Andrei Pippidi

Activitatea cartografică a lui lenăchiţă Văcărescu

Prin locul pe care-l deţine la începutul multor drumuri în cultura
românească, prin capacitatea lui de a întrupa problemele vremii sale în SudEstul Europei, deci prin această calitate de sud-est european reprezentativ care-l
distinge de o seamă de cărturari ai noştri şi pe care o împărtăşeşte cu alti câţiva,
lenăchită Văcărescu este vrednic de o atenţie care nu i s-a acordat totuşi decât
arareori. De la schiţa de portret a lui Odobescu 1 şi de la editarea Istoriei sale de
către Papiu-Ilarian2, până la cu totul nesatisfăcătoarea teză de doctorat care i s-a
consacrat nu demult3, materialul documentar acumulat cu privire la el aşteaptă
încă să fie interpretat şi - de ce nu? - sporit. Istoricii literari s-au mulţumit a-i
recunoaşte situaţia de precursor, fără să stăruie asupra operei, de altfel destul
de firavă, de versificator bilingv, greco-român.
Biografia lui nu e a unui poet, ci a unui mare dregător. Dar celor interesaţi
de istoria politică le-au scăpat din vedere unele episoade semnificative ale carierei lui Văcărescu sau motivaţiile unora din initiativele sale diplomatice. Într-un
articol publicat mai demult4, am putut semnala pentru prima dată o corespondenţă
dintre Ienăchită şi Kaunitz însuşi, în 1777, cu zece ani înainte de întâlnirea lor
la Viena. Desigur, nu sunt indiferente aceste contacte ale diplomatului român
cu cel mai important om de stat al epocii, personaj care i-a impresionat pe
contemporani şi a rămas în memoria lor într-o măsura dovedită cu prisosinţă de
versurile lui Vasile Pogor, de un involuntar comic: "Haractir are ca Caton, ca
Brutus statornicie/ Şi ca Caunită sfetnic negreşit poate să fie" 5. Cu acelaşi prilej,
pe lângă scrisorile italieneşti ale lui Văcărescu către cancelarul Mariei-Tereza,
am reeditat textele a două lungi denunţuri îndreptate în 1786 contra lui NicolaeVodă Mavrogheni, unul către ambasadorul rus la Constantinopol, prin intermediul
consulatului din Bucureşti, celălalt către Poartă - amândouă datorate fără îndoială
tot lui Ienăchită, cu a cărui poziţie politică şi cu a cărui cultură clasică şi juridică
ele coincid. Pravilniceasca condică din 1780, codul promulgat de Al.Ipsilanti după
o îndelungată elaborare, îl avusese probabil pe Văcărescu drept principal
redactor6.
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Poetului, omului politic şi juristului li se alătură însă istoricul, gramaticul
lexicograful, inseparabili şi sincronizaţi, formând împreună o fiinţă proteică,
dar esenţial unitară în manifestările ei. Istoricul, de pildă, este geamăn cu omul
politic şi cu autorul Gramaticii rumineşti în "silinţa cea pentru binele, cinstea şi
folosul simpatrioţilor şi a patriei" 7 . Dar în Istoria prea puternicilor împăraţi
othomani, imitând modelul istoriografiei turceşti, prezenta celor 29 de strofe care
comentează, ca o altă voce, evenimentele relatate revendică un loc şi pentru
poet. Chiar declaraţia lui Văcărescu că scrie istorie "ca să mângâie cu aceasta
osteneala şi petrecerea vremii cei turburate întru care mă aflu" 8 sugerează o
neaşteptată interpretare a îndeletnicirii istoricului ca divertisment evazionist. Să
fie vorba de o ocupaţie eliberatoare, singura pe care cărturarul se încumetă să
se sprijine într-o cumpănă grea a vieţii sale? Văcărescu pare să o practice întrun spirit hedonist, integrând istoria în acelaşi orizont cu acrostihurile galante. Se
afirmă astfel drepturile beletristicei într-un domeniu care nu e al literaturii de
ficţiune. Istoria nemaifiind "carte de înţelepciune" în sensul de colecţie de
exemple morale, totodată fiind încă departe de rigoarea unei ştiinţe, rămâne în
zona exerciţiului retoric, o "zăbavă a fandasiei", o activitate a intelectualului careşi admira propria atitudine de a se cufunda în abstracţii.
Cum spunea în aceeaşi vreme Nicolae Piteşteanu, copistul din 1782 al
Istoriei rizboiului ce au avut Poarta: "Din vedere cu ochii şi a face, minunat lucru
este, iar nevăzând şi din firească epimelie a întocmi, de minune şi de a se povesti
lucrul este. Dar cu cât mai vârtos este a sofisi cinevaşi, nu numai cele ce ar înţelege
şi

şi

ar vedea, ci şi din mintea sa potrivi toate"9. Constatăm că opera istorică a lui
din izvoare orientale sau bizantine, însă folosind
şi pe Voltaire, Richter, Ladvocat, Bi.isching, etc. păstrează un iritant caracter factice,
de compilaţie, până când se produce într-un târziu intervenţia memorialistului
care destăinuie din bogata sa experienţă destul pentru "a birui şi fireasca înlenevire
Văcărescu, îmbelşugat hrănită

cea spre citanie" 10 . Inaderenţa la subiect, neimplicarea autorului, se răzbună dând
lucrării aspectul de coagulare livrescă.
Din nevoia de a se manifesta ca scriitor şi ca artist, preocupat de
virtuozitate tehnică, Văcărescu îşi perfecţionează instrumentul prin căutarea
echivalentelor din limbile turcă şi germană 11 . Face astfel o foarte meritorie operă
de lexicograf, inedită până astăzi din nepăsarea vinovată a "fiilor celor gramaticeşti"
în care-şi punea nădejdea în epistola către Filaret al Râmnicului. Dicţionarele
sale se integrează într-o acţiune de apărare şi ilustrare a limbii naţionale: apărare
probabil necesară faţă de puternica influenţă a învăţământului grecesc şi ilustrare
în vederea căreia, cu darul său poetic, se străduia să aplice un program care
fusese şi al lui Miron Costin. Punând accentul pe limbă, pe elementul comun,
social, al civilizaţiei, Văcărescu a urmărit să asigure autonomia unei literaturi
naţionale, căreia îi propunea imitaţia doar spre a-i înlesni progresele. Scopul
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acestor eforturi nu este unul în sine, sau este numai din cauza condiţiilor care
îndepărtează o altă ţintă. Înţelegem că Văcărescu era în căutarea unei compensaţii
pentru imposibilitatea de a revendica independenta politică. Observaţiile sale
"asupra idiotizimii limbii noastre" - asupra specificului, am spune noi astăzi, s-au născut din această reacţie de accentuare a personalităţii naţionale. După
cum se ştie, partea finală a gramaticii din 1787 cuprinde cel dintâi tratat românesc
de poetică, dovadă că lenăchiţă Văcărescu investea poezia cu funcţia de a
cristaliza utilajul lingvistic. Dar atunci înseamnă că, oricât de frivole ni s-ar părea
stihurile despre turturele şi canari, ele reprezentau, în intenţia autorului, o
explorare a posibilităţilor expresive ale limbii. Aşa încât Văcărescu a avut un rol
mai mare decât ar sugera-o proporţiile şi nivelul artistic al operei sale, anume
acelaşi, mutatis mutandis, ca - în Franta secolului al XVI-iea - Du Bellay şi
Malherbe.
De altfel, culegerea poeziilor sale nu e nici astăzi completă. Versurile de
dragoste care încep aşa: "Cocoană, de unde eşt.P/ Au din cer picată eşti/ Sau de
pe pământ născută,/ Ca Dumniata n-am văzut" au fost citate de Sulzer ca exemplu
de metrică şi de limbă 12 . Ele îi aparţin aproape cu siguranţă lui Văcărescu, în
acel stil "popularizant" care caracteriza şi compunerile poeţilor italieni de la
începutul Renaşterii.
Încă o aparentă contradicţie care a provocat perplexitatea cercetărilor
operei sale poetice, contrastul între lirica erotică şi versurile de inspiraţie religioasă,
îşi dobândeşte explicaţia în lumina unei concepţii - nu numai a scriitorului, ci
şi a epocii - care conciliază viata publică şi cea personală. Avem de-a face cu o
capitulare a religiei în fata raţiunii, deghizată în capitulare a raţiunii. Ca şi alţi
contemporani ai săi (de pildă Ioan Carp, poet din cercul lui Conachi, ctitorul
bisericii din Ţibăneşti), Văcărescu se mărturiseşte sărac de "fapte creştineşti", aspiră
spre purificare, suferă din cauza conflictului interior cu "împotrivnica annadă dă
patimi ce mă trudesc" 13. În tenneni teologici, o asemenea doctrină ar putea fi
definită drept quietism, erezie al cărei iniţiator, Molinos, îşi recunoştea neputinţa
de a se supune poruncilor unei morale severe: "îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu
sunt stăpân pe trupul meu, patimile sunt mai tari decât voinţa mea".
Aşadar, fonnula psihologică a lui Ienăchiţă se caracterizează prin împăcare
cu sine, după cum un fericit echilibru domneşte între diferitele elemente ale
personalităţii sale intelectuale. Un tip asemănător din generaţia următoare va fi
Iordache Golescu, autor şi el al unei gramatici şi al unui dicţionar, al unor scrieri
filosofico-morale şi al unor satire politice, traducător din limba franceză în
greceşte şi din greceşte în româneşte. Jurisconsult cu autoritate în vremea lui ca
şi Văcărescu, Golescu este cunoscut şi pentru atlasul geografic pe care l-a tipărit
la Viena în 1800 1".
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Preocupări în aceeaşi direcţie găsim şi la Ienăchiţă Văcărescu, deşi
existenta lor a trecut neobservată. De când Occidentul şi puterile interesate de
succesiunea Imperiului Otoman au avut nevoie să cunoască mai de aproape
bazinul Dunării inferioare, cartografia ţărilor române s-a dezvoltat, în Muntenia
după Constantin Cantacuzino (1700), iar în Moldova începând cu Dimitrie
Cantemir 0715). Cum ar fi fost posibil ca, timp de un secol, până la lucrările lui
Golescu şi Daniel Philippide, să nu apară alte încercări de a ridica harta
principatelor decât acelea datorate tehnicienilor militari austrieci şi ruşi? suntem
astăzi în măsură de a pune în lumină trei momente în care asemenea hărţi au
fost proiectate sau realizate.
Prima oară în 1763. La 22 septembrie, într-o scrisoare inedită, Pierre-Michel
Hennin, rezidentul Franţei la Varşovia, îi răspunde lui Enăcachi Millo, secretarul
domnului Moldovei Grigore Calimachi: "Le temps me manque aujourd'hui pour
satisfaire au desir que vous me temoignez d'etre en etat de lever pour vousmeme une carte de la Moldavie. Le procede dont je vous ai parle est fort simple

et jene manquerai pas de vous en envoyer le detai1" 15.
Douăzeci de ani mai târziu, harta exista, căci la 2 august 1783 Alexandru
Vodă Mavrocordat trimite la Poartă o copie după originalul aflat la Iaşi, întocmit
cu ajutorul "inginerului însărcinat cu întărirea cetăţii Ismail" 16. Autorul hărţii
Moldovei nu poate fi căpitanul Andre-Joseph de Lafitte-Clave, deoarece acest
ofiţer, care va inspecta amănunţit coastele de vest şi de nord ale Mării Negre,
participând la fortificarea şi apărarea Oceakovului, nu a sosit la Constantinopol
decât la 16 martie 178417. În Essai sur l'histoire ancienne et modeme de la Nouvelle
Rwsie, Gabriel de Castelnau aminteşte rolul unui inginer german, numit Richter,
în construirea fortificaţiilor de la Ismail, care aveau să fie cucerite de trupele lui
Suvorovîn decembrie 1790 18 . Harta gravată la Augsburg în 1789 deJohann Michael
Probst, Mappa nova Principatus Moldaviae et Bucovinae cum finitim.is Regionibus,
poartă şi titlul Carte nouvelle et exacte de la Principaute Moldavie et Bukovine avec
des confins, ceea ce ar părea să indice că originalul, cuprinzând Moldova,
Bucovina, Basarabia, o parte din Ţara Românească şi teritoriul rus până la
Oceakov, a avut totuşi un autor francez. Desenatorul, care poate a copiat-o numai,
semnează "I.F.Carl B.L.", iniţiale sub care se ascunde un oarecare Lange, autorul
altei hărţi, din 1788, Neue Karte von den gegenwiirtigen Kriegs Schauplatze, pe care
figurează "die ganze Moldau und Wallachey". Hărţile enumerate până acum au
fost înregistrate de N.Docan în excepţional de conştiinciosul său memoriu din
1912 "despre lucrările cartografice privitoare la războiul din 1787-1791" dar fără
a indica şi raportul dintre e!e 19.
Războiul ruso-turc a izbucnit în toamna anului 1787, intervenţia Austriei
având loc în februarie următor. În ajunul declanşării ostilităţilor, la începutul lunii
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august 1787, consulul Rusiei la Bucureşti, Ivan I. Severin, comunica la Petersburg
o informaţie deosebit de interesantă: "un pictor prost şi vomicul Văcărescu
lucrează, din porunca domnească, la stabilirea unei hărţi topografice a Traciei
şi a Bulgariei şi la însemnarea exactă a tuturor localităţilor şi drumurilor ... de la
Dunăre la Adrianopol. Se străduiesc din toate puterile să aducă această treabă
însemnată la sfârşitul dorit. 1120

Colaboratorul lui Ienăchiţă poate fi identificat cu certitudine. Singurul
pictor despre care ştim că-şi desfăşura activitatea la Bucureşti în acea vreme este
Giorgio Venier, "arhizugravul Iordache" sau "Gheorghe Veneţianul'', care, în
august 1786, fusese trimis de N.Mavrogheni să restaureze portretele ctitoriceşti
de pe la mănăstirile din ţară. O mărturie a acestei acţiuni de restaurare a
monumentelor istorice se păstrează la schitul muscelean "Negru Vodă" de la
Cetăţeni 21 .

Ideea însăşi este greu de atribuit domnitorului grec care, dimpotrivă, îşi
manifesta adesea prejudecăţi ofensatoare faţă de trecutul naţional: "nimic alta
nu face decât înjură pe faţă, cu vorbe necuviincioase, scârbavnice şi dispreţuitoare
pe domnii care au fost înaintea lui, zicând că n-a avut Ţara Românească niciodată
un domn adevărat până la el" 22 . În schimb, se poate ghici în preocuparea de
conservare a celor mai vechi portrete istorice o iniţiativă a lui Văcărescu, care
menţionează pe "Radu Vodă Negru dă la 1290, a doilea dăscălicătoare" 23 .
Intenţia

lui Mavrogheni de a pregăti o hartă a estului Peninsulei Balcanice
se explica prin dorinţa de a se face util Porţii în aşteptarea războiului (devenit
inevitabil după anexarea Crimeii de către Rusia şi după întâlnirea Ecaterinei cu
Iosif II la Herson în vara anului 1787). Această hartă s-a păstrat, nu în original,
ci gravată şi tipărită. Există în colecţia Academiei, sub titlul La Bulgaria e Romania,
o foaie colorată de 25 x 30,5 cm, nesemnată, purtând numai indicaţia "Pasquali
scolpi irl Venezia", cu numele editorului, Pazzini Carii, la Siena, şi data, 1791.
sunt marcate corect gradele longitudinale şi latitudinale şi distanţele, în mile
italiene. Punctul extrem nordic este Babadag, în vreme ce limita de sud se află
la Dardanele şi la Iznik. Denumirile au fost scrise în greceşte, după cum arată
unele greşeli de transcriere ("Endpenal" pentru Adrianopol, "Agioloi" în loc de
Hagioglu, "Unter" în loc de Ister sau numele lacului Greaca, "Kraka"). Uneori,
toponimele sunt duble: Dristra-Silistria, Filippopoli-Felibe. Alteori apar şi traduceri
din turceşte: Uzun Kupri sau "Podul lung", Kara Deniz sau Marea Neagra, Emmeh
Dag sau muntele Haemus. Este semnalată prezenţa ruinelor antice la Philippi şi
a vestigiilor zidului lui Anastasie, între Silivri şi Derkoz, presupunând fie amirltiri
personale de călătorie, fie un interes special al autorului pentru antichităţi. În
total au fost înregistrate cca 270 de localităţi. Pe hartă figurează principalele
drumuri: I Babadag-Varna-Mesambria-Aidos-Buiukdere-Constantinopol; 2
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Hârşova-Hagioglu-Bazargik-Şumla-Karnabat-Adrianopol-Burgas-Silivri şi

cu
ramificaţia Adrianopol-Uzuro Kupri-Rodosto; 3 Rusciuk-Razgrad-Tâmovo-Mustafa
Paşa Kupri-Adrianopol etc.; 4 Nicopol-Lovce-Plovdiv-Nicopol-Kavalla; 5 Niş
Sofia-Plovdiv1 acesta din urmă fiind şingun.il dn.im orientat de la vest la est, pc
când celelalte străbat Peninsula de la Dunăre spre sud. După informatiile
consulului rus din Bucureşti, harta lui Văcărescu avea chiar scopul de a preciza
traseul căilor de comunicatie, În Istoria othomanicească sunt citate localitătile
Ypsala şi Ciorlu, la nord de Gallipoli; pe hartă le regăsim sub numele de Cipsala
şi Ciorkioi. În aceeaşi scriere, Văcărescu aminteşte de "trecerea cea dă piatră la
Uzun chiopni, minunată, pă 60 dă cămări lungul, cu geamie şi han" 24 • Este de
ajuns pentru a-i atribui lui Văcărescu această hartă? Credem că este.
Dar acelaşi Pazzini Carii din Siena editase în 1790 şi o altă hartă intitulată
La Moldavia e la Bessarabia, divise ne'loro particolari d.istretti. Autorul ei, abatele
BorIZhi. Cân'. dnemtje în 1788 LI. Turchh Europe!l divi'!l nelle 11ue provincie,

lipJrill de JcelJşl editor 2 j, decl~rn! "Cinqu~nt'~nni or sono, I~ Mold~vi~ ~ppen:i
era conosciuta ne'suoi confini verso !'Ungaria. La guerra fra la Russia e la Porta
ce ne hanno procurato qualche denaglio, onde e fatto delia Valachia". Prin unnare,
a existat şi o hartă a Tării Româneşti de Borghi, pe care n-o cunoaştem încă. Nu
cumva tot a lui este aceea pe care am prezentat-o? Borghi precizează că a utilizat
ediţia din 1782 (Veneţia) a planşei reprezentând Principatele din lucrarea lui
Antonio Rizzi Zannoni, harta lui Robert Bonne, Royaume de Hongrie avec la partie
la plw septentrionale de la Turquie d'Europe (Veneţia 1788) şi acea Charte von
der Moldau und Walachey (NOrnberg 1785) pe care a alcătuit-o F.L. GOssefeld,
reducând la scară harta din 1771 a unui inginer rus, maiorul Ivan Isleniev. O
simplă comparaţie dovedeşte că prin1a hartă nu are în comun cu lucrările lui
Borghi decât editorul. Tipă1ite în acelaşi loc, în acelaşi scop - spre a înlesni
urn1ărirea evenimentelor militare despre care cititorii italieni aflau din gazete -,
cele două hărţi înfăţişează cu totul diferit Dobrogea centrală, regiunea de la nord
de Constanta, principala deosebire fiind că doar modelul folosit de Borghi
cunoştea două deschideri ale lacului Razelm către mare, în zona
Karaharman/Vadu, aşa zisele Sunne Bogasi şi Vizi Bogasi. Amintindu-ne de
argumentele cu care Sergiu losipescu a încercat să demonstreze existenţa unui
brat suplimentar sudic, al Dunării 26 • trebuie să recunoaştem valoarea acestei traditii
cartografice în care se inserează atât harta lui Borghi, cât şi aceea din care s-a
inspirat, de A.Rizzi Zannoni, La Moldavie, la Valakie et la Transilvanie, avec partie
de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne O-a ediţie din 1774, reeditată în
1777 şi 1782). Dacă adăugăm că la baza acesteia din unnă a stat fără îndoială
opera unui geograf local - dovadă ortografia greacă a toponimelor: Campolongo,
Tergo Zyl, Korde de Argis, Kartuzani, pe când Odaia Vlădicăi a devenit "Bladil"
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iar Snagov, "Sinagog" - suntem

îndreptăţiti,

credem, a-l presupune ca autor al

studiului cartografic pe Iosif Moesiodax27 . Acest cărturar, a cărui prezentă la
Bucureşti în 1750, probabil ca şcolar al Academiei Domneşti, o atestă o însemnare
a sa pe o carte din Biblioteca Universitară de la laşi28 , revenise din 1768 în capitala
Ţării Româneşti ca profesor, între altele, de geografie29 . Între 1769 şi 1774,

generalul Friedrich Wilhelm Bauer (1731-1783) a condus lucrările de stabilire a
hărţii celor două Principate, aflate sub ocupatia rusă, dar numai harta Moldovei
a fost tipărită, la Amsterdam, în 1781. Informatille necesare pentru elaborarea
lucrării sale de statistică şi geografie i-au fost furnizate lui Bauer de "Mr.le Prince
Kantagousin" (marele vistier Mihai Cantacuzino) şi de "le Logofet ou Chancellier
de la Valachie"30. Cel căruia generalul îi apreciaz.ă cunoaşterea limbii franceze
"et en general beaucoup de capacite et de merite" este învătatul jurist Dimitrie
Panaiotachi Catargi, cunoscător şi de limbi orientale, mare logofăt în 177431 .
Moesiodax ar fi putut - la cererea lui Cantacuzino şi Catargi - să ridice harta
Ţării Româneşti, aceeaşi care va trece mai târziu sub numele lui Rizzi Zannoni 32 .

Se cunoaşte influenta lui Catargi şi a lui Moesiodax asupra lui Rhigas.
Dintre lucrările cartografice ale acestuia, editate la Viena în 1797, originalul hărţii
Ţării Româneşti a fost identificat de Ana Avramea la Biblioteca Natională din
Paris33. Modelul urmat a fost, după cum a remarcat G.Laios, Mappa specialis

Waladllae,

alcătuită

de F.Jos.Ruhedorf în Transilvania în 1786-1787 şi editată la

Viena în 178834. Nu s-a observat însă că harta Moldovei a fost copiată de Rhigas
după Karte von der Moldau und Bessarabien, de Iacob Adam, anexată la voi.I al
căftii lui F.J.Sulzer, Geschichte des tra115alpinischen Daciens, apărută tot la Viena
în 1781. Rhigas fiind suspectat de agentul austriac din Bucureşti din cauza
relaţiilor

sale cu consulul francez Gaudin 35 , mai multe rapoarte adresate
autoritătilor imperiale au semnalat plecarea sa la Viena şi scopul ei: "ca să dea
la tipar o hartă geografică greacă"36. O hartă înseamnă desigur cea a Ţării
Româneşti, care era deci gata înainte de luna iulie17963 7. La acea dată, lenăchită
Văcărescu

era mare ban.38.
Abia acum firele se înnoadă. Numai Văcărescu, despre care ştim că avea
o experienţă în materie de cartografie, s-a putut gândi la publicarea unei hărţi
amănuntite a Ţării Româneşti. Colaboratorul său a fost, de astă dată, Rhigas, nu
numai ca desenator, cum fusese Venier, ci şi la transcrierea toponimelor
înregistrate. Ideea tipăririi unei hărţi a Ţării Româneşti la Viena o va prelua
Iordache Golescu, pe care-l găsim printre prietenii lui Rhigas 39 . Dar cel mai
interesant este că, astfel, indicaţiile arheologice din Harta tis Hellados care se
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referă la teritoriul Munteniei şi al Dobrogei îi pot fi atribuite lui Văcărescu. Rhigas
a coroborat aceste informatii, în general cu rezultate bune, cu harta vechii Dacii
pe care o cuprinde lucrarea lui Sulzer. "Poarta lui Traian" din Munţii Făgăraşului,
"drumul lui Traian", podul lui Traian şi celălalt pod, de la Celei, provin probabil
de la Ienăchită, pe când localizările din Dobrogea (Histropolis la Karaharman,
Tomis la Constanţa, Callatis la Mangalia, Lycostomon la Chilia Veche), cele pe
pe linia Dunării (Argissus, Noviodunum, Troesmis, Apiaria, Sucidava etc.) şi
interpretarea ruinelor de la Cetătuia (Râmnicu-Vâlcea) ca vestigii ale
Sarmizegetusei dacice îi apartin lui Moesiodax. După opinia lui Ienăchită, capitala

"craiului nostru Decheval" ar fi fost la Orăştie 40 .
În concluzie, pe lângă dovezile aduse cu privire la existenţa a două hărti
ale Moldovei (1763 şi 1783) si a uneia a Ţării Româneşti 0774, probabil opera
lui Moesiodax), constatăm că Văcărescu este autorul unei hărti a Bulgariei şi
Traciei, lucrată în 1787 şi tipărită în 1791 41 Tot lui i se datorează şi iniţiativa de
a edita "noua hartă" a Ţării Româneşti compusă de Rhigas în 1796. Simplul fapt
de a publica la Viena infom1atii atât de detaliate despre un teritoriu de la graniţa
Impeiului Otoman, date fiind relaţiile încordate dintre Poartă şi Austria, constituie
un act politic semnificativ pentru colaborarea lui Văcărescu şi Golescu cu Rhigas.
Personalitatea cărturarilor români de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi zestrea
lor de cultură câştigă aşadar aspecte absolut noi.
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1983, p.102, 153, 159. Vezi Jacques Paviot, LesvoyagesdeJoseph GabrielMonnier
(1745-1818). Un officier du genie bressra travers quelques evenements de la fin
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în Omagiul lui Ramiro Ortiz, Bucureşti, 1929.
22 Hurmuzachi, voi.cit., p.396-398.
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surprinzător, Văcărescu (Ienăchită,

desigur) apare postum într-o piesă de teatru
de Cornelia Papacostea-Danielopolu,
Literaturaînlimbagreacădin Principatele Române (1774-1830), Bucureşti, 1982,
p.152-155. Fantoma lui e invocată în acest pamflet versificat, îndreptat împortiva
parvenitilor români care tind să ia locul fanariotilor (aşadar, discursul lui
Andronachi Tuzluc contra lui Păturică!). Personajul principal, un anume Tzanis
a existat în realitate: stolnicul Giani Orăşanu, care va muri în 1839 (Ilie Corfus,
op.cit., p.81). O aluzie la "Filip" (Lenş), favoritul lui Grigore-Vodă Ghica,
permite datarea după 1822, mai exact în august 1823, când o reformă a
administratiei fixează îndatoririle ispravnicilor, despre care se vorbeşte insistent
în text (I. C. Filitti, Frămândrile politice şi sociale în Principatele Române de la
1821 la 1828, Bucureşti, 1932, p.131).
39 L. Vranoussis, op.cit., p.74, 4, 9. Despre harta geografică a lui Golescu, v. N.
Bănescu, op.cit., p.12, 104.
40 Opere, p.88. Despre aceste "rămăşite a traianiceştii Ulpii" Văcărescu ştie din
opera geografică a lui Meletie de Atena, tipărită la Venetia în 1728.
41 Nu trebuie uitat că în 1791 Văcărescu va fi exilat din nou din ordinul
comandantului trupelor austriece de ocupatie (N Iorga, Acte şi fragmente ru privire
la istoria românilor, II, Bucureşti, 1896, p.326-327). Era acelaşi Mitrowski care
în 17% va primi un denunt contra lui Rhigas (L. Vranoussis, op.cit., p.114).
grecească, descoperită şi comentată
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