirea datei de naştere a stolnicului Constantin Cantacuzino, v. R. Şt. Ciobanu
(Vergatti), Pe unnele stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, p. 53: data morţii stolnicului a fost
precis stabilită (idem, p. 282-283).
2. Cf. Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Bucureşti, 1 97 1 , passim; R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit.,
p. 9-53. Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani în Balcani, Bucureşti, 1966, pa.�sim; Mihai Ungheanu, Români
şi "Tâlharii Romei ". Război religios, război de imagine " , Bucureşti, 2005, p. 43-55; nu am citat şi nu citez şi
lucrările lui Dan Horia Mazilu, deoarece nu aduc elemente noi fată de cele menţionate anterior (Dan Horia
Mazilu, Literatura română în epoca Renaşterii, Bucureşti, 1 984, passim; idem. Recitind literatura română
veche. voi . I, Bucureşti 1994; idem, voi. li, Bucureşti, 1 998).
3. Cf. Virgil Cândea, op. cit., p. 66.
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nicului Constantin Cantacuzino ( 1 598 - 1663)4 şi al Elinei ( 16 1 1 - 1687, martie 2),
fiica mezină a fostului domn Radu Serban ( 160 1 ; 1602 - 1 6 1 1)5 tatăl său, un om
educat în Creta, Italia şi la înalta Şcoală a Patriarhiei din IstanbuI"6 , se pare, venise
între 1620 - 1623 în Ţara Românească, împreună cu fraţii săi, Iordache şi Toma,7
într-un grup care îl va înconjura pe ultimul dintre Drăcuieşti, rafinatul domn Radu
Mihnea8 . Spre deosebire de fraţii săi, care l-au însoţit pe Radu Mihnea în Moldova,
când acesta a preluat tronul de la Iaşi, viitorul postelnic a revenit repede în Ţara
Românească. Figura postelnicului Constantin Cantacuzino părea a domina portre
tul votiv din fresca bisericii din Filipeştii de Pădure, ca fiind întemeietorul neamu
lui, în pofida faptului că lăcaşul de cult a fost ctitorit de Matei Cantacuzino"9. După
ce se parcurge pridvorul, cu un plan neobişnuit - o latură lungă sprijinită pe
pronaos, continuată de opt segmente mici care formează un semicerc - cu un pla
fon pictat cu motive laice - hore ţărăneşti, alături de animale exotice, elefanţi - se
intră în biserică. Acolo, îţi atrage atenţia, involuntar, impresionant, portretul votiv,
mai realist ca cel de la Hurez. Era firesc. La Filipeştii de Pădure a creat fresca pic
torul de curte al Cantacuzinilor, Pârvu Mutu Zugravu 10 . El i-a cunoscut mai bine
pe Cantacuzini decât Constantimios, pictorul de curte al lui Constantin vodă
Brâncoveanu, cel care a realizat fresca de la mănăstirea Hurez şi din Biserica
Domnească din Târgovişte. ' ' In fresca de la Filipeştii de Pădure apar, în ordinea
naşterii, fiii postelnicului: Drăghici spătarul, cu chipul blajin; Şerban, viitorul
domn, cu aerul semeţ al celui menit să conducă; Constantin, având pe chip pecetea
cărturarului ce meditează mereu la rezolvarea unor probleme majore, Mihai spă
tarul, însemnat de cupiditatea arghirofilului, Matei aga, cu o figură bolnăvicioasă,

4. Cf. R. St. Ciobanu (Vergatti), op. cit. , p. 4 1 ; Constantin Rezachevici. Contribuţie la istoria Cantacuzinilor:
testamentul inedit al postelnicului Constantin. în SMIM ed. voi. XV/1 997, p. 1 3 1 .
5. Pentru educarea ş i formarea Elinei, v. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit., p . 42 .
6. Idem, p. 4 1 .
7. Cei doi Cantacuzino au fost lăudati de Miron Costin: "Ce oameni au fost aceşti doi aicea, în ţara aceasta,
ales Iordache vistiernicul, fără scrierea mea crez că va trăi numele lor în veci, intru ceastă farc1 de pomenirea
oamenilor, de om în om . . . Capite ca acelea ahia de au avut ţara cândva sau de va mai ai•ea " (Miron Costin,
Letopiseţul Ţării Moldovei de la A ron vodă încoace, în Opere, voi. I, ed. P. P Panaitescu, Bucureşti, 1958, p.

169).

8. Radu Mihnea a domnit între 1 61 1 - 1 61 6 şi 1620-1623 în Ţara Românească, precum şi în Moldova între 16161619 şi 1 623 -1 626.
9. Cf. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit., p. 3 8.
I O. Ibidem. Î n biserică există şi autoportretul lui Pârvu Mutu Zugravul. Alături de el sunt scrise numele celor
care l-au ajutat la pictarea frescei: Stan. Radu. Marin şi Nicolae; Pentru viata şi creatia pictorului Pârvu Mutu
Zugravu, vezi Teodora Voinescu, Pân•u Mutu Zugravu, Bucureşti, 1968, passim.
1 1 . Frescele din cele două frumoase şi reprezentative monumente eclesiastice, unul ctitorit de Brâncoveanu,
altul reflicut din porunca lui, au fost pictate de Constantin, Ioan, Ioachim şi Stan. Aceştia au fost pictorii de
curte ai lui Constantin vodă Brâncoveanu.
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Iordache şi el cu un chip suferind. La rândul lor, fetele familiei, cu cosiţe brune, cu
feţe frumoase, au pe chip expresia înţelepciunii de a da, aparent, toată puterea băr
baţilor. Ca mărgelele pe aţă se înşiră aşa cum au venit pe lume: Măria, Stanca,
Ancuţa, Lina, Bălaşa, Florica ( ?).
Astfel se împlineşte numărul de doisprezece copii pe care i-a avut postelnicul, iar
figurile lor expresive demonstreză, o dată în plus, că şi prin fresca de la Filipeştii de
Pădure s-a trecut de la pictura hieratică, de sorginte bizantină, la cea umanistă, de tip
renascentist. Viitorul postelnic, beneficiind de pe urma ascendenţei sale din basileul
Ioan al Vl-lea Cantacuzino ( 1 34 1 - 1 355) 1 2, recunoscut în epocă şi prin faima tatălui
său, Andronic 13 , fost dregător al lui Mihai Viteazul ( 1593 - 160 1), a fost acceptat de
boierimea autohtonă. în anul 1624, la 24 octombrie, în scurta sa şedere în Moldova,
a primit primul rang boieresc, cel de mare pahamicl 4 . Jumătate de an mai apoi, la
20 aprilie 1 625, a devenit mare postelnic în Ţara Românească. în acelaşi an sau, mai
bine spus, între 1 625 - 1 628, pentru a-şi întări poziţia, averea şi pentru a dovedi
seriozitate în faţa facţiunii boierilor pământeni, s-a însurat cu tânăra Elinal 5 . Ca
fiică a fostului domn Radu Şerban, descendent din familia Craioveştilor, ea a adus
soţului său o bogată zestre, formată dintr-o parte a domeniilor marilor boieri olteni.
în noua situaţie, postelnicul a progresat rapid. Legat de facţiunea boierilor pămân
teni, în anul 1632, şi-a ajutat ruda prin alianţă, pe Matei B asarab ( 1 632 - 1654), să
ocupe tronul Ţării Româneşti. Atunci s-a văzut adevărata putere a postelnicului.
Folosind legăturile sale cu turcocraţia, bănuite dar neştiute, a intervenit la puter
nicul Abaza-paşa din Silistra şi l-a impus definitiv pe Matei Basarab pe tron.
Constantin Cantacuzino, din 1632, a fost întărit ca vei-postelnic, dregătorie pe
care o va păstra până în 1654 16 . Matei B asarab a arătat că mantia recunoştinţei nu
i-a fost prea grea. După mărturii de epocă, în special după cele ale lui Paul de
Alep l 7 , domnul îl chema zilnic pe postelnic la palat la toate sfaturile de taină. Nici
o hotărâre importantă nu se lua fără el.
În această situaţie, postelnicul a trebuit să stea permanent lângă domn. Pentru a
ajunge la această situaţie, şi-a construit o casă spaţioasă în apropiere de Curtea

1 2. Pentru viafa şi opera basikului, vezi Jean Cantacuzene, Histoire des Empereurs Jean Palt!ologue el Jean
Cantancuzene, în M. Cousin, Histoire de Comtantinople, traduite sur Ies originaux grecs, voi. VII, Paris, 1 685.
pa�sim.
13. Pentru viafa lui Andronic, v. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 30 şi urm.; C. Rezachevici, op. cit„ loc. cit.
1 4. Cf. N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, Bucureşti, 1 902, p. 66.
1 5. C f. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 42; C. Rezachcvici, op. cit„ loc. cit.
1 6. Cf. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 65.
1 7. Cf. Călători străini despre Ţările Române, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 149.
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Domnească din Târgovişte l 8 . În ea au văzut lumina zilei primii copii ai postelnicu
lui: Drăghici, Şerban, Măria, Stana şi Constantin. Ultimul, viitorul stolnic, se pare
că s-a născut către 1639, sau 1640 19 ; . Cum unul dintre aceşti ani pare data cea mai
apropiată a naşterii, este rezolvată şi problema locului unde acesta a văzut lumina
soarelui: oraşul Târgovişte20 . Am ţinut să fac această precizare, deoarece au fost
unele opinii care au încercat să plaseze locul naşterii viitorului stolnic în Bucureşti,
sau în Filipeştii de Târg2 l .
Chiar dacă domnul şi postelnicul s-au mutat, după anul 1640, în Bucureşti, oraş
redevenit capitală a ţării, familia Cantacuzino a continuat să locuiască în
Târgovişte. Acolo era o climă mai blândă, iar securitatea vieţii mai mare, căci
otomanii puteau ajunge mai greu în acea localitate de sub munte.
Primii ani şi i-a petrecut viitorul stolnic în casa înălţată de postelnic. Acolo trăia
înconjurat de grija femeilor, dominate de mama sa Elina şi de ruda ei, llina doam
na, ambele cu o instrucţie aleasă. Ele i-au oferit elementele necesare educaţiei unui
fiu de mare boier. Din primele clipe, de când a deschis ochii, a putut vedea cărţile
din biblioteca tatălui său22 . Era o realitate. Ea forma, poate, prima bibliotecă uma
nistă din Târgovişte şi din Ţara Românească, din păcate puţin cercetată23 .
Când copilul a depăşit înălţimea unei flori de crin, împlinind vârsta de şapte ani,
a început să înveţe să scrie şi să citească. Primii dascăli ai fraţilor majori ai lui
Dinu24 - Drăghici şi Şerban - şi ai lui, nu ne sunt cunoscuţi. S-ar putea să fi fost
călugări de la Şcoala de slovenie înfiinţată de Udrişte Năsturel pe lângă Mitropolia
dm Târgovişte25 . De asemenea, nu este ştiut nici locul unde învăţau copiii. S-ar
putea să li se fi predat fie în locuinţele lor boiereşti, fie în recile, neprietenoasele şi
întunecatele chilii ale Mitropoliei26 . Ţinând seama de epocă şi de mentalitatea ei,
înclin, mai degrabă, către prima ipoteză.
După însuşirea cunoştinţelor elementare de scris, citit şi socotit, copiii de boieri,
implicit şi viitorul stolnic, trebuiau să progreseze intelectual. Dintr-o scrisoare
datată august 1 650, semnată de Pantelimon Ligaridis şi adresată oficiului De
Propaganda Fide, se ştie că postelnicul Constantin Cantacuzino s-a îngrijit de
18. Cf. R. St. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 49-50; casa este pomenită şi în diata Elinei din anul 1667.
19. Idem, p. 53-53.
20. Ibidem.
2 1 . Ibidem.
22. Ibidem: Eugen Fructer, Gabriel Mihăescu, Sediul primei biblioteci a Cantacuzinilor munteni, în Scripta
Valachica, 4/1972, p. 362-366.
23. Ibidem.
24. Acest diminutiv de la Constantin apare în fresca mănăstirii Murgeni, pictată tot de Pârvu Mutu Zugravu,
cf. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit., p. 54.
25. Ipoteze asupra numelor primilor călugări-dascăli în Idem, p. 58.
26. Ibidem.
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crearea, în Târgovişte, a Schola Graeca e Latina27 . Se pare că ea a apărut în jurul
anului 1640. Locul unde a funcţionat a fost Mitropolia Târgoviştei, care a găzduit-o
în micile sale chilii.
Profesorii care au predat erau vestiţi în epocă: lgnatie Petritis28 şi Pantelimon
Ligaridis29 . Prin specializare şi cunoştinte, primul era abilitat să predea la cel din
tâi ciclu, iar al doilea la ciclul secundar, superior.
Prin "programa de învăţământ", în primul ciclu se preda gramatica, aritmetica,
latina, greaca şi caligrafia. După însuşirea acestor cunoştinte, se trecea la ciclul
superior, unde elevii îşi însuşeau notiuni de retorică şi logică, expuse în limbile la
tină şi greacă de Pantelimon Ligaridis.
După absolvirea acestor cursuri, elevii erau aproximativ la acelaşi nivel cu
"spudeii" absolvenţi ai primului ciclu de la înalta Şcoală a Patriarhiei din Istanbul.
Din epistola lui Pantelimon Ligaridis rezultă că el era plătit bine, cu cincizeci de
reali lunar, la care se adăuga întreţinerea, deoarece în şcoala creată de postelnic
erau prezenţi doisprezece copii de mari boieri. 30 Între ei, se pare, s-a distins viitorul
stolnic. S-ar putea ca o dovadă în acest sens să fie două cărţi dăruite lui, un "pre
miu" dat de lgnatie Petritis3 I , după modelul colegiilor iezuite. Pentru viaţa şi for
maţia intelectuală a lui Dinu, cursurile de la "Schola" din Târgovişte au fost extrem
de importante. Acolo a venit în contact cu doi profesori savanţi, fruntaşi ai vieţii
intelectuale Sud-Est europene. Ei l-au învăţat să pătrundă tainele limbilor
Antichităţii Clasice, i-au insuflat dragostea şi respectul pentru munca intelectualu
lui şi cuvântului scris, l-au determinat să înţeleagă limpede că orice acţiune trebuia
27. Cf. Victor Papacostea, Les origi11es de / 'emeig11ement superieur e11 Valachie, în "Revue des etudes sud-est
europeens", I ( 1 963), nr. 1 -2. p. 23-24; R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit., 62; textul scrisorii a fost reprodus şi
în Călători străini despre Ţările Române, voi. V, Bucureşti, 1 973, p. 260 şi urm.
28. Pentru biografia lor a se vedea V. Papacostea, op. cit.. loc. cit.
29. Ibidem, pentru completarea biografiei sale în Rusia.,v. R. Şt. Vergatti, Nicolae spătarul Mi/eseu, 11iaţa, călă
toriile, opera. Bucureşti, 1 998, p. 1 40 şi urm.
30. Cf. V. Papacostea, op. cit., loc. cit.
3 1 . Două mărci de proprietate asupra cărţilor păstrate până astăzi arată primele tipărituri care au aparţinut
tânărului Dinu şi cum au evoluat cunoştinţele lui de limbă latină. Pe o carte cu coperţi din pergament, intitu
lată De raţiune examinando orationes libellus, scrisă de Manuel Moschopulos, ce aparţinuse lui Ioan Millotius,
care se iscălea pe prima pagină, făcând şi note, datate Veneţia 1 609, Dinu a scris poate pentru prima dată for
mula ex libris Constandinum Cantacuzenum 1 65(0). Scrisul era încă nesigur, iar omiterea cifrei zero la indi
carea datei arată influenta limbilor greacă şi slavonă, în care aceasta nu se utilizează, fiecare valoare marcân
du-se prin altă literă-cifră. Se observă că elevul, în vârstă de cca I O ani, nu dobândise nici suficiente cunoştinţe
de gramatică. Pentru oricine ar fi stăpânit bine limba latină, menţiunea ar fi trebuit scrisă: ex libris Comtantini
Cantacuzi11i. Greşeala făcută de copilul entuziast că putea să se iscălească pe o carte din biblioteca ce începea atun
ci să şi-o înfiripe, va fi repede îndreptată şi nu se va mai repet.a. Volumul al treilea din opera lui Basilius Magnus
poartă pe prima filă marca de proprietar a lui Petritis, iar pe a doua însemnarea lui Dinu: ex lihris Consta11tini
Cantacuzini. În interiorul căr\ii, la paginile 587-589, alături de cuvintele scrise de Petritis, se gă sesc şi primele note
ale lui Dinu, ce-şi exprima nedumerirea a�upra unor termeni. Notele, ca şi ex libris-ul, relevă că învăţa�e să scrie
corect în latină şi citise cu pa�iune cartea dăruită de profesorul lui (cf. R. Şt Ciobanu (Vergatti). op. cit. , p. 6 1 ).
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să aibă la bază o pregătire profund gândită. Au fost elemente care l -au călăuzit
întreaga viaţă pe viitorul stolnic, în cursul anului 1652 activitatea Schola Graeca e
Latina a încetat. Era normal. Fiii majori ai postelnicului şi ceilalţi copii de mari
boieri învăţaseră ceea ce se putea în acea instituţie. În al doilea rând, Pantelimon
Ligaridis isprăvise de tradus şi tipărit Pravila Mare a Ţării Româneşti, situaţie care
i-a permis să dea curs invitaţiei de a pleca şi a se stabili în Rusia32 .
În Târgovişte a rămas numai Ignaţie Petritis, cu care Dinu a păstrat strânse legă
turi. Dar, la începutul anului 1655, în condiţii de tumult politic apărut în Ţara
Românească33 postelnicul a decis să-şi ia familia şi să plece la Braşov. Era normal
să procedeze astfel, căci ştia ce se întâmplase cu bunicul său, Mihai Şeitanoglu3 4 şi
cu tatăl său, Andronic3 5 . A încercat să-şi pregătească venirea şi locuirea în oraşul
de sub poalele Tâmpei printr-un schimb de scrisori cu principele Transilvaniei,
Gheorghe Răk6czi al Ii-lea ( 1 648 - 1660). Nu a avut succes. Referinţele despre el
nu au fost bune. 3 6 Cu toate acestea, în oraşul Braşov, postelnicul a fost bine primit
de judele Michael Hermann. Acesta avea un fiu, Martin, de vârstă apropiată cu Dinu.
Tânărul vlăstar Cantacuzin, de confesiune ortodoxă, nu putea fi admis să înveţe
la colegiul săsesc din oraş. Acolo erau primiţi exclusiv elevi de origine etnică ger
mană şi de confesiune lutherană. În această situaţie, Dinu, care, pentru contempo
rani şi urmaşi se ştia că "a fost dat cu totul învăţăturii" 37 , trebuia să găsească un
profesor particular. La rugămintea postelnicului, judele Hermann i l-a recomandat
pe profesorul Martin Albrich. Acesta, format la universităţile germane, impresiona
prin ţinuta şi limbajul preluate de la foştii săi magistri, prin soliditatea cunoştinţelor
pe care şi le îmbogăţea neîntrerupt. 3 8 El i-a predat ortodoxului Dinu limba latină în
casa postelnicului. Tânărul şi-a perfecţionat exprimarea în limba diplomaţilor din
Europa Occidentală, şi-a îmbogăţit cunoştinţele şi a deprins modul de comportare
al unui profesor universitar. În acelaşi timp, a înţeles deosebirea dintre umanismul
existent în Europa Apuseană, destinat elitelor şi cel din spaţiul Sud-Est european,
de esenţă populară.
Nici aceste prelegeri nu au durat prea mult. Revenirea calmului pe scena politică
din Ţara Românească i-au permis postelnicului şi familiei sale, implicit lui Dinu,
să revină acasă. Pentru a nu atrage atenţia asupra lui, prudentul şi discretul postelnic
3 2. Tdem, p. 62 şi unn.
33 . Tdem, p. 64.
34. Tdem, p. 28 şi unn.
3 5. Thidem.
36. Cf. Sandor Szilagy,

Transilvania el hellum horeo-orientale, voi. I, Budapesta, 1 890, p. 40 1 -402; R. Şt.
Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p, 65-66, unde există şi comentariul scrisorilor.
3 7. Afimatia apartine genealogistului banul Mihail Cantacuzino (cF. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 59).
3 8. Pentru biografia profesorului Martin Albrich, v. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 66.
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s-a stabilit în palatul de pe moşia sa de la Filipeştii de Târg, cu entuziasm creionat
de diaconul sirian Paul de Alep39 .
Din nou, popasul i-a fost scurt. La 16 august 1 658, Dinu, împreună cu întreaga
familie, a fost obligat să fugă în Moldova40 . Curând, familia pribegilor Cantacuzini
munteni a ajuns în Iaşi. Acolo, postelnicul şi ai săi, au beneficiat de pe urma aju
torului dat de fraţii acestuia.
În locuinţa unchiului său, Iordache, tânărul Dinu a cunoscut un alt remarcabil
intelectual al epocii, Nicolae Milescu4 1 . Contactul între cei doi reprezentanţi ai
umanismului şi renaşterii româneşti a fost benefic. Aveau aceleaşi preocupări, ace
leaşi dorinţe şi capacitate uriaşă de studiu. Pe baza trăsăturilor comune s-a înfăptu
it apropierea dntre ei, evoluând în timp, durând până la trecerea celor doi în lumea
drepţilor42 .
Auzind că la Bucureşti apele politicii tumultoase s-au liniştit, iar tronul a fost
ocupat de bătrânul Gheorghe Ghica, postelnicul şi familia sa au revenit. În scurta
sa domnie, Gheorghe Ghica, 20 noiembrie 1659 - 1 septembrie 1660, le-a oferit
dregătorii fiilor majori ai postelnicului: Drăghici - vel postelnic; Şerban - vtori
logofăt; Constantin - vtori postelnic43 . În această calitate, de dregător, tânărului
Constantin i-a fost dat să aibă o nouă experienţă. A trebuit să participe la expediţia
militară, turco-română, împotriva cetăţii Ujvar. Deşi nu a ajuns până la obiectivul
militar propus44, Constantin a învăţat multe în domeniul organizării militare.
Schimbarea domniei de la Bucureşti, prin înlocuirea lui Gheorghe Ghica cu fiul său
Grigore Ghica ( 1 660 - 1 664) a adus, din nou, nori negri deasupra postelnicului şi
a familiei sale. Lupta pentru putere între boieri împărţiţi în facţiuni aparent etnice
a determinat pieirea postelnicului. Relaţiile lui cu turcocraţia, puterea pe care o
deţinea prin familie şi avere, nu i-au servit la nimic. Marţi, 20 decembrie 1 663, în
trapeza mănăstirii-închisoare de pe insula lacului Snagov, a fost chinuit de călăi şi
apoi sugrumat45 . A doua zi, Constantin, împreună cu fraţii săi majori, înconjurat de
trupe de lefegii şi de ţărani înarmaţi, a ridicat trupul marelui postelnic, l-a dus la
mănăstirea Mărgineni şi l-a îngropat după datinile Bisericii Ortodoxe. În amurgul
aceleiaşi zile, Constantin şi familia lui s-au grăbit să ia din nou drumul pribegiei .
Orice întârziere îi putea costa viaţa. S-au îndreptat din nou către Moldova.
Nu a zăbovit mult acolo. Constantin era dornic să-şi continue învăţătura şi să
39. Cf. Călători străini despre ţările române, Bucureşti, 1 976, p, 149.
40. Cf. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit„ p. 7 1 .
4 1 . Idem, p. 72; R . Şt. Vergatti, Nicolae spătarul Mi/eseu, ed cit„p. 83.
42. R. Şt. Vergatti. op. cit„ p. 83 şi urm.
43. R. Şt. Vergatti, op. cit„ p .74.
44 . lbidem.
45. Idem„ p. 79.
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răzbune uciderea tatălui său.
În ziua de 1 2 martie 1665 a părăsit Bucureştii, împreună cu fratele său, Mihail,
într-un convoi care oferea protecţie, căci transporta birul Ţării Româneşti către
înalta Poartă.
Primul popas l-a făcut la Ectime, numit în scrierile româneşti de epocă Odrii sau
Udrii. Acolo, la 1 5 iulie 1 665, a început să noteze zilnic ceea ce făcea. Sunt note
scurte, uneori lapidare, aproape eliptice. Important este că el a scris atunci primul
jurnal de călătorie în limba română46 . El permite ca, prin mărturia directă a autoru
lui, de atunci înainte, acesta să fie urmărit în ceea ce a făcut.
Constantin şi-a căutat un nou profesor, pentru a-şi completa cunoştinţele, în spe
cial în domeniul limbilor. La 3 august 1665, în apropiere de Ectime, la Istanbul, şi
a găsit un dascăl, pe fostul mare dragoman chir Dionisie, ieromonah din metohul
Ierusalimului47 . Nu a avut prea mult noroc. Parcele au tăiat repede firul vieţii fos
tului dragoman: acesta a murit la Istanbul la 1 2 mai 1666.
în consecinţă, a făcut apel la capuchehaia Lascarache Radu Manolache, care l-a
ajutat să se înscrie la înalta Şcoală a Fanarului. Imediat apoi, la 1 2 august 1666, a
început să înveţe sub îndrumarea profesorului Gherasim Criteanul ieromonahul.
Acesta l-a îndemnat să plece să înveţe la Padova, unde nepotul său, Arsenie
Calludis, era rectorul colegiului cotunian48 .
Constantin a fost captat de idee. între timp, a cunoscut o serie de personalităţi
din capitala imperiului. Dintre ele, s-a detaşat lordul Heneage Winchilsea,
ambasador al coroanei britanice. El i-a dat o scrisoare de recomandare către con
sulul englez din Veneţia, Jones şi a atras atenţia asupra viitorului stolnic vărului
său, John Finch, ambasadorul coroanei în Toscana. 49
La 1 8 ianuarie 1667, s-a îmbarcat pe corabia cu dublu nume, Madona Rosaria
sau Corona aurea şi a plecat către Veneţia.so După ce a trecut prin peripeţiile neplă
cute provocate de o furtună, a ajuns la destinaţie la 20 februarie 1667. Abia la 20
martie, după o carantină care a durat o lună, a debarcat pe chei, unde era aşteptat
de boierul Panos Pepanos, omul Cantacuzinilor. în fine, la 1 8 aprilie 1 667, a plecat
către Padova împreună cu 'Yupanul Pană şi cu Raul Santonin, avucatul, şi cu frate
său Ioan Antonie, pîn la casele lor, la un sat ce se chiamă Mira".
46.

Caietul de însemnări al stolnicului Constantin Cantacuzino, cuprinzând 1 30 de pagini, dintre care 18 cu
note de călătorie, se pă.�trează la Biblioteca Academiei, Sec\ia Manuscrise, ms. rom. 1498. A fost publicat într-o
formă prelucrată de N. Iorga, Operele lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 190. Integral, într-o formă filo
logică, riguros ştiin\ifică, textul de călătorie a fost editat de Florica Dimitrescu, Contribuţii la istoria limbii
române vechi, Bucureşti, 1973, p. 109-1 20.
47. Cf. R Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit., p. 84.

48. Ibidem.
49. Pasaje din textul scrisorii sunt reproduse în Idem, p. 84-85.
50. Idem, p. 86.
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Noaptea şi-au petrecut-o în vila lui Panos Pepanos din satul Mira, ajungând abia a
doua zi la Padova. În oraş, Panos Pepanos şi însoţitorii lui l-au lăsat pe Constantin "în
harul luminatului Ioan Filip Corniliei ca să ne afle dascăl şi loc bun de şezut". El nu
a rămas singur acolo, tovarăş fiindu-i studentul mai vârstnic Nicole Bubuli din Creta,
care la 26 iunie 1 668 îşi va tennina studiile, devenind doctor în filosofie şi medicină.
Aspectul cetăţii universitare l-a cucerit pe Constantin. Toleranţa autorităţilor
dornice să atragă un flux continuu de studenţi aducător de venituri a impus să se
acorde tineretului din universităţi mari privilegii. Studenţii veneau aici conştienţi
că, o dată cu învăţătura, vor cunoaşte şi eleganţa şi distracţiile Italiei. Împărţiţi în
"citromontanii", cei proveniţi din Italia şi Grecia, şi "oltramontanii", cei originari
din restul continentului 5 I , tinerii studenţi erau asemeni unui buchet cu nenumărate
flori multicolore, căci fiecare avea hainele de acasă. În costumele lor pitoreşti
apăreau la carnaval, pe străzi, în taverne, în pieţe, sau în "Sala dei Giganti" şi chiar
la cursuri. Tânărul valah s-a modelat repede, căpătând aspectul unui student bogat
din Padova. La 1 mai 1667 îşi angajă "o slugă, pre Statie", plătit cu 50 de ducaţi pe
an, şi renunţă la hainele lui orientale (şalvari din atlas şi anteriu din brocart),
înlocuindu-le cu pantaloni şi haină din catifea, o vestă cu numeroşi nasturi mărunţi,
o pălărie cu boruri largi şi ondulate şi cizme scurte cu motive florale.
În timpul plimbărilor prin oraş, se oprea ades, deschidea uşile librăriilor şi-şi
cumpăra cărţi pe a căror foaie de titlu caligrafia cu mândrie: "Ex libris Constantini
Cantacuzini". Câteodată, pe marginea filelor ale căror slove le sorbea cu nesaţ,
însemna aforisme ca acela pe care îl găsim într-o carte de filozofie: "finit coronal
opus, opus victoria finis". În caietul său scria, la 1 iulie 1667: "aici fac catalog de
cărţile ce cumpăr, câte şi câte, cât prin într-una măcar şi cea mai mică .. ."
Cu meticulozitate şi dragoste, a însemnat numeroase titluri, întâlnim pe listă
Iliada şi Odiseea într-o versiune greco-latină, Toate faptele lui Luchian în patru
tomuri, Adaghiile adecă Paremiile52 lui Erasmus din Rotterdam, savante comentarii
ale lui Aristotel datorate lui Alexandru din Afrodisia sau lui Averoes, lucrările lui
Cesare Cremonini, cea a lui Jacopo Zabarella şi cartea de "ceriu" a astronomului,
bine cunoscut pe atunci, Paul Loredano. Frecvente sunt titlurile manualelor, cum
erau gramatica latină scrisă de Manuel şi cea greacă, aparţinând lui Lascaris, absolut
necesare studenţilor. În aceeaşi serie se găsesc "un Calepin" un Titus Livius, Eloghiile
Domnilor Veneţieni, opera lui Horaţiu Turselinus, poemele lui Virgiliu, Marţial şi
Horatiu, la care se adaugă şi lucrarea Insitutiones din timpul lui Justinian53 .
5 1 . Alături de ei se pare că mai erau şi "oltramarinii", originari din Imperiul Otoman.
52 . Grecism, "maxime, pilde", rezultate din comentarea Vechiului Testament.
53. /nstitutes, manual de drept pentru studenti, alcătuit din patm cărti, elaborate de o comisie de jurişti condusă
de Trebonian în timpul împăratului bizantin Justinian (527-565).
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Lista, bogată, cu lucrări variate, denotă că alcătuitorul ei avea un spirit larg şi
cunoştinţe complexe54 . Cărţile cumpărate atunci, la Padova - în condiţiile în care
era informat, putea intra în librării şi lua ce-i era necesar - au constituit începutul
bibliotecii unui student înstărit şi, totodată, nucleul marii biblioteci de la
Mărgineni 55 , în acest domeniu, meritul lui Constantin Cantacuzino este deosebit
pentru dezvoltarea culturii româneşti. Prin investiţiile şi investigaţiile sale a adus
numeroase cărţi în ţară, punându-i pe cei dornici la curent cu cele scrise şi gândite
de minţile luminate de pe alte meleaguri.
La 24 aprilie 1 667, studentul a găsit o locuinţă convenabilă, în casa "popii ce-i
zic (Flor) Alviz Florie", despre care a mai notat în caiet: "Mă ţinea în casă hrănin
du-mă, dându-i pre lună 1 5 ducaţi". De a doua zi, 25 aprilie 1667, a început să
urmeze lecţii particulare de italiană, etică, filozofie, jurisprudenţă cu Antonio
dall' Acqua, deoarece, pe de o parte, era necesar să-şi îmbunătăţească pronunţia în
limba italiană, iar pe de alta, nu mai putea să se înscrie la cursuri, întrucât anul uni
versitar era pe sfârşite. De la profesorul de acum, care nu ocupa o catedră, dar se
bucura de bună reputaţie, Constantin a avut mult de câştigat. La 22 iunie, o dată cu
încheierea cursurilor, a încetat lecţiile cu dall' Acqua, neuitând să însemne, pedant
şi calculat, cei "5 ducaţi venetici" plătiţi pentru trei luni de învăţătură. Peste o săp
tămână, profitând de răgazul oferit de vacanţă profesorilor universitari, a început
lecţiile cu "luminatul şi mult ştiutul Albanio Albanese, care este începătura fireştii
filosofii".
În acel moment, Albanie Albanese, care acceptase cu greutate lecţiile, era un
tânăr de 27 de ani, profesor de logică la Collegium artistarum, cu mari perspective,
mult admirat pentru capacitatea de a reţine şi de a recita pasaje întregi din Aristotel,
precum şi pentru talentul oratoric. Discuţiile purtate atunci l-au făcut pe boierul
muntean să înţeleagă că sâmburele discordiei dintre aristotelism, neoaristotelism,
tomism şi averoism îl consitutiau problemele genezei sau eternităţii lumii şi a
nemuririi sufletului. Acum a aflat despre Pietro Pomponazzi şi despre lucrarea sa
"De immortalitate animae" ( 1 5 1 6), despre concepţiile lui Gasparo Costarini,
Jacopo Zabarella, Cesare Cremonini, Galileo Galilei şi despre alţi numeroşi foşti
profesori care făuriseră faima existenţei unei gândiri liberale la Padova. Citindu-le
operele, învăţând mereu, mintea îi devenea mai perspicace, orizontul intelectual i
se lărgea şi începea să înţeleagă motivele ideologice ale luptelor confesionale. Şi-a
dat seama că toate acestea i le datora profesorului Albanese.
În timpul primelor luni de acomodare cu viaţa oraşului studenţesc occidental,
cumpărând cărţi, învăţând cu profesori ce-l informau despre cele mai noi teorii filo54. Pentru lista lucrărilor, v. R. Şt. Ciobanu (Vergatti), op. cit. , p. 89.
55. Cf. Mario Ruffini, Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti,

1 973, p. 1 88- 1 89.

827

https://biblioteca-digitala.ro

IN HONOREM GABRIEL ŞTREMPEL
safice, despre stadiul la care ajunsese polemica dintre filosofi şi teologi, a intuit că
în universitate domnea o libertate de gândire tolerată de autorităţi numai atâta timp
cât nu depăşea anumite limite. Exprimarea gândurilor filosofilor şi teologilor,
polemicile dintre ei, scrise sau rostite în limba latină, cunoscută numai de o elită a
cărturarilor, diplomaţilor, politicienilor şi clericilor, făcea ca discuţiile despre eter
nitatea sau geneza lumii, despre nemurirea sufletului, valoarea rugăciunilor, exis
tenţa predestinrii divine sau a liberului arbitru etc. - probleme ce frământau lumea
universitară occidentală încă din secolul al Xiii-lea - să rămână închise, ca într-un
vas ermetic, în cercul puţin numeros al iniţiaţilor. Constantin a fost atras de lumea
elitei intelectuale, de contactul nemijlocit cu ea, în măsura în care îi putea lămuri
problemele ce frământau societatea românească. De aceea, a decis să amâne
revenirea în ţară, pentru a urma cursurile universităţii, ca student.
Universitatea oraşului, numită de oamenii secolului al XVII-lea Lyceum
Patavinum, cuprindea Collegium Jurisconsultorum, Collegium Medicorum et
Philosophorum sive Artistarum, Collegium Theologorum. Dependente de ea erau
ilustrul Collegium Graecorum sau Cottunian, destinat cercetării "lumii clasice", şi
Academia Delia, în care se studia arta militară. Constantin a ales Collegium
Artistarum. Decizia i-a fost determinată, probabil, de nivelul cunoştinţelor, de ca
racterul unora dintre prelegeri, între care şi acelea prezentate de Albania şi, în fine,
de dorinţa de a se iniţia în tainele filosofiei şi ale medicinei. Poate că şi rectorul
colegiului, Giovanni Capello, i-a arătat că numai acolo putea audia cursurile de
anatomie, chirurgie, medicină generală, matematică, astronomie, botanică, toate de
mare interes în acei ani.
Cercetarea matricolelor universităţii padovane arată că la 17 septembrie 1 667 în
ele figura D. Constantinus Cantacuzenus Constantinopolitanus pupillus die dicta.
Menţiunea marchează înscrierea lui între studenţii ce urmau cursurile regulate.
Termenul de "pupillus" indică apartenenţa la grupul celor ce abia începeau să
frecventeze universitatea. În acească calitate, la 1 noiembrie 1 667, a asistat în
B asilica del Santo (Biserica San Antonio din Padova) la oficierea Te-Deum-ului şi
la rostirea discursului rectorului, ce anunţa deschiderea oficială a cursurilor. Era o
experienţă nouă de viaţă. Până atunci, nu văzuse niciodată spectacolul oferit de o
mare slujbă într-o biserică catolică, maestră neîntrecută în organizarea unui specta
col fastuos, capabil să impresioneze chiar minţile cultivate.
S-a mulţumit cu ceea ce-i oferea Collegium Artistarum ?
Un răspuns afirmativ ar fi dezamăgitor. Ar fi fost nefiresc pentru inteligenţa
iscoditoare a viitorului stolnic. A audiat şi cursurile de drept roman ale lui Michele
Pierucius Bondichius şi Joseph Marchius, ambii din Florenţa. L-a putut compara cu
vechiul drept românesc, bine cunoscut lui din copilărie, de când asistase la tipă
rirea Pravilei celei Mari de Petriţis şi Ligaridis, şi apoi din viaţă, când îl văzuse
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practicat şi îl practicase. A urmărit şi unele cursuri de medicină. De la istoria me
dicinii, unde se vorbea de Hippocrate şi de Galenus, a trecut la lecţiile de anatomie,
predate de Antonius Molinettus din Veneţia şi de padovanii Pietros di Marchettis şi
Jacobus Pighius. Cursurile lor au fost audiate în sala de anatomie a Universităţii.
Tot aici a audiat, poate, prelegeri de farmacologie, cardiologie şi boli ale capului,
predate de ilustrul conte Hieronimo Frigimelica, de Giorgio a Turre, de Angelo
Montagnano, Hilario Spinello, Giovanni Forte. Cursurile docte l-au făcut atunci să
se convingă că Padova deţinea primatul în domeniul medicinii, întrecând centrele
vestite în epoca anterioară: Salemo şi Montpellier. în mediul universitar padovan a
dobândit cunoştinţe de medicină generală, dar insuficiente pentru practicarea ei sau
prepararea medicamentelor.
Argumentele entuziaştilor Corneliu Dima Drăgan şi Livia Bacâru, care au
susţinut că ar fi fost şi medic practicant la Bucureşti, au fost infirmate de istoricul
medicinii, Nicolae Vătămanu 56 . Lucrările Amicus Medicorum de Ioannes
Ganivetus şi Compendio di tutta la Cirugfa de Pietro şi Lodovico Rostini, folosite
pentru a susţine teza că ar fi fost medic practicant, relevă cercetătorului că notele
marginale existente pe primele lor file nu aparţin stolnicului. Nici însemnarea pe
una din filele cărţii Despre tainele istoriei şi geografiei americanilor nu este sem
nificativă; stolnicul şi-a manifestat uimirea când a aflat că piatra semipreţioasă gemma - ajută la vindecarea nefritei şi oprirea hemoragiilor, scriind pe carte: "de
căutat pietre antinefritice''. În cazul în care şi-ar fi terminat studiile de medicină, ar
fi ştiut că această credinţă nu mai circula de mult printre medicii curanţi. În pri
vinţa preparării medicamentelor, scrisoarea către Hrisant Notaras (3 septembrie
1 708), invocată de Corneliu Dima Drăgan şi Livia Bacâru, nu poate fi folosită ca
argument. Constantin scria prietenului său, patriarhul Ierusalimului, că a primit
iacinth şi alcâmâz, că i-au ameliorat suferinţele, că a dat şi altora din ele, dar nu că
a făcut doctorii. Astăzi este ştiut că avea în slujba lui un medic numit Zaharia, apre
ciat de colonia levantină din Bucureşti, care se ocupa de prepararea leacurilor nece
sare stolnicului şi familiilor marilor boieri, prieteni cu el. Lui Constantin
Cantacuzino îi plăcea să trăiască înconjurat de medici cultivaţi, cum au fost Jacob
Pylarino, B artolomeo Feratti, Ion Molibdos Comnen, toţi foarte pricepuţi în mese
ria lor, practicată la Curtea domnească şi care, poate, formau la Bucureşti un fel de
"academie". Dar de aici până la a fi declarat el însuşi medic practicant, există o
mare diferenţă.
În timpul studenţiei, Constantin a aflat că la Padova predase Galileo Galilei şi,
curios, i-a căutat lucrările, le-a citit şi le-a comparat cu ale celor care-l combăteau,
56. Cf. Nicolae Vătămanu, Doftori şi pătimaşi, Bucureşti,

1 973, passim.
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oscilând între a- 1 accepta sau nu. L-a atras şi Andrea Argoli din Togliacozzo prin
cartea lui De deibus criticis et aegrorum decubitu libri duo (Padova, 1 652) şi prin
Efemeridele sale ce l-au determinat, poate, să-şi procure şi el, mai târziu, o
faimoasă colecţie tipărită la Lyon în 1 677.
Şi astrologia l-a fermecat, făcându-l să urmeze cursul lui Stephano d' Angeli,
prima călăuză în tainele ei. Revenit la Bucureşti, a continuat să scruteze cu pasiune
stelele care străluceau în nopţile senine. Aflând preocuparea lui, ambasadorul
englez la Istanbul, lordul William Paget, i-a cultivat-o: la 1 1 iunie 1 696 i-a dăruit o
lunetă57 . Deşi a fost un pătimaş astrolog, dovadă fiind şi corespondenţa cu Hrisant
Notaras, care, patriarh fiind, prezicea mersul vieţii după stele, practică interzisă de
biserică, în amil 17 1 2, purtând înţelepciunea a 72 de ani, stolnicul scria plin de rea
lism: "viitorul nu trebuie căutat în stelele de pe cer, reci şi îndepărtate, ci la stelele
de jos, de pe pământ5 B.
Dorind să-şi îmbogăţească mai rapid cunoştinţele, luni, 6 aprilie 1 668,
Constantin a început lecţiile particulare cu "multştiutul şi luminatul Bonvici", pro
fesorul Valeriano Bonvicino, care se intitula "comentator de filosofie peripatetică la
venerata Universitate din Padova", predând filosofia şi ştiinţa armelor, lupta cu
pumnul, tragerea cu arcul, cu puşca, cu tunul, asediul. Lecţiile cu Valeriano
Bonvicino nu au durat mult; după o carieră padovană de şapte ani, acesta a murit
în vara anului 1668. Spre deosebire de medicină şi astrologie, care au fost patimi
mai mult sau mai puţin aprinse, cele învăţate de la Valeriano Bonvicino i-au servit
lui Constantin până la moarte, în complexa-i activitate cotidiană.
În februarie 1668 nu uită să noteze în caiet: "pus-am în lădişoara cea de nuc, gal
beni mici ungureşti, 62, şi câte doi de 12, şi galbeni venetici 2 dopii, întregi, 8, şi
jumătate 7; aceştia să stea", dovedind, încă o dată, că, deşi avea intense preocupări
intelectuale, rămăsese acelaşi om calculat, care ştia să se gospodărească, să
economisească şi să păstreze banii.
Aceeaşi trăsătură a spiritului de economie este arătată şi de însemnarea de la 3 1
martie 1668, ce spune că a părăsit casa părintelui Alvisi pentru a se muta la signo
ra Virginia Romano, foarte atrăgătoare "la chip". Mutarea nu fusese determinată
numai de farmecul signorei care poate ar fi fost suficient, ci şi de posibilitatea de a
împărţi camera cu un vechi cunoscut, Martin Hermann, fiul judelui Braşovului.
Acesta, înscris în matricole, alături de nume, cu apelativul "Transylvanus", a

57. Cf. Paul Cernovodeanu. Arhiva diplomatică a lordului William Pa1:et (1637 - 1 713) în "Revista arhivelor",

LII, 1 975, I .
58. Hurrnuzaki-Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, voi. XIV 3, Bucureşti, 1 936, p. 89, nr. LIV .
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reprezentat pentru Constantin o adevărată mană cerească, el ocupându-se de toate
problemele gospodăreşti.
Dacă se urmăresc cheltuielile lui Constantin, atunci se remarcă lesne că nu se
reţinea de la mâncare, sumele date pe alimente fiind mari. Cuplarea cu Hermann
i-a adus oarecari economii, cu toate că şi acesta era gurmand.
Venirea vacanţei, moartea lui Bonvicino, urmate de o serie de multe alte motive
ipotetice, l-au făcut pe Constantin să părăsească Padova, vineri, 10 august 1 668.
De la Padova, oare în ce direcţie s-a îndreptat tânărul Cantacuzin ?
A priori prin implicaţiile ei, întrebarea arată că nu poate căpăta un răspuns com
plet în stadiul actual al cercetărilor şi documentaţiei. Primul care pare să fi dorit să
înconjure în negură perioada imediat următoare plecării din cetatea universitară a
fost însuşi Constantin Cantacuzino: din Caietul de însemnări lipsesc ştirile referi
toare la perioada cuprinsă între 1 0 august 1 668 şi 23 iulie 1 669, fie datorită între
ruperii notelor, fie pierderii voite sau nu a unor pagini.
Cercetătorii, mânaţi de dorinţa de a reconstitui această perioadă din viaţa stol
nicului, au apelat la documente ce puteau suplini lipsurile din Caiet. Până de curând
s-a crezut că itinerarul lui Constantin, între 1 668 - 1 669, ar putea fi refăcut prin uti
lizarea pasajelor din două cărţi contemporane scrise de Cornelio Magni 59 şi
Antonio Lupis60 .
Lucrarea lui Cornelio Magni, deşi a fost privită cu rezervă atât de Nicolae
Iorga6 1 cât şi Ramiro Ortiz62, primii ei prezentatori în faţa publicului românesc, a
găsit credit neobişnuit de mare în rândurile istoricilor şi criticilor. Pe temeiul unui
pasaj din ea, autorii unor monografii despre Constantin Cantacuzino au afirmat ca
tegoric că în intervalul 10 august 1 668 23 iulie 1669 acesta ar fi vizitat Franţa şi
Anglia63 . Paragraful care a permis să se formuleze această ipoteză are următorul
conţinut:
"Aud că în Ţara Românească se mai păstrează câte una (familie de vază, n. n.)
şi îndeosebi o ramură a Cantacuzinilor, foşti împăraţi ai Constantinopolului. Din
această seminţie primul (il primo) este acum rău prigonit de domnul acelei ţări, s-a
dus în tabără, nu ştiu dacă pentru a se plânge de prigonitori sau a scăpa de prigo
nire. I-a mers zvonul de marile sale bogăţii şi se însuşirile sale alese. Se spune că
-

59. Quando di piu curioso ha polu/o raccore C. Magni nel primo biennio del esso consumato in viaggi el dimor
per la Turchia, Panna, 1679. Paragraful referitor la stolnic, cuprins în Scrisoarea V din scrierea lui C. Magni
este reprodus în traducere românească în Călători străini, voi. VII, Bucureşti, 1 980, p. 556.
60. L'eroina vene/a ovvero la vita di Elena Lucre/ia Cornaro Piscopia ,Veneţia, 1 689.
6 1 . Cf. N. Iorga, Un călător italian în Turcia şi Moldova în timpul războiului cu Polonia, în "Analele

Academiei Române", Memorii. Secţ. Ist„ 1 9 1 0, p. 54-58.
62. Ramiro Ortiz, Per la storia delia cultura italiana i n Rumania. Bucureşti, 1 9 16, p. 1 16.
63. Cf. Livia Bacâru, Corneliu Dima Drăgan, Constantin Cantacuzino stolnicul, Bucureşti, 1 970,
unn.; Virgil Cândea, op. cit„ p. 27, N. 35.

p.
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are o mare experienţă a Lumii întrucât a călătorit prin Italia, Anglia şi Franţa, fiind
cunoscut peste tot ca un nobil de mare talent şi învăţătură"64 .
Maria Holban, analizând textul, a stabilit că în stadiul actual al documentaţiei
reiese spiritul de nesinceritate şi de farsă vulgară a acestei ciudate compoziţii65 ,
rezultată din compilarea datelor oferite de călători cunoscători ai Ţărilor Române,
la care s-au adăugat afirmaţiile gratuite inventate de Magni. Reprezentantul
Cantacuzinilor pomenit în fragmentul citat nu a fost o "persoană bine definită, ci o
figură compusă din îmbinarea trăsăturilor particulare ale mai multor membri ai
acestei familii: Şerban, ajuns domn la publicarea volumului lui Magni şi vestit prin
bogăţiile sale, Constantin stolnicul care a studiat şi a călătorit în Italia (dar nu a
ajuns în Anglia şi în Franţa) şi care se bucure, de trecere La curţile străine după
venirea la domnie a fratelui său mai mare şi, în sfârşit, părintele lor, Constantin
postelnicul, căzut jertfă lui Grigoraşco Cantacuzino în I66J66. Refu,giul din
Moldova li se potriveşte La toţi trei, dar e situat La date sau împrejurări în deza
cord, cu cele arătate aici. Postelnicul a fu,git în Moldova de urgia Lui Mihnea al III-iea
în 1658, Constantin, viitorul stolnic în 1 663, după uciderera postelnicului de către
Grigore Ghica, iar Şerban, o primă oară în 1668 şi apoi iarăşi la începutul anului
1 672, după revenirea în scaun a lui Grigore Ghica„ . Pretinsa venire la tabără a
Cantacuzinului amintit se inspiră poate din trecerea prin Moldova a lui Şerban67".
Acceptând demonstraţia Mariei Roiban şi concluziile ei reproduse în rândurile
anterioare, reiese că singurul izvor ce pennitea să se susţină că viitorul stolnic ar fi
fost în Anglia şi în Franţa - pasajul din scrierea lui Cornelio Magni - a fost infir
mat şi, ca atare, nu mai poate fi folosit pentru a se afirma că ar fi călătorit în acele
părţi ale continentului.
În aceste condiţii, mai rămâne în discuţie cartea scrisă de Antonio Lupis. În ea
se întâlnesc următoarele rânduri: "Constantino Cantezeno adoratto nello Studio di
Lovanio si transferi in Venezia a questo oggetto"68 . Deşi numele lui Constantin
Cantacuzino este scris eronat, cu siguranţă Antonio Lupis s-a referit la tânărul boier
valah, despre care se ştie astăzi că se număra printre prietenii lui. Indicarea precisă
a oraşului Louvain în pasajul citat, corelarea lui cu textul lui Cornelio Magni, a
făcut să se susţină că în timpul călătoriei sale prin Apusul Europei, prin Franţa şi Anglia,

64. Cf. Călători străini, voi. VII„ p. 556.
65. Ibidem, p. 545.
66. Aici este probabil o confuzie sau o greşeală de tipar căci

domnul care a poruncit uciderea postelnicului

a fost Grigore I Ghica.

voi. VII, ed. cit„ p. 556, N. 27.
Constantin Cantacuzin, doctor în ştiinte al Universitătii din Louvain, a sosit la Venetia în acest scop (A.
Lupis, op. cit„ p. 48).
67. Călători străini

„„

68.
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ar fi trecut şi pe teritoriul Belgiei 69 . Lipsa de autenticitate a fragmentului referitor
la Cantacuzini din cartea scrisă de Magni pune sub semnul întrebării şi veridicitatea
afirmaţiei lui Lupis că viitorul stolnic ar fi fost pentru studii până la îndepărtata uni
versitate catolică din oraşul belgian. Întreprinderea unei cercetări simple a demon
strat că nici pasajul lăsat de Antonio Lupis nu are valoare documentară: în matri
colele Universităţii din Louvain, cuprinzându-i pe studenţii şi pe doctorii care i-au
frecventat cursurile, obţinând diplome în urma absolvirii lor, în anul universitar
1668- 1 669, nu figurează numele lui Constantin Cantacuzino.
Dovedind astfel că şi acest al doilea pasaj a fost, ca şi în cazul lui Magni, pro
dusul fanteziei autorului său, dispare orice bază documentară pentru a susţine că
viitorul stolnic, în perioada 10 august 1668
23 iulie 1 669 ar fi vizitat Anglia,
Franţa şi Belgia, unde nu credem să fi ajuns vreodată.
Urmărind să aflam locul unde a plecat şi faptul care l-a determinat pe viitorul
stolnic să părăsească în grabă cetatea universitară padovană, am recurs la alte do
cumente. Într-un hrisov domnesc emis la 25 noiembrie 1 688, cercetătorul surprinde
o frază care se referă probabil tocmai la perioada ce ne interesează: "Mai vârtos
Constandin stolnicul era dus la Veneţia pentru învăţătura cărţi"70. Informaţia din
hrisov poate fi corelată cu notele din Caietul de însemnări, anterioare datei de 10
august 1668, unde se arată că tânărul Constantin făcea dese drumuri la Veneţia.
Mihai banul, folosindu-se de acte de familie ale străbunului său, primite de la
strănepoata acestuia, contesa O' Donnell, a putut însemna în a sa Ghenealoghie;
"numitul stolnicul Constantin Cantacuzino . . . după ce a urcat în vârstă s-a dus în
Europa pentru învăţătură. El pentru practică a petrecut câţiva ani la Viena, în
Varşovia şi pe la alte crăii ale Europei"7 1 . Banul indică, într-un singur paragraf, fără
-

a ţine seama de cronologie, toate oraşele europene pe unde ştia că a trecut
înaintaşul său. Întărind afirmaţia că în 1 668 - 1 669 viitorul stolnic a stat un timp la
Veneţia, fapt ce ne determină să credem cu mai multă putere în venirea lui de la
Padova în acest oraş, indicând ca punct al drumului Varşovia, despre care s-a sta
bilit că o va vizita abia în anul 1 675, banul Mihai a adus, pentru lunile discutate,
informaţia deosebită că Dinu a fost la Viena.
Cronicarii Ion Neculce şi Radu Popescu au confirmat ştirea dezordonat inserată
de genealogistul, care nu a ţinut seama de succesiunea cronologică a călătoriilor lui
Constantin. Moldoveanul Neculce, şi el Cantacuzin după mamă, bine informat

69. Livia Bacâru, Corneliu Dima Drăgan, op. cit., p. 1 4 1 ; V. Cândea. op. c.:il„ p. 2 7 ,
70. Arhivele Nationale, Bucureşti, Mănăstirea Radu vodă, Pachet 25, Document nr.

N.

1 4.

35.

7 1 . M ihai Cantacuzino, Ge1Zeal0Kia Ca1Z/acuzi1Zilor, îngrijită şi prefatată de N. Iorga, Bucureşti,

293.

1 902, p. 292-
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despre cele petrecute cu rudele sale materne, a consemnat:
"lară Grigorii vodă n-au zăbovit în Ţara Leşească şi au trecut prin Ţara
Ungurească ş-au luat doamna ş-au trecut cu toată casa lui la Beciu ( Viena, n. a.)
la împăratul nemţăscu şi au zăbovit acolo câţiva ani la Beciu. Decii pre aceea
vreme auzind stolnicul Costandin Cantacozino, frate li lui Şerban vodă, îndată s-au
dus şi el. .. la Beciu, de au fâcut jalobă la împăratul nemţăscu"n
Cronicarul B ălenilor a reţinut probabil aceeaşi informaţie, înregistrând-o într-o
formă similară: "şi fiind Costandin stolnicul în părţile apusului, spre nemţi şi la
Viene ţiea şi pentr-alte zicea să se fi împreunat cu Grigorie vodâ. . ."7 3 . El l-a con
firmat pe Ion Neculce căci formula vagă "spre nemţi" credem a arăta aici clar că
boierul Cantacuzin a plecat de la Veneţia spre Viena.
Paragrafele din operele celor doi cronicari permit să se stabilească precis o parte
a traseului urmat în perioada 1 668- 1 669: a plecat de la Padova la Veneţia, iar apoi
la Viena. Tot pe baza lor, se mai poate stabili motivul care l -a făcut pe viitorul stol
nic să plece în grabă din Padova: aflase că la Viena sosise fostul domn al Ţării
Româneşti, Grigore I Ghica, unul dintre cei vinovaţi de uciderea părintelui său, a
cării moarte voia s-o pedepsească. Rezolvarea acestei însemnate probleme pentru
întreaga familie a impus lui Constantin întreruperea studiilor universitare şi luarea
drumului greu, al urmăririi lui Grigore I Ghica: dorea să-l prindă şi să-i smulgă
actele doveditoare pentru a fi condamnaţi duşmanii Cantacuzinilor din ţară.
Expresia lui Radu Popescu "în părţile apusului, spre nemţi" ne-a făcut să ne între
băm dacă viitorul stolnic s-a oprit la Viena sau a mers mai departe, către Occidentul
continentului. Răspunsul la noua întrebare este dat de epistola adresată la 2 decem
brie 1 698 de Hrisant Notaras stolnicului. Viitorul patriarh, aflat într-un oraş ger
man, foarte probabil Kăln, împreună cu fiul stolnicului, Radu Răducanu, al cărui
camarad de studii şi de peregrinări europene era atunci, i-a scris boierului umanist
de la Bucureşti: "acum ne-am împlinit dorinţa şi am ajuns la limanul mântuirii în
Ţara Germană, dar abia la 2 decembrie. Şi care este lungimea drumului şi ce s-a
întâmplat pe lângă drum, de când dilătorim de 60 de zile, sunt lucruri care de bună
seamă nu-ţi sunt necunoscute deoarece prea înţeleptul tău suflet a străbătut acest
oraş"7 4_ Finalul rândurilor scrise de Hrisant nu mai are nevoie de comentariu căci

7 2.

Cronica lui Ion Neculce copia/li de loasaf' Luca, Manuscrisu/ Mihail, editat de Zamfira şi Paul Mihail ,
Bucurqti, 1 980, p. 4.
73. Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţcirii Româneşti, Bucureşti, 1 963, p. 1 40.
74. Hurmuzaki-lorga, Documente „ „ voi . X I , Partea I I I , p. 47 ; doc. XXVI (o r iginal grec, anonim); pentru iden
tificare, a se vedea A. Papadopoulos-Kcrameos, Scrieri .�i documente �receşti privitoare la istoria m11uî11ilor
din anii /592 - I H37, în Hurmuzaki, Docu111enle„ „ voi . X I I I , culese şi publ. de Gh. şi C. Litzica, Bucureşti,

1 9 1 4, p. 328.
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grăieşte de la sine. În tinereţe, probabil în intervalul 10 august 1 668 23 iulie 1 669,
Constantin Cantacuzmo vizitase oraşul Koln, situaţie cunoscută de cel care-i scria
şi de fiul stolnicului (Radu), localitate pe care nu mai socoteau necesar să i-o
descrie. Astfel se poate stabili, la nivelul documentaţiei cunoscute nouă, că cea mai
apuseană localitate europeană vizitată de viitorul stolnic a fost frumosul şi bogatul
oraş din Germania meridională: KOln.
Se pare că nu a zăbovit mult acolo. Necesitatea de a-l urmări pe Grigore Ghica
l-a silit să revină la Viena. Nu a obţinut în capitala Habsburgilor scrisorile dovedi
toare ale vinii domnului mazil, care a fugit la Veneţia pentru a scăpa de tenacele său
urmăritor. Constantin, permanent informat despre mişcările lui Grigore Ghica, l-a
urmărit cu obstinaţie în cetatea lagunelor. Revenirea în reşedinţa dogilor încheia
drumul lui Constantin Cantacuzino din perioada discutată, când a străbătut o mare
parte a Europei centrale, oprindu-se în Viena şi KOln şi, în mod sigur, în alte loca
lităţi al căror nume nu-l putem încă preciza.
Revenirea lui Constantin Cantacuzino în Veneţia a fost generată numai de do
rinţa de a-l urmări şi prinde pe Grigore Ghica ? Actele epocii au dezvăluit că în tim
pul acestei adevărate curse de urmărire, când viitorul stolnic a acţionat cu pasiunea
şi priceperea unui detectiv modem, el nu a părăsit nici o clipă îndeletnicirile căr
turăreşti. Ajuns la Veneţia s-a reinteresat de cărţile pe care le tipărea Panos
Pepanos: Povestea de jale şi pre scurt asupra nedreptei morţi a preacinstitului
Constandin Cantacuzino, marele postelnic al Ţării Româneşti, semnată "un prea
bun si scump priatnic al său ". Vitejiile preacucernicului şi prea viteazului Mihai
voevod, poem panegiric dedicat de Stavrinos lui Mihai Viteazul şi cronica ritmată
Istoria celor petrecute în Ţara Românească, începând, de la Şerban voevod75,
până la Gavriil voevocf76, închinată de Matei al Mirelor celor patru domni care l-au
succedat pe tronul de la Bucureşti pe marele voievod, realizator al unirii tuturor
românilor.
Tipărirea Poveştii de jale, ţinând seama de starea de spirit a lui Constantin, oferă
o explicaţie în plus pentru revenirea lui grabnică de la Viena la Veneţia. Datele pre
cise relative la viaţa marelui postelnic, căldura cu care a fost prezentat, cât şi unele
particularităţi de limbă, deşi textul este anonim, au făcut să se presupună că ar fi
fost compus de Constantin Cantacuzino.
Poemul scris de Stavrinos şi cronica datorată lui Matei al Mirelor, cu sigu�anţă
au fost retipărite77 şi cu ajutorul lui Constantin.
-

75. Se referă la domnul Ţării Româneşti, Radu Şerban ( 1 60 1 ; 1602- 1 6 1 1 ), bunicul viitorului stolnic.
76. Se referă la Gavrilă vodă Movilă, domn la Bucureşti ( 1616; 1 6 1 8-1 620).
77. Precizăm că în 1668- 1669 a fost o retipărire a celor două opere, deoarece despre ele se ştie că au fost
tipărite pentru prima dată în 1638 la Venetia, de ieromonahul Neofit, editie folosită şi de Panos Pepanos şi de
Constantin (Cf. V. Grecu, Prima edi/ie a lui Stavrinos şi Matei al Mirelor, în "Codrul Cosminului'', Cernăuti,
X, 1 940, p. 544-547).
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Filologul italian Carlo Tagliavini a demonstrat existenţa unor identităţi izbitoare
între Lexicon pentru cuvintele valahe, aflat la sfârşitul volumului cuprinzând cele
două opere tipărite de Pepanos şi scrisorile trimise de stolnic contelui bolognez
Luigi Ferdinando Marsigli, unde se întâlnesc ample prezentări ale unor termeni
geografici şi istorici româneşti şi corespondentul lor în limba italiană. Cuvintele
identice, similitudinea explicaţiilor din lexicon şi din corespondentă, apariţia lor pe
harta Ţării Româneşti, elaborată tot de stolnic, impun acceptarea concluziei că l-a
ajutat pe Panos Pepanos, făcând mai mult decât o simplă corectură. Livia Bacâru şi
Corneliu Dima Drăgan, depăşind această concluzie formulată de Carlo Tagliavini,
au afirmat că viitorul stolnic ar fi chiar autorul Lexiconului. Lipsa unei argumen
taţii suplimentare faţă de aceea a filologului italian ne determină să rămânem la
teza că tânărul Cantacuzin a ajutat exclusiv la publicarea lexiconului. În cazul în
care ar fi făcut mai mult, Panos Pepanos, cunoscut pentru corectitudinea lui, într-o
formă oarecare, l-ar fi menţionat ca autor. Lipsa numelui stolnicului s-ar putea
explica prin faptul că ajutorul lui s-a rezumat numai la identificarea termenilor indi
caţi de Tagliavini, restul fiind lămuriţi de Pepanos, care avea cunoştinţe de limba
română datorită originii lui macedonene şi a locuirii, câţiva ani, în Ţara
Românească.
În pasajul citat din opera lui Antonio Lupis s-a arătat în mod expres că vlăstarul
Cantacuzinesc a venit la Veneţia urmărind un anumit scop. Dacă dăm crezare
cuvintelor scrise de autorul italian în cartea sa care cuprinde biografia Elenei
Lucreţia Cornaro Piscopia, atunci Constantin s-a grăbit să revină în oraşul dogilor
şi pentru a-şi satisface o curiozitate mondenă. Voia s-o cunoască pe eroina lucrării
lui Lupis. Biograful ei o prezentase ca pe "un miracol al vremii", căci frumoasa fată
blondă, care în 1669 era în vârstă de 23 de ani, având o formaţie intelectuală
neobişnuită pentru o femeie din acele timpuri, vorbea spaniola, franceza, elina, lati
na, ebraica, poseda temeinice cunoştinţe de matematică, filosofie, astronomie şi
muzică, iar la 25 iunie 1 668 fusese prima reprezentantă a sexului slab declarată
doctor în filosofie al Universităţii din Padova. Dorind să-i supraevalueze calităţile
cu care natura o înzestrase din belşug, Lupis a scris că mult admirata Elena Lucreţia
era obiectul unui fel de pelerinaj al personalităţilor vremii. Primul înscris pe lista
vizitatorilor ei a fost Constantin Cantacuzino, al cărui nume are alături de el titlul
"addottorato nello Studio di Lovanio. . ."78• Pasajul a fost socotit de Livia Bacâru şi
Corneliu Dima Drăgan că ar conţine o informaţie tulburătoare, care ar permite să
se suţină că vlăstarul Cantacuzin ar fi deţinut titlul de doctor, obţinut la
Universitatea din Louvain.
78. Cf. Livia Bacâru, C. Dirna Drăgan, op. cit., p. 1 42 şi urm.
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Era posibil ca în mai puţin de un an Constantin Cantacuzino să-l urmărească pe
Grigore Ghica la Veneţia şi la Viena, să întreprindă migăloasa muncă de suprave
ghere a Poveştii de jale, a poemului scris de Stavrinos şi a cronicii lăsate de Matei
al Mirelor, să promoveze minimul de examene pentru a fi admis la susţinerea di
zertaţiei şi să alcătuiască teza de doctor ? În mod firesc, analiza succesiunii în timp
a acestor evenimente convinge că viitorul stolnic nu a avut răgazul necesar pentru
a obţine titlul de doctor. Coroborarea rezultatului analizei logice cu investigaţiile
care au dovedit că niciodată Constantin Cantacuzino nu a figurat în listele stu
denţilor şi ale doctorilor Universităţii din Louvain şi faptul că nu a purtat acest titlu,
probabil fiindcă nu l-a avut, atestă că Lupis l-a încărcat cu el, poate, pentru a mări
aureola eroinei sale. Deoarece acum nu mai are nici un temei documentar, acest
pseudotitlu pus sub semnul îndoielii şi de o recentă lucrare academică79 , nu mai
poate fi acceptat nici măcar ca ipotetic 80 .
Satisfacându-şi dorinţa de a fi învăţat la Padova, de a fi fost în contact cu unii
din marii erudiţi ai vremii, de a-l fi urmărit şi prins pe Grigore Ghica, de a fi vegheat
la tipărirea cărţilor editate de Panos Pepanos şi de a o fi vizitat pe Elena Lucretia
Cornaro Piscopia, Constantin a hotărât să părăsească Italia şi să revină acasă.
Atunci şi-a întrerupt brusc şi studiile şi notele de călătorie. Credem că este o
dovadă clară, incontestabilă şi indiscutabilă că principalul obiectiv pe care l-a
urmărit Dinu în Occident a fost pedepsirea celui care l-a ucis pe tatăl său. Studiile
efectuate, paralel cu urmărirea pătimaşă a domnului criminal, au contribuit din plin
la formarea sa în cel mai bun spirit al unui intelectual umanist. În acest sens
pledează legăturile stabilite prin corespondenţă cu erudiţi de vază de pe întreaga
suprafaţă a pământului lui Jaffet, precum şi ceea ce a realizat ca mare boier, câr
muitor politic: biblioteca umanistă, şcoala superioară de la Sf. Sava, hărţile, reor
ganizarea cancelariei ţării.
Nu este enorm pentru viaţa unui singur om ?

79. Dicţionarul istoriei literaturii române vechi de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 1 43.
80. Pentru a verifica dacă viitorul stolnic a studiat la Universitatea catolică din Louvain, am scris rectoratului
acestei instituţii de învăţământ superior. Răspunsul a fost negativ: în anul universitar 1668-1 669 Constantin
Cantacuzino sau Costantino Cantezeno nu a figurat ca înregistrat în matricolele Universităţii din oraş
(scrisoarea adresată nouă a fost expediată din Louvain la 25 octombrie 198 1 ) ; o cercetare similară nouă a între
prins, independent de noi, Mario Ruflini, care a întrebat dacă tânărul Constantin Cantacuzino a fost înmatri
culat în registrele Universităţii între anii 1 667-1 669: răspunsul a fost negativ (cf. Mario Ruffini, op. cit. , p. 1 881 89, N. 29); de altfel, matricolele Universităţii din Louvain sunt publicate în A. Schillings, Matricule de
l ' Universite de Louvain, tom VI, Bruxelles, 1 963, p. 252-253).
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PERECHEA LUI ION BIANU
Dan Zamfirescu
Cred că o singură caracterizare poate cuprinde integral personalitatea şi opera
membrului de onoare al Academiei Române - Gabriel Ştrempel, acum, la
împlinirea vârstei patriarhilor: aceea pe care am ales-o ca titlu pentru rândurile de faţă.
Dacă "rară pereche" este un superlativ din care G. Călinescu a creat mult citatul
şi celebrul "nepereche" spre a-l arunca, în 1 964, în conferinţa Eminescu poet
naţional, celui ce i se părea în mod prea insistent împins alături de acesta, atunci
este firească şi dorinţa de a aşeza, de data asta cu deplină legitimitate, lângă cti
torul celei mai importante instituţii culturale româneşti alături de însăşi Academia
Română, pe omul care, de-a lungul unei vieţi ajunsă pe culmile celui de al optulea
deceniu, a reuşit să-i fie "al doilea ctitor" - cum se scria în unele pisanii sau în
vechile hrisoave.
Nimeni, după Ion Bianu, n-a putut rosti cu atâta îndreptăţire precum Gabriel
Ştrempel, privindu-şi lucrarea şi opera de o viaţă, vestitele cuvinte ale poetului
latin : Exegi monumentum aere perennius. Şi într-o zi (pe care, dată fiind condiţia
impusă acestui act, o dorim totuşi cât mai îndepărtată ! ) în incinta Bibliotecii
Academiei Române, sau în impresionanta ei grădină, bustul lui Gabriel Ştrempel
va fi, cum este al lui Bianu de peste trei sferturi de veac, un memento pentru toţi
cei ce vor păşi în "Sfânta S fintelor" a cărţii româneşti. El le va aminti că această
minune a fiinţei spirituale a neamului, această chezăşie a nerisipirii ei sub ura
ganele vremurilor s-a săvârşit totuşi prin oameni şi că între ei, mai presus de toţi,
au stat aceştia doi.
Ca şi Ion Bianu, care s-a zidit pe sine într-o instituţie devenită inima culturii
române, Gabriel Ştrempel şi-a dublat această misiune sacră încununată cu noua
clădire datorită sprijinului de eternă glorie al Băncii Naţionale a României din vre
mea Guvernatorului Mugur Isărescu (pe care neîndoielnic îl vor pomeni cu
recunoştinţă generaţii de-a rândul pentru ceea ce a "investit" în cultură ! ) şi al con
ducătorilor de atunci ai Ţării, cu o impunătoare creaţie ştiinţifică, o creaţie perso
nală şi una colectivă. Şi nu întâmplător ea înseamnă cel puţin prin două realizări
majore - continuarea, ducerea la bun sfârşit şi desăvârşirea întreprinderilor
ciclopeene începute de marele înaintaş.
În fruntea lor va sta uriaşul şi necesar ca aerul, - pentru cercetători, - Catalog
al manuscriselor româneşti din Biblioteca Academiei Române. Cele patru vol
ume care descriu 5920 de codici ar fi fost suficiente spre a-i asigura autorului un
nume nepieritor în cultura română şi recunoştinţa mereu reînnoită a "rândurilor de
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vieţi" închinate ei . La apariţia celui de al doilea volum, în 1 983, un specialist scria
în revista "Limba română'', nr. 4 din 1 984, p. 238 : "Până la cota 1 380, volumul I
a reluat aceleaşi manuscrise care fuseseră descrise în cele trei volume ale
Catalogului început de I. Bianu, cărora în 1 967 li s-a adăugat, în continuare, volu
mul al IV-iea alcătuit de G. Ştrempel, FI. Moisil şi L. Stoianovici . În schimb, volu
mul al Ii-lea cuprinde un lot de 1 500 de manuscrise care no au mai făcut obiectul
unor descrieri în cataloagele de profil". Şi acelaşi sublinia enorma muncă ce sta la
temelia fiecărei descrieri, în vederea stabilirii vechimii, a textelor fără titlu, a
locurilor unde au fost publicate unele din ele; pentru descifrarea tuturor însem
nărilor, nu o dată foarte greu lizibile.
Dacă la data când se scriau acestea, lucrarea ajunsese la manuscrisul cu cota
3 100, în 1 992 când ea ajungea la capăt, ultimul manuscris descris era cel cu
numărul 5920. Î n mai puţin de un deceniu avea să fie dusă la capăt o lucrare pe
care Ion Bianu o lăsase abia începută, şi care a cerut în plus un vast efort de reor
ganizare, pe care şeful secţiei de manuscrise l-a depus de-a lungul anilor.
Alături de acest rod al strădaniei personale, care a fost precedat în 1 959 de
celălalt indispensabil instrument de lucru intitulat Copişti de manuscrise
româneşti până la 1800, voi. I, se aşează a doua mare lucrare - de data asta colec
tivă - ce a ridicat mai departe zidirea lui Ion Bianu şi a colaboratorilor săi, pe
temeliile aşezate de aceştia în 1 9 1 3 . Rămasă la primul volum, a treia mare între
prindere a lui Ion B ianu după Bibliografia Românească Veche şi Catalogul
manuscriptelor româneşti a fost reluată după mai bine de o jumătate de secol. În
1 969 a apărut la Editura Academiei Tomul II, întocmit de veteranul George
Baiculescu împreună cu Georgeta Răduică şi Neonila Onofrei . Conţinea catalogul
alfabetic al ziarelor, gazetelor şi revistelor anilor 1 907 - 19 1 8 şi un supliment pen
tru anii 1790 - 1 906 cuprinşi în volumul anterior. Tomul III, cu anii 1 9 1 9 - 1 924,
apărut în 1 987, are deja o postfaţă de Gabriel Ş trempel, datată 7 august 1 986, iar
Tomul N, 1 925 - 1 930, tipărit în 2003 este prefaţat de acelaşi, de data asta în cali
tate de Membru de onoare al Academiei Române şi Director al Bibliotecii
Academiei Române. Rămâne de văzut cât va mai dura până ce şi această catedrală
ce rivalizează în anii de înălţare cu cele medievale (care durau secole !) are să fie
terminată.
O lucrare cu totul nouă, dar care-şi propunea să ducă mai departe opera capitală
a lui Ion Bianu şi a colaboratorilor săi a fost Bibliografia Română Modernă. 1831
- 1918, uriaş inventar al epocii dintre anul final ales pentru lucrarea lui Bianu şi
anul realizării unităţii naţionale. De la primul volum (literele A - C) apărut în 1 984
la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică în colaborare cu Societatea de Ştiinţe
Filologice din România, Gabriel Ştrempel apare în calitate de coordonator general,
semnează prefaţa, iar colectivul de autori este compus din specialiştii Bibliotecii
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Academiei Române. Lucrarea se va publica în patru volume, ultimul (literele R Z) apărând în anul 1 996. Întreaga lucrare are acelaşi coordonator general ce sem
nează şi prefeţele care însoţesc fiecare volum.
*

Ion Bianu a fost însă, pe lângă providenţialul organizator şi dirijor căruia cul
tura română i-a rămas îndatorată pentru tot restul existenţei sale, un epocal editor
de texte. Împreună cu B . P. Hasdeu, marele său dascăl şi model alături de
Odobescu (acesta din urmă fiind cel care l-a recomandat Academiei să gestioneze
dulapul cu cărţi la care se reducea atunci Biblioteca ei !) a deschis era ediţiilor
ştiinţifice de texte vechi româneşti care a succedat etapei de pionierat reprezentată
de Mihail Kogălniceanu în Moldova şi tandemului B ălcescu - Laurian în Ţara
Românească.
Îi datorăm lui Ion Bianu prima ediţie modernă a Psaltirii în versuri a
Mitropolitului Dosoftei - reeditare a celei din 1673, cu textul reprodus în chiri
lice, iar în josul paginilor în prima lui transcriere cu litere latine. Ca şi Hasdeu (pe
care-l urmează) în ale sale Cuvente den bătrâni ( 1 878 - 1 8 80) şi în ediţia Psaltirii
lui Coresi din 1570 (Ediţiunea Academiei Române, 1 88 1 ) Ion Bianu a înţeles din
primul moment că singura modalitate ideală de a publica anumite texte vechi
româneşti este reproducerea lor identică, însoţită de transcriere. Principiile de
transcriere pot fi discutabile; posibilitatea de a lua contact cu forma genuină a tex
tului rămâne însă în afara oricărei discuţii.
Timp de aproape un secol cât s-a scurs de la ediţia din 1 887 şi până la monu
mentala tipăritură de la laşi patronată în 1 974 de mitropolitul de atunci al
Moldovei şi viitorul patriarh al României Justin Moisescu, cultura română a avut
ca singur acces la unul din monumentele sale cele mai reprezentative din epoca
veche această ediţie a lui Bianu !
Când în 1 889, şi tot sub auspiciile Academiei Române, acelaşi Ion Bianu va
edita Psaltirea Scheiană, el va deveni primul editor român de texte vechi care s-a
folosit de metoda reproducerii în facsimil, punând în slujba ştiinţei filologice
invenţia fotografiei ce nu trecuse la data aceea de vârsta copilăriei, cel mult a ado
lescenţei ( 1 839 fiind anul în care Jacques Daguerre şi-a brevetat procedeul numit
după el dagherotipie). A găsit astfel metoda ideală de editare, aceea care permite
în acelaşi timp filologilor, dar şi nespecialiştilor dornici să citească literatura noas
tră veche, să tragă foloasele muncii editorilor de profesie. Ion Bianu va recurge din
nou la facsimile atunci când va publica, după război şi tot sub auspiciile
Academiei Române, cele patru titluri din seria de "Texte de limbă din secolul XVI
reproduse în facsimile îngrijite de I. Bianu, Membru al Academiei Române". Î i
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datorăm lui Ion Bianu şi prima ediţie a Didahiilor lui Antim Ivireanul, apărută în
1 886, un an înainte de editarea Psaltirii lui Dosoftei. Cu ea şi-a început opera ca
editor. Fără a fi o ediţie critică, s-a dovedit o transcriere fidelă. Ediţia imediat
următoare, din 1 888, a lui C. Erbiceanu, în ciuda pretenţiilor s-a dovedit a fi doar
reproducerea ediţiei lui Bianu, confruntată şi corectată cu un nou manuscris - ms.
549 BAR - descoperit între timp. Următoarea ediţie integrală (după două ediţii
parţiale, prima destinată elevilor şi apărută în 1 895, îngrijită de Dr. I. Cornoi cu
reproducerea după Erbiceanu a zece din cele 28 de predici, iar a doua publicată de
N. Iorga la Vălenii de Munte în 19 1 1 , destinată preoţimii şi având numai primele
zece predici, reproduse tot după ediţia Erbiceanu) va fi a lui Petre V. Haneş. A
apărut în 1 9 1 5 , la "Minerva". Editorul recunoaşte că s-a folosit tot de ediţia
Erbiceanu, cu unele modificări, ceea ce înseamnă de fapt, că şi la baza acestei
ediţii a stat tot a lui Ion Bianu.
Prima ediţie critică a predicilor lui Antim Ivireanul avea să apară abia în 1962
şi ea s-a datorat lui Gabriel Ştrempel, care şi-a început astfel cariera de editor la
fel ca Bianu : cu opera lui Antim Ivireanul ! Spre deosebire însă de ilustrul înain
taş, vremurile în care trăia erau altele şi generaţia mea îşi aminteşte ce scandal a
iscat apariţia "popii Antim Ivireanul" (chiar dacă avea dosarul ca lacrima, fiind
georgian ca Stalin şi martirizat de otomani) la Editura Academiei ! S-a dat dispo
ziţie ca întregul tiraj să fie topit, şi numai intervenţia Patriarhului Justinian
Marina, care a cumpărat întregul tiraj obligându-se a-l difuza numai prin librăria
bisericească şi la clerici, a salvat-o şi a permis astfel lui Antim Ivireanul să rein
tre în circuitul viu al culturii române.
După 1964 climatul schimbându-se, la un deceniu de la scandalul de pomină au
apărut pentru prima oară operele complete ale Mitropolitului Antim Ivireanul în
ediţia critică publicată de Editura Minerva într-o memorabilă serie.
În aceeaşi serie a apărut, în 1976, prima ediţie din Ceasornicul domnilor în
versiunea lui Nicolae Costin. Era tot o ediţie critică, însoţită de studiul introduc
tiv al editorului. În 1982 îi va urma întâia ediţie critică a capodoperei absolute a
cronicii româneşti ca gen literar, Letopiseţul Ţării Moldovei de Ion Neculce.
Dacă pe Nicolae Costin cu traducerea sa din Guevara Gabriel Ştrempel îl edi
tase pentru prima oară, şi dacă în editarea lui Antim Ivireanul avusese practic un
singur precursor - pe Ion Bianu, ediţia Neculce venea după o prestigioasă
realizare, datorată unuia dintre cei mai autoritari lingvişti, academicianul Iorgu
Iordan. Ediţia acestuia din 1955, care a cunoscut o reeditare "revăzută" în 1 959,
era privită ca un non plus ultra. De aceea sunt cu atât mai elocvente, pentru
ipostaza de editor a "concurentului" din 1982, cele scrise de academicianul Iorgu
Iordan în recenzia din "Limba română", nr. 2 din 1983, p. 164 - 165: "Trebuie să
spun încă de pe acum îşi începea recenzia ilustrul academician - că ne găsim în
-
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faţa unei realizări ştiinţifice ieşite cu totul din comun. Îngrijitorul ediţiei, cunos
cut specialiştilor din domeniul filologiei propriu-zise prin activitatea sa compe
tentă destul de îndelungată, a ridicat memoriei celui mai talentat cronicar român
un adevărat monument, menit să dureze de-a lungul timpului. Meritul său este cu
atât mai mare, cu cât cronica lui Neculce ni s-a transmis într-un număr considerabil
de exemplare, de fapt variante, mai mult sau mai puţin diferite unele de altele, nu
numai prin dimensiunile lor, ci şi, mai ales, prin modul cum sunt prezentate eveni
mentele". Şi la sfârşit: "Avem acum, noi lingviştii, filologii şi istoricii, opera celui
mai talentat cronicar român cu toate variantele ei textuale, din care putem
alege " faptele care ne interesează din punct de vedere ştiinţific, cu deplină
încredere că, selecţia " nu falsifică realitatea".
Cu excepţia lui Antim Ivireanul şi Ion Neculce, unde călca pe urme ilustre,
toate celelalte ediţii de texte vechi româneşti îngrijite de Gabriel Ştrempel sunt
premiere, aşa cum fuseseră cândva cele date de Kogălniceanu sau de editorii
"Magazinului istoric pentru Dacia". Aşa Ceasornicul domnilor, aşa Cronica
paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, publicată în două volume tot la
Minerva, în 1993; aşa Cronograful tradus din greceşte de Pătraşco Danovici, tot
în două volume, şi tot la Minerva, în 1998. Toate trei sunt texte capitale, despre
care istoricii noştri literari au amintit mereu dar aproape de regulă fără să le fi citit
vreodată, neavând alt acces decât la manuscrise.
O ultimă ediţie ce refăcea lucrări anterioare a fost aceea a Istoriei preaputerni
cilor împăraţi. otomani de Ianache Văcărescu, scriere căreia G. Călinescu i-a rezer
vat în Istoria literaturii române de la origini până în prezent de câteva ori mai
mult spaţiu decât Istoriei similare a lui Dimitrie Cantemir ! Editată prima oară de
către Papiu Ilarian în Tezaur de monumente istorice val. II, 1 863, şi a doua oară
de Cornel Cârstoiu în 1982, în volumul Poeţii Văcăreşti (Tanache, Alecu şi
Nicolae), această scriere devenise de multă vreme inaccesibilă. Din păcate trecem
(să sperăm că doar trecem ! ) printr-un moment dramatic al culturii române, când
cărţile esenţiale se trag în tiraje confidenţiale, spre a se putea prăpădi pădurile pen
tru maculatura "globalizării". Aşa se face că, pentru prima oară de când ne
cunoaştem (şi este aproape o jumătate de veac) şi de când, începând cu prima sa
carte din 1 959, în biblioteca subsemnatului se găsesc absolut toate cele citate
înainte cu autograful amical al editorului sau autorului, am luat cunoştinţă de
imposibilitatea acestuia de a-mi dărui şi această ultimă apariţie ! Drept care nici
nu pot scrie mai mult despre ea.
Fără îndoială, istoricul literar Gabriel Ştrempel a stat mereu alături de editor
şi toate introducerile la ediţiile amintite sunt şi contribuţii esenţiale de istorie
literară. Dar numele său va rămâne legat mai ales de ceea ce poate fi considerată
monografia "clasică" despre Antim Ivireanul, publicată în 1997 de Editura
„

„
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Academiei. Cum regula este ca volumele omagiale să conţină şi o bibliografie
(ideală numai când este completă, nu "selectivă") această dimensiune a persona
lităţii sale va apărea mai clară şi va duce poate la realizarea unui volum care să
reunească tot ceea ce trebuie pus şi azi la îndemâna cititorilor, scutindu-i de
alergătura după primele apariţii.
*

Un destin intelectual atât de bogat în roade nu a fost posibil fără o artă
desăvârşită de a cultiva dialogul şi uneori prietenia autentică, dar mai ales simţul
solidarităţii de generaţie şi de ţeluri comune. Dacă cel sărbătorit acum a reuşit să
străbată un lung drum, printr-o istorie deloc lină şi îngăduitoare, chiar dacă mai
blândă cu generaţia noastră, a fost şi pentru că s-a găsit în vecinătatea unor con
fraţi angajaţi pe acelaşi ogor şi însufleţiţi de aceleaşi idealuri capabile să-i
intărească în faţa încercărilor sau deziluziilor. O generaţie care a crezut în cultura
română şi a lucrat pentru ea, navigând uneori cu vântul în pânze, mai adesea cu el
împotrivă, dar mereu în aceeaşi direcţie. Între cei câţiva cu care a mers alături,
Gabriel Ştrempel este decanul de vârstă. Nu fără melancolie ne întrebăm dacă vor
avea şi ceilalţi privilegiul vârstei sale de acum. Avem însă bucuria de a număra în
Academia Română, alături de dânsul, pe alţi doi din această generaţie care lasă în
urmă o brazdă adâncă în pământ, şi nu doar o dâră pe nisip sau apa mării : Virgil
Cândea şi Gheorghe Mihăilă. Şi pe cel care, aflat în fruntea Academiei Române,
i-a redat acesteia demnitatea şi faţa din timpurile de autentică sluj ire a colec
tivităţii naţionale.
Pentru cultura română, pentru ştiinţa românească, prezenţa pe scaunul lui Ion
Bianu a lui Gabriel Ştrempel, ca şi îndelungata sa veghe în secţia de manuscrise,
au fost o binecuvântare. Poate că într-o zi va trebui să o recunoaştem deplin. Deie
Domnul să nu fim obligaţi să o şi regretăm. Căci suprema realizare a celui ce-şi
poate contempla cu conştiinţa împăcată drumul străbătut până acum rămâne totuşi
modul în care a ştiut să ţină în funcţie această uzină centrală a spiritului românesc,
într-un timp în care totul se distruge sau se înstrăinează, dar în care culturii îi
revine din nou misiunea de a salva şi a face să renască întreaga naţiune
românească.
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Gabriel Ştrempel printre cărţi - 1975
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Gabriel Ştrempel împreună cu Preşedintele Academiei Române, Acad. Virgiliu N. Constantinescu
şi Ambasadorul Spaniei la Bucureşti 1995
-

Gabriel Ştrempel, Marin Sorescu - Ministrul Culturii - şi Acad. Eugen Simion,
Preşedintele Academiei Române, la vernisajul expoziţiei A. Odobescu - 1995
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Ambasadorul României la Atena Nic. Stoicescu, Gabriel Ştrempel şi
personalităţi elene la expoziţia de carte românească, Atena, 1990
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La începerea lucrărilor de construcţie pentru noua clădire
a Bibliotecii Academiei Române
1993
-
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ÎN LOC DE COLOFON
Volumele omagiale nu se alcătuiesc la tinereţe, când entuziasmul clocoteşte,
gata să erupă, în inimile oamenilor. Acestea sunt apanajul senectuţii, când lumina
zilelor se înclină spre apus, iar apusul este preludiul întunericului veşnic.
Aşa prezentându-se lucrurile, nu este greu de străbătut sufletul celui omagiat.
Bucuria şi mândria că viaţa şi realizările lui sunt recunoscute şi subliniate de
contemporani sunt sensibil umbrite de gândul sfârşitului de spectacol.
După un volum omagial nu mai pot urma decât laudele ce se rostesc la
căpătâi, întotdeauna de rigoare, căci cel de pleacă, nu mai deranjază pe nimeni.
Acestea sunt sentimentele ce mă înconjoară la apariţia volumului meu, con
ceput şi realizat de două suflete, ce au trăit în apropierea mea mai bine de
treizeci de ani. Este vorba de Anca Bogdan şi de Gabriela Dumitrescu. Nu le
voiu putea mulţumi niciodată suficient pentru efortul lor, deloc uşor şi, din
păcate, nu le voiu putea răsplăti cu volume similare, îngrijite de mine. . . . Mai ţin
să mulţumesc Luminiţei Kăvdri, din cadrul Serviciului de Manuscrise, ca şi lui
Ovidiu Vitan, meşter fără egal.
Pentru domnul Profesor Mircia Dumitrescu, cel care mi-a dovedit prietenia sa
fără rezerve, nu pot avea decât sentimente de caldă afecţiune şi vii mulţumiri
pentru coperta simbolică cu motive iviriene.
Le rămân recunoscător autorilor de studii şi articole, cei mai mulţi prieteni de
generaţie şi nu numai, pentru că au răspuns fără rezerve la chemarea
iniţiatoarelor acestui volum.
Un sentiment de gratitudine şi pentru domnul Ştefan Szabo, preşedintele
Consiliului Judeţean Satu-Mare.
În sfârşit celui mai apropiat de inima mea, care aparţine Sătmarului şi care
m-a înconjurat de-a lungul anilor cu cea mai dezinteresată prietenie, domnului
Dr. Viorel Ciubotă, directorul Muzeului Judeţean Satu Mare, toată recunoştinţa
mea şi a Bibliotecii Academiei Române.
G. Ş.
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