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Nicolae-Şerban Tanaşoca

Christian Tell si "chestiunea aromânească"
'
în lumina unor documente inedite

De la începuturile ei, acţiunea românească în vederea dezvoltării culturii româîntre aromânii din Peninsula Balcanică a fost grevată de insuficienta definire a
scopului şi a metodelor de folosit pentru atingerea lui. Cercetătorul care parcurge
documentele din arhive este frapat de caracterul foarte adesea de improvizaţie al
măsurilor privitoare la organizarea şcolii româneşti din Balcani, ca să nu mai vorbim
de insuficienta clarificare a statutului legal al acestor aşezăminte de învăţământ şi a
celui al cadrelor didactice. Dacă nu se poate contesta că statul român nu a precupeţit
fondurile pentru întreţinerea acestui învăţământ, nici unul din guverne necutezând
să-şi asume răspunderea refuzului de principiu, când a fost vorba de cereri venite
din partea aromânilor, nu poate fi trecută cu vederea nici lipsa unei organizări coerente şi stabile a sistemului şcolar românesc balcanic. Nu numai condiţiile locale în speţă reglementările otomane privitoare la şcolile comunităţilor nemusulmane au generat instabilitatea şi precaritatea organizării şcolare, ci mai ales indecizia organismelor guvernamentale româneşti abilitate să se ocupe de aceste şcoli, indecizie
alimentată nu puţin de luptele dintre partidele politice, de conflictele dintre diferitele
grupuri de interese aromâneşti, de tendinţa tot mai accentuată a persoanelor angajate în dirijarea şcolilor de a face din generozitatea statului român obiect de speculă
în interes personal. Mult prea adesea cauza românismului a devenit paravanul demagogic care a acoperit insuficienţe personale, proastă gestiune a fondurilor, lipsă
de interes pentru îndeplinirea misiunii profesionale, ba chiar acte cu totul arbitrare;
tot astfel, a fost invocată mai mult decât era cazul persecutarea corpului didactic
aromânesc de către agenţii elenismului, pentru a se justifica derogări de la legi şi regulamente şi mai cu seamă cereri nejustificate altfel de stipendii şi subvenţii, a căror
gestiune era sustrasă oricărui control, susţinându-se că, pentru combaterea acţiunii
greceşti, ar fi fost necesare acte de mituire a autorităţilor otomane cu neputinţă de
contabilizat după regulile obişnuite. Nu mai puţin gravă a fost permanenta oscilaţie
între o orientare hotărât românizantă dată învăţământului românesc din Peninsula
Balcanică, într-un spirit mult prea mult asemănător, dacă nu chiar identic, cu spiritul
naţional promovat de şcoala din statul român, pe de o parte, şi orientarea într-o direcţie mai specific aromânească, în acord cu nevoile şi aspiraţiile aromânilor în condi!iile locale. Nu mă gândesc aici numai la disputa între adepţii învăţământului în
limba română literară şi partizanii cultivării dialectului aromân în sensul transformă
rii lui într-un instrument literar echivalent celei dintâi. Am în vedere conţinutul însuşi
neşti
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al înv:i.tământului care, la un moment dat, s-a găsit în impas din pricina folosirii unor
manuale ce glorificau, de pildă, luptele antiotomane ale românilor, ceea ce a stârnit
reacţia autorităţilor otomane. Nu se acorda locul cuvenit nici culturii greceşti şi limbii greceşti, totuşi limba oficială a bisericii creştine din majoritatea regiunilor locuite
de aromâni. S-a ajuns chiar la recomandarea preferinţei pentru limba turcă (în vremea junilor turci), ceea ce lega definitiv destinul aromânilor de Imperiul otoman
într-un moment când acesta era, evident, sortit destrămării. Insuficienţele politicii
şcolare a statului român în Peninsula Balcanică, la fel ca unele insuficienţe ale politicii generale faţă de aromâni a României, au fost puse în lumină la vremea potrivită, cu vehemenţă adesea, în presă şi dezbateri parlamentare, stârnind aprige controverse a căror istorie nu a fost încă suficient cercetată.
Rupând vălul de pietate romantică anmcat asupra începuturilor însele ale acţiunii româneşti în "chestiunea aromânească", mă voi opri în cele ce urmează, cu titlu
de exemplu, asupra unor aspecte inedite din istoria Institutului macedo-român de la
Sf. Apostoli şi, mai precis, asupra rolului lui Christian Tell (1808-1884), unul dintre
iniţiatorii mişcării de redeşteptare naţională a aromânilor, în evoluţia „chestiunii aromâneşti" şi a politicii şcolare româneşti în Peninsula Balcanică. Revoluţionarul
paşoptist a fost între cei dintîi români care au venit în contact, în cuprinsul Imperiului
otoman, în timpul exilului de după eşecul Revoluţiei de la 1848, cu reprezentanţi ai
aromânilor şi se găseşte, asemenea lui Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Ion Ionescu de
la Brad, la originea mişcării în vederea redeşteptării lor naţionale ca români. Învăţă
torul Ioan Şomu Tomescu a păstrat în scris în paginile sale memorialistice despre
propriul său unchi, arhimandritul Averchie, editate cândva de Victor Pa pacostea 1,
amintirea întrevederii ce a avut loc la Athos între generalul Christian Teii şi monahul
aromân. Lunga lor convorbire, în chilia călugărului, a avut, se pare, rolul ei în punerea bazelor viitoarei mişcări de redeşteptare a românilor balcanici. În 1863, generalul
Christian Tell semnează, alături de D. Bolintineanu, C. A Rosetti şi Cezar Bolliac, de
aromânii Dimitrie Cozacovici, Zisu Sideri şi Iordache Goga, un manifest către românii din Macedonia, în limbile română şi greacă, trimis în Albania, Epir, Tesalia şi
Macedonia şi care-i îndeamnă la redeşteptarea conştiinţei lor naţionale2. În esenţă,
manifestul reaminteşte aromânilor faptul că fac parte din marea „naţiune romană" şi-i
îndeamnă să-şi cultive limba naţională, în biserică, în cultură, în comerţ, rezistând
procesului de deznaţionalizare. Manifestul, este de reţinut, aminteşte că limba
românească ar urma să fie învăţată în paralel cu cea grecească, nuanţă ce defmeşte
circumstanţiat specificitatea situaţiei aromânilor şi care va fi neglijată mai târziu.
Totodată, manifestul, semnat şi de Christian Teii, fixează ca obiective precise: 1) învăţarea preceptelor religiei în limba naţională „conform programei trasă de Ministerul
Instrucţiunii Publice din capitala României" şi 2) cultivarea limbii naţionale în toate
oraşele şi târgurile româneşti „astfel cum să vedem într-o zi pe toate 14 milioane de
români având o singură limbă cultă, care nu poate fi alta decît cea clin Dacia Traiană,
care a ajuns a rivaliza în frumuseţe cu limba italiană". Din capul locului, aşadar, Dacia
Traiană este socotită, cum era şi firesc, cemrul unificator al întregii lumi româneşti,
care, la rându-i, este definită în graniţele ei etnice, peste cele politice ale momentului: „Fraţii noştri gemeni clin Macedonia, Tesalia şi Epir, cum şi aceia din Elada libe8
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ră",

ar urma să recunoască ca atare, ca fraţi, pe cei dintre „Tisa, Dunăre, Marea Neagră
Dnistru", toţi făcând parte din marea „naţiune latină" care se întinde de la Oceanul
Atlantic şi până la Marea Neagră. Ca mijloc de realizare a idealului propus, manifestul recomandă aromânilor să formeze „comitete pe oriunde sunt românii mai concentraţi, cari comitete în strânse legături cu comitetul central din Bucureşti să lucreze
în comun pentru realizarea scopului naţional". Astfel concepută, redeşteptarea aromânilor nu era deci decât una din componentele procesului de redeşteptare şi unificare naţională, măcar pe plan cultural, a tuturor românilor, un mijloc de reintegrare
simultană de către toţi românii a marii familii europene a popoarelor „neolatine", o
datorie naţională de împlinit prin mijloace şi eforturi proprii, în conlucrare însă cu
centrul naţional firesc, Bucureştiul, capitala statului român.
Generalul Christian Tell va avea prilejul să se pronunţe şi să ia măsuri oficiale
în materie de politică şcolară românească în Peninsula Balcanică începând cu toamna anului 1870, la solicitarea lui Petre P. Carp, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice şi, mai apoi, până în 1874, ca ministru el însuşi al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice (14 martie 1871 - 9 ianuarie 1874), demnitate pe care o mai deţinuse sub
Cuza (30 decembrie 1862 - 26 mai 1863). La 15 septembrie 1870 aşadar, la cererea
lui P. P. Carp, Christian Tel! întocmeşte un referat negativ asupra memoriului prin
care Apostol Margarit propunea un plan de organizare a învăţământului românesc
din Peninsula Balcanică. Documentul este deosebit de important, întrucât marchează prima mare controversă de principiu între oameni de stat români - respectiv între
liberali, susţinătorii lui Mărgărit, şi conservatorii cărora li s-a alăturat generalul Tel!
- în privinţa politicii balcanice româneşti în materie de propagandă culturală.
Margarit, cu gustul marilor întreprinderi şi mai ales cu aspiraţia de a juca el însuşi un
mare rol politic în Peninsula Balcanică, propusese înfiinţarea unui liceu românesc
în centrul Macedoniei, pregătirea pe spezele statului român a unor profesori aromâni pentru acest liceu în liceul francez din Galata Sarai din Constantinopol, trimiterea acolo şi a unui profesor român, toate acestea pentru a pregăti o clasă de intelectuali aromâni adaptaţi condiţiilor de viaţă din Imperiul otoman. Planul lui Margarit nu era desigur lipsit de justificare, întrucât el îşi propunea să fixeze elementul
aromânesc, redeşteptat la viaţă naţională proprie, în locurile în care se afla sub oblă
duirea otomanilor. Christian Teii se împotriveşte acestui plan, susţinând următoa
rele: „Cauza pentru care s-a înfiinţat aici, în capitală, internatul macedo-român a fost
dorinţa exprimată de către cei mai însemnaţi români macedoneni aflaţi aici, în ţară,
cum şi a celor din provinciile Epir, Thesalia şi Macedonia, căci aceştia, după constituţia noastră, având dreptul de a dobândi naturalizaţiunea cea mare, cu dreptul
lor de români, fără a fi supuşi la stagiu şi celelalte formalităţi prescrise de lege, la
care sunt supuşi străinii când doresc să dobândească naturalizaţiunea cea mare, trebuiau cu drept cuvânt să cunoască limba română astfel cum se vorbeşte în ţările
noastre. Şi fiindcă în menţionatele provincii nu se găsesc institutori de limba română, să se înfiinţeze un internat aici, în care să fie admişi numai juni din aceste provincii, ca, după terminarea studiilor lor, să poată fi institutori în comunele lor, institutori ţinuţi cu spesele acelor comune. Iar cauza de li s-a făcut un internat aparte
pentru aceşti juni şi nu s-au admis în internatele statului este că năravurile locuitoşi
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rilor din acele 1-·rovincii diferind mult de ale noastre în ceea ce priveşte postirea,
practica religie;asă şi alte năravuri sociale, aceşti viitori institutori, spre a putea împlini misiunea lor cu folos, trebuia să-şi menţie, cât se poate mai mult, năravurile lor
provinciale, încat întorcându-se în comunele lor, să fie bine primiţi şi bine consideraţi, ducând cu dânşii de la noi numai bunurile noastre, deaceia s-a şi pus în capul
acestui internat arhimandritul Averchie, om venerabil macedono-român şi care se
bucură în acele provincii de multă stimă şi consideraţiune". Potrivit lui Christian
Tell, „planul acesta, menit să producă binele ce ne-am propus pentru considerentele mai sus ar'ltate, s-a smintit de către Ministerul de la 1867 şi 1868, întâi că elevilor
cari s-au înapoiat în comunele lor li s-au făcut retribuţiuni de către stat, ceea ce nu
este nici drept. nici logic, căci aceştia trebuiau să fie plătiţi de către comunele lor. Al
doilea, că macedono-românii de aici, abusând de generozitatea noastră şi găsind
oameni complezenţi prin Ministerul Instrucţiunii Publice, au introdus în internatul
acesta rude şi patronaţi de-ai lor, care nu erau destinaţi a fi institutori în comunele
din acele trei provincii mai sus menţionate, făcând dintr-acel internat un obiect de
speculă"3. Concluzia raportului lui Christian Tell este că acceptarea propunerilor lui
Margarit „ne-ar face să ne amestecăm în interese străine cu dauna noastră". Referatul
lui Christian Teii din 15 septembrie 1870 fixează aşadar drept obiectiv al acţiunii
româneşti în P~ninsula Balcanică răspândirea cunoştinţelor de limbă română între
aromâni în vederea asigurării accesului mai lesnicios al acestora Ia calitatea de
cetăţeni deplini ai statului român, acces facilitat lor prin prevederile constituţionale.
Scopul insr.itutului macedo-român din Bucureşti este limitat strict de Christian Tell la
formarea de institutori pentru aromâni, meniţi să propage limba română între aceş
tia. Totodată, Christian Tell consideră că efortul financiar de întreţinere a acestor
institutori trebuie să cadă exclusiv în sarcina comunităţilor aromâneşti din Peninsula
Balcanică şi nicidecum în aceea a statului român. Mi se pare că toate aceste precizări
ale generalului Tell sunt rodul unei reconsiderări din partea sa şi a cercului pe care-l
reprezintă - al conservatorilor - a elementelor .chestiunii aromâneşti" şi marchează
o modificare a atitudinii sale romantice exprimate în manifestul din 1863. În bună
măsură, cred, această modificare de atitudine a fost determinată de experienţa, nu
lipsită de decepţii, a acţiunii pe tărâmul politicii şcolare balcanice duse de guvernele
României. Noua atitudine a generalului Tell, critică şi exigentă, se încadrează în spiritul general al modului conservatorilor de a concepe chestiunea aromânească, despre care, se ştie, P.P. Carp vorbea ca despre o „chestiune a Hecubei".
La 25 aprilie 1870, Christian Teii înaintase la cerere Ministrului Instrucţiunii
Publice, Petre P. Carp (interimar după Vasile Pogor, care demisionase fără să fi preluat funcţia), un raport amănunţit privitor Ia criza prin care trecea Institutul macedo-român condus de părintele Averchie de la mănăstirea Sfinţii Apostoli din Bucureşti. Raportul este rezultatul unei inspecţii întreprinse la faţa locului, timp de mai
multe zile, de general. Christian Tell consemnează că între anii 1864 şi 1867 internatul funcţionase mulţumitor, iar rezultatele în Peninsula Balcanică în privinţa promovării limbii române erau satisfăcătoare. El constată însă că, din 1867, din vina
ministrului de atunci (este vorba probabil de Dimitrie Gusti, urmat de Al. Creţies
cu), internatul a devenit „centrul pasiunilor politice şi intereselor meschine, căci
10
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colonia de macedoneni care se află aici în ţară, partizani ai ministrului de atunci,
şi-au adus rude şi prieteni juni care, după terminarea studiului, nu-şi propuneau să
se întoarcă în ţara lor cu apostolatul cuvenit, ci îşi propuneau să înveţe carte pe
sarcina statului în detrimentul articolelor 165, 166, 167, 168 şi celelalte din legea de
instrucţiune şi să rămâe pe urmă în ţară, ca postulanţi de funcţionari, astfel încât
numărul de doisprezece a crescut peste treizeci (de elevi, n.n.). Elementul, dar, ce
compunea acest internat s-a viciat; de aci intrigi între conşcolari, rudele şi amicii
coloniei macedonene de aici combătând pe cei aduşi de părintele arhimandrit
Averchie". Tell aminteste că această nefastă evolutie a dus la destituirea lui Averchie, reintegrat în postul său de director abia după căderea trecutului minister4.
Christian Tel! propune să se restabilească ordinea în internat prin consolidarea autorităţii directorului, părintele Averchie, chemarea la datorie a pedagogului şi, eventual, exmatricularea unor elevi. El cere, în final, pentru sine dreptul extraordinar de a fi consultat în privinţa oricărei admiteri de elev intern recomandat de vreo
persoană din colonia macedoneană din ţară5.
La 29 aprilie 1870, Consiliul Permanent de Instruqiune, compus din Aaron
Florian, S. Marcovici, I. Zalomit, A. Marin şi D. Petrescu, aprobă întru totul cu mulţumiri raportul lui Christian Tell6.
Devenit un soi de consilier permanent al Ministen..ilui Instrucţiunii în probleme legate de şcolile din Balcani, Christian Tel! adresează, la 8 iulie 1870, Ministrului Instrucţiunii Publice, aceluiaşi P. P. Carp, o propunere de trimitere în localităţi
aromâneşti din Peninsula Balcanică, în calitate de institutori români, a celor cinci
tineri aromâni absolvenţi a patru clase gimnaziale după cum urmează: "Georgescu
Dominic în comuna Perivoli în Epir; Georgescu Demetriu în Noua Abela în Macedonia (este vorba de Dimitrie Badralexi, fiul lui Gheorghe Badralexi, cu numele
astfel românizat, iar Noua Abela este comuna Călivele lui Badralexi sau Selia, azi
Kato Vermion, lângă Veria, întemeiată de refugiaţi din Avdela), Teodorian Apostol
în comuna St. Marina din Epir; Popilian Nicolae în comuna Csiroli-Vadea în Macedonia (Xirolivadi) şi Papainianu Demetriu în comuna Băeasa în Epir". Cei cinci reprezintă jumătate din numărul elevilor primei serii selectate de Averchie7. Zece zile
mai târziu, la 18 iulie 1870, Consiliul Permanent de Instrucţiune aprobă propunerea
lui Christian Tel!, cu specificaţia că viitorii institutori vor fi obligaţi să ţină şi să trimită la minister cataloage cu elevii ce vor frecventa şcolile lor şi cu notele meritate de
aceştia la fiecare sfârşit de an8, dar capul diviziunii şcoalelor, D. N. Niţulescu, referă că nu există disponibilităţi din fondul de 10.000 lei alocaţi pe anul în curs pentru şcolile române din părţile Turciei, astfel încât absolvenţii nu pot fi trimişi în condiţiile în care sunt actualii învăţători. Ministrul P. P. Carp dispune să li se dea fiecă
ruia câte 200 fr. din fondul de ajutoare pentru întoarcerea în Macedonia9.
La 17 octombrie 1870, Christian Tel! este nevoit însă să întocmească un nou
raport către Ministrul Instrucţiunii în care arată că absolvenţii aromâni, aflând că nu
vor fi subvenţionaţi de statul român, asemenea celor şapte institutori aflaţi în post
în Peninsula Balcanică, refuză să mai plece, cu excepţia lui Demetriu Georgescu
(Dimitrie Badralexi), „care a primit cu plăcere a se întoarce în comuna sa". Consecvent cu poziţia adoptată şi exprimată în scris, Christian Tell repetă că i se pare că
11
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„nu era nici drept, nici logic a plăti statul nostru institutori pentru ţări străine, când
noi nu avem institutori chiar pentru comunele noastre", el găseşte că e anormal ca
aceşti absolvenţi, formaţi în alt scop, să rămână în ţară, cum speră, pentru „a deveni
funcţionari ai României" şi reaminteşte că „au fost îngăduiţi de către părinţii lor a
veni în acest internat numai pentru timpul de trei ani", drept pentru care „părinţii
lor îi reclamă". În consecinţă, generalul propune măsuri severe pentru reintrarea în
disciplina şcolii: „Sunt de părere, Domnule Ministru, ca elevii aceştia să fie şterşi din
catalogul şcolarilor acestui internat şi, ca să nu vagabondeze pe străzile Bucureşti
lor, să se întrebuinţeze mijloace coercitive spre a se reîntoarce în sânul familiilor lor,
ca astfel să se facă un exemplu salutariu pentru ceilalţi elevi din acest internat" 10 .
În perioada ministeriatului său la Culte şi Instrucţiune Publică, în cadrul guvernului Lascăr Catargiu (11 martie 1871 - 30 martie 1876), ministeriat ce se întinde
de la 14 martie 1871 la 9 ianuarie 1874, generalul Christian Teii a trecut pur şi simplu la lichidarea internatului macedo-român de la Sfinţii Apostoli, convins acum, în
lumina experienţei, că este de preferat ca aromânii să fie integraţi în sistemul ordinar de învăţământ românesc. Operaţia a fost făcută în etape, în paralel cu o foarte
serioasă încercare de a controla efectiv mersul procesului de învăţământ în limba
română din Imperiul otoman. Iniţiativa lui Christian Tell, iniţiator al mişcării de redeşteptare naţională a aromânilor, a constituit o primă încercare de punere în bună
ordine a reţelei de aşezăminte şcolare româneşti pentru aromâni, încercare din pă
cate trecută cu vederea de istoricii „chestiunii aromâneşti"ll.
La 21 martie 1873, Christian Tell înaintează Consiliului Permanent al Instrucţiunii, spre avizare, propuneri pentru realizarea unui control corespunzător asupra
activităţii şcolilor subvenţionate de statul român în Peninsula Balcanică. Teii propune ca agentul diplomatic român la Constantinopol să oblige pe învăţătorii acestor
şcoli să trimită ministerului, prin agenţie, „atât cataloage lunare constatatoare de
mersul învăţăturii în acele şcoale spre a se putea controla şi cunoaşte folosul ce
aduc în vedere cu subvenţiunile. ce primesc, cât şi acte formale din partea locuitorilor comunelor în cari funcţionează şcoalele, prin care să se constate că acei învăţă
tori îşi îndeplinesc datoriile"12. Prin avizul nr. 1190 din 27 martie 1873, Consiliul Permanent aprobă aceste propuneri ale ministrului privitoare la şcolile române din
Epir, Macedonia şi Turcial3, iar Christian Tell, la rându-i, aprobă avizul. Într-adevăr,
măsurile preconizate vor fi trecute în practică. La 14 iunie 1873, Dimitrie Athanasescu, cel dintâi ctitor de şcoală românească în Balcani, trimite un raport asupra
progresului şcolii româneşti ce conduce în comuna Târnova. Athanasescu salută
iniţiativa lui Tell, arătând că vede în ea un semn al interesului statului român pentru aceste şcoli din sudul Dunării, ce se considerau „abandonate şi străine", apoi
apreciază ca mediocru atât progresul învăţământului românesc în Balcani în sine,
cât şi progresul conştiinţei naţionale româneşti între aromâni. Pe scurt, motivele mediocrităţii acestui progres sunt, pe de o parte, sărăcia aromânilor, nevoiţi sau ispitiţi
să-şi retragă copiii de la şcoală după ce au dobândit oarecare învăţătură, iar pe de
altă parte, intrigile şi persecuţiile venite din partea clerului grecesc, deţinătorul
absolut al protecţiei legale asupra românilor ortodocşi potrivit legislaţiei Imperiului
otoman. La acestea se adaugă lipsa de cărţi şcolare: în anul şcolar 1873-74, în curs,
12
https://biblioteca-digitala.ro

Athanasescu are la dispoziţie numai cinci abecedare şi atâtea geografii şi gramatici
câte a putut economisi, ceea ce face ca mai mulţi elevi să înveţe pe o singură carte.
În contrast cu această situaţie, comitetele greceşti din Constantinopol şi din alte
părţi ale Imperiului .inundă comunele române şi chiar oraşele mixte (români, bulgari, albanezi) cu mijloace pecuniare pentru susţinerea profesorilor şi profesoarelor
de limba grecească, precum şi cu cărţi didactice gratis"I4. Locuitorii comunei Târnava dau mărturia cerută despre buna activitate a institutorului Athanasescu, care
timp de şase ani a prestat cu zel meseria de învăţător în chip gratuitlS.
În măsura în care ne putem informa din documentele aflate în arhiva Ministerului Instrucţiunii Publice, răspunsul la solicitarea imperativă a lui Christian Tell nu
pare să fi fost nici foarte prompt, nici întru totul conform exigenţelor. La 8 iunie
1873, locuitorii comunei Ohrida dau mărturie asupra activităţii învăţătorului Filip
Apostolescu, sub a cărui îndrumare, susţin ei, „şcoala noastră publică ... progresează din zi în zi, conţinând peste 90 elevi ce frecventează regulat, după cum se va vedea din alăturatul catalog"; ei adaugă că din cauza lipsei de cărţi cele două biserici
române din Ohrida sunt în dificultate, neputând face serviciul divin pe deplin în
limba română16. În schimb, probabil nemulţumit de faptul că i se cer rapoarte şi
dovezi formale, Filip Apostolescu adresează o lungă scrisoare arhimandritului
Averchie, nu ministrului, formulând şi observaţii critice asupra măsurii acestuia de
a închide şcoala de la Sfinţii ApostoJi17. În raportul pe care-l adresează ministrului
abia la 12 decembrie 1873, institutorul G. Daute din Tesalia face o prezentare a întregii sale activităţi de la 1 septembrie 1868 până în momentul scrierii acestui document. Foarte interesant în sine, întrucât dă o imagine nuanţată, bogată în detalii
asupra circumstanţelor locale în care se dezvolta în Peninsula Balcanică învăţă
mântul românesc, dependent de atitudinea autorităţilor ecleziastice greceşti, a autorităţilor civile otomane şi chiar de bunul plac al proprietarilor turci ai locurilor de
păşunat folosite de aromâni pentru turmele lor în timpul iernii, raportul lui Daute
nu este totuşi tocmai ce aştepta Tell; i se comunică însă că va primi prin Agenţia
română de la Constantinopol, o dată cu acest raport, şi actele formale cerute din
partea comunei şi cataloagele18. În general, felul în care pare să fi reacţionat
corpul de institutori români din Imperiul otoman la încercarea de control sever a
lui Christian Tell nu era de natură să dea speranţe de instalare a unei riguroase administrări în acest sector al învăţământului subvenţionat de statul român, fie şi numai din cauza condiţiilor cu totul speciale în care se exercita asupra lui o autoritate
la unna urmelor limitată din capul locului.
La 9 iunie 1873, arhimandritul Averchie îşi dă demisia din funcţia de director
al şcolii de la Sfinţii Apostoli, invocând motive de sănătate şi vârstă, vădite a fi fost
de circumstanţă, în lumina viitoarelor sale manifestănl9. În realitate, şcoala macedo-română fusese suprimată în bugetul anului 1874, iar Consiliul Permanent, prin
avizul nr. 2010 din aceeaşi zi de 9 iunie 1873, opinează pentru primirea demisiei
lui Averchie şi propune, având în vedere că localul de la Sfinţii Apostoli va fi reparat şi acordat liceului Matei Basarab, ca elevii să fie repartizaţi în celelalte internate
ale statuluizo. În urma dispoziţiilor din 9 iunie 1873 ale ministrului, funcţionarii
Carol Buchholtzer şi I. Râureanu procedează la preluarea celor 19 elevi ai interna13
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tului aromânesc, repartizâdu-i la internatele Sf. Sava (nouă elevi) şi Matei Basarab
(zece elevi). Totodată, ei constată c~~ părintele Averchie nu are decât un singur inventar de obiecte, din anul 1872, pentru a cărui predare se face proces-verbal semnat de ambele părţi şi că elevii nu dispun decât de două cămăşi şi două izmene fiecare, indiciu, fireşte, de nu foarte riguroasă gestiune. Actele din arhiva şcolii au fost
şi ele strânse, predate şi sigilate cu sigiliul arhimandritului Averchie. Riguros, Tell
aşterne o rezoluţie pe raportul celor doi funcţionari, recomandându-le să facă o
confruntare între inventarul de obiecte din minister şi cel întocmit cu Averchie şi să
întocmească un dosar de actele existente21. Un ultim episod din istoria lichidării
Institutului macedo-român îl constituie mutarea elevilor repartizaţi la internatul
Matei Basarab alături de colegii lor, la internatul Sf. Sava, în urma intervenţiei arhimandritului Averchie, solicitat de cei în cauză; motivul a fost preferinţa elevilor aromâni pentru o metodă de învăţătură cu care erau deprinşi şi anumite înlesniri de
deplasare la cursuri oferite de această cazare. Operaţia se face cu respectarea tuturor formelor bimcratice şi cu aprobarea lui Christian Tell, efectuându-se un transfer de elevi de la Sf. Sava la Matei Basarab dintre alţi bursieri ai statului 22 .
Închiderea şcolii de la Sfinţii Apostoli a fost rău primită de unii dintre aromâni.
În scrisoarea, deja amintită, către arhimandritul Averchie, Filip Apostolescu, institutor la Ohrida, îi exprima acestuia, la 10 septembrie 1873, întristarea ce i-a provocat
această ştire: „Nu mai puţin însă şi m-am întristat înştiinţat fiind că şcoala macedoneană care de către neamicii românismului era privită ca o armă, ştiind că din acea
şcoală au să iasă luptători s-a desfiinţa.t". Apostolescu descrie examenul de sfârşit de
an al celor 70 <le elevi, examen solemn la care au asistat şi preoţi şi profesori bulgari
din localitate. Este de reţinut că acest iatinizant care este tânărul aromân, fost elev al
lui I. Massim, se arată profund nemulţumit de aspectul slavonizat al cărţilor de cult
româneşti: „Cu bisericile însă ... mergr~m foarte rău, cântându-se mai mult greceşte.
Ce putem face dnd n-avem cărţi bisericeşti cu litere noi? Cele vechi sunt pline de
ziceri slavone şi ne este şi ruşine chiar a cânta cu dânsele, când vezi: slavă, viac, vecernie, utrenie şi alte nenumărate" 2 3. Desfiinţarea internatului de la Sfinţii Apostoli
nu a însemnal însă încheierea cu totul a activităţii arhimandritului Averchie. La 29
iulie 1874, din Bucureşti, bătrânul arhimandrit se adresează cu demnitate, vigoare şi
chiar oarecare indignare noului Ministru al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor din
guvernul Lască11 Catargiu, lui Titu Maiorescu (7 aprilie 1874 - 30 ianuarie 1876),
căruia îi repovesteşte întreaga s;i „apostolie" în serviciul românismului în Balcani, îi
enumeră cu reţinere, dacă nu cu discreţie, sacrificiile personale făcute pentru şcoala
românească între aromâni şi-i aminteşte că, din numărul de 30 de locuri pentru viitori institutori aromâni ce urmează a fi pregătiţi pe seama bugetului statului român,
aproape jumătate, de nu mai mult, vor fi libere. El invită pe ministru să dispună ocuparea lor, fie cu .feciori", fie cu .fete" din sudul Dunării, amintindu-i că grecii se ocupă intens de recrutarea de tinere cadre didactice între aromâni. În spiritul severităţii
instaurate de Tell, la a cărei declanşare de altfel însuşi contribuise, inimosul arhimandrit cere lui Maiorescu să-i gonească din ţară pe acei foşti elevi ai şcolii macedo-române care nu s-au dus în Macedonia. ca şi pe aceia care au dezertat din posturile lor
de învăţători, venind din România pentru a ocupa alte funcţii publice, căci, spune el
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„altfel, orice cheltuieli sunt de prisos". Pe memoriul acesta al „fatigatului bătrân", cum
se desemnează, Titu Maiorescu pune rezoluţia potrivit căreia arhimandritul va
aduce tineri din Macedonia pentru ocuparea celor 13 locuri vacante, sub condiţia ca
după trei ani aceştia să se întoarcă în ţara lor ca învăţători24.
În timpul ministeriatului său, Christian Tell a primit două rapoarte necerute şi o
petiţie privitoare la situaţia aromânilor, a şcolilor româneşti pentru aromâni şi a şco
lii româneşti din schitul românesc de la Muntele Athos din partea lui Nifon Bălăşes
cu, care se intitulează „vechi profesor de teologie în România şi acum director al
şcoalelor române din Turcia". Nifon Bălăşescu pomeneşte despre aceste adrese ale
sale într-un memoriu adresat lui Titu Maiorescu, la nici o lună de la instalarea acestuia ca Ministru al Instrucţiunii Publice. Plângându-se că nu a primit răspuns la memoriile sale de la generalul Teii, Nifon Bălăşescu le recomandă atenţiei succesorului
acestuia, pe care caută să-l capteze prin flaterie şi căruia îi indică datele şi chiar numere de înregistrare (26 mai 1872, memoriu despre românii din Turcia, cu cerere de
ajutor; 12-24 iulie 1873, memoriu despre aromânii din Macedonia, Tesalia, Tracia,
Epir şi Albania cu critici la adresa şcoillor româneşti, înreg. 12.035). Nifon arată că a
atras atenţia asupra faptului că nu toate şcoille subvenţionate funcţionează, un adevăr cunoscut de Tell, care declanşase opera sa reformatoare şi de control. Ca şi alţi
aspiranţi la cârmuirea şcolilor de peste Dunăre, Nifon Bălăşescu, care scrie din Constantinopol, recomandă lui Maiorescu numirea - desigur subvenţionată - a unui revizor şcolar. El lansează acuzaţii şi la adresa agentului român la Constantinopol,
care ar fi înconjurat de „grecotei", care ar fi un om nesigur, aşadar, incompetent 25.
Oricât de mare ar fi fost severitatea lui Christian Teii, acesta s-a arătat la fel de puţin
sensibil la asemenea manevre interesate, pe cât de sceptic s-a dovedit faţă de spiritul de aventură, combinaţii pe scară largă şi pragmatism al lui Apostol Margarit.
I-a fost dat lui Christian Teii, omul care intrase cel dintâi în contact cu Averchie
şi semnase primul manifest către aromâni, să-i ceară arhimandritului demisia şi să închidă şcoala macedo-română de la Sfinţii Apostoli. Fireşte, nu abandonarea idealului la a cărui formulare participase, ci dorinţ.a de a pune seriozitate şi ordine în efortul pentru realizarea lui, scrupulul faţă de cheltuirea banului public l-au îndemnat pe
Christian Teii să procedeze cum a procedat. Acţiunea lui se încadrează în reacţia de
asanare a vieţii publice româneşti, reprezentată de guvernul conservator al lui Lascăr
Catargiu, după o perioadă, se ştie, de avânt şi dezordine romantică, duse până la
anarhie şi eşuate în demagogie şi speculare a statului în interes personal de către politicieni. Acţiunea lui Christian Tell a fost urmată de oameni ca Titu Maiorescu şi a
creat un precedent de necesară rigoare şi mai mult realism politic în întreaga acţiune
românească printre aromânii din Peninsula Balcanică, precedent ce face mai uşor de
înţeles şi încadrat istoric gesturile de mai târziu ale unui Spiru Haret, de pildă. Nu e
mai puţin adevărat că, prin forţa lucrurilor, linia aparent mai aventuristă şi, în orice
caz, mai puţin riguroasă sub raport strict profesional şi etic, reprezentată de Apostol
Margarit şi cauţionată de Partidul Naţional-Liberal, avea să aibă, o vreme, câştig de
cauză şi să înregistreze considerabile victorii pe plan pragmatic în promovarea ideii
naţionale româneşti între aromâni.
însuşi
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Note
• Abrevieri folosite: ASB =Arhivele Statului Bucureşti; MCI =fondul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Din iniţiativa prof. Victor Papacostea, fondatorul Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti, care a cercetat şi valorificat
multe dintre ele, documentele referitoare la mişcarea de redeşteptare naţională a
aromânilor existente în acest fond au fost, în parte, transcrise de Mihail Regleanu
pentru a fi ulterior publicate într-un volum editat de acest institut. Colectivul de
istorie a romanităţii balcanice din Institutul de Studii Sud-Est Europene îşi propune
să ducă la capăt această iniţiativă a prof. Victor Papacostea, a cărei înfăptuire a fost
împiedicată, ca atâtea altele, de desfiimarea Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice în anul 1948.
Victor Papacostea, însemnările lui Ioan Şomu Tomescu privitoare la arhimandritul Averchie, în Revista aromânească, I, 1, 1929, p. 38-55.
2) Manifestul a fost publicat în ziarul Buciumul nr. 3, 1863, p. 10.
3) ASB, MCI, 193/1870, f. 114.
4) Averchie fusese destituit abuziv, în octombrie 1868, în pofida ezitărilor ministrului
Gusti, după tulburările din institut din luna precedentă, cf. ASB, MCI, 148/1869, f. 30.
El a fost reintegrat prin decret domnesc la 13 februarie 1869, cf. ASB, MCI, 148/1869.
5) ASB, MCI, 147/1870.
6) ASB, MCI, 147/1870.
7) ASB, MCI, 147/1870, f. 128.
8) ASB, MCI, 147/1870, f. 127.
9) Ibidem.
10) ASB, MCI, 147/1870, f. 175.
11) Cf. M. V. Cordescu, Istoricul ~oalelor române din Turcia, Bucureşti, 1906;
S. Ţovaru, Problema şcoalei româneşti din Balcani, Bucureşti, 1934; D. Velicu,
Institutul de la Sfinţii Apostoli şi începutul mişcării de redeşteptare a românilor macedoneni, în Revista istorică română, XI-XII, 1941-1942,
p. 272-286; M. D. Peyfuss, Ole Aromunische Frage, Viena, 1974.
12) ASB, MCI, 2360/1873, f. 37.
13) Ibidem. Semnatari: Aaron Florian, I. Zalomit, A. Marin, D. Petrescu, Chr. Teii
aprobă avizul.
14) ASB, MCI, 2360/1873, f. 46.
15) ASB, MCI, 2360/1873, f. 48 din 10 iunie 1873.
16) ASB, MCI, 2360/1873, f. 50.
17) ASB, MCI, 2360/1873, f. 82 din 10 septembrie 1873.
18) ASB, MCI, 2640/1874, f. 6.
19) ASB, MCI, 2322/1873, f. 58.
20) ASB, MCI, 2322/1873, f. 58 v. din 9 iunie 1873, cu aprobarea lui Chr. Teii.
21) ASB, MCI, 2322/1873, f. 111.
22) ASB, MCI, 2360/ 1873 din 21 august 1873.
23) ASB, MCI, 2360/1873, f. 82.
24) ASB, MCI, 2605/1874, f. 40.
25) ASB, MCI, 2640/1874, f. 32. Memoriul către Titu Maiorescu datează din 11 mai
1874.
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Ştefan

Vâlcu

Elemente constitutive ale ideologiei naţionaliste
croate de la sfârsitul secolului al XIX-iea
'

Mişcările de renaştere naţională în răsăritul european al începutului de secol XIX
au fost mult influenµte de unele teorii ale luiJohann Gotfried Herder, mai ales de acelea expuse în cartea sa ldeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit
(1784-1791) conform cărora fiecare naţiune este unică, având propriul său spirit
naţional (Volksgeist). Deşi Herder nu efectuase nicăieri o ierarhizare a naţiunilor
în .superioare" şi „inferioare", o atare interpretare era lesne de întrevăzut, din ideea
„unicităţii" naţiunii decurgând logic noţiunea de „ierarhizare a naţiunilor". Aceste
interpretări s-au integrat structurii unor ideologii naţionaliste, exclusiviste, cazul
croat fiind dintre cele mai relevante.
La originea renaşterii naţionale croate a stat mişcarea iliră a lui Ljudevit Gaj 1.
Ilirismul s-a constituit ca o reacţie sud-slavă (dar în special croată) la puternica
presiune a naţionalismului maghiar şi a fost influenţat de principiile revoluţiei
franceze, corespunzând, ca idealuri şi atmosferă, romantismului „Primăverii popoarelor". În elanul său, naţionalismul maghiar pretinsese introducerea în teritoriul croat a limbii maghiare ca limbă oficială şi acesta a fost semnalul trezirii conştiinţei naţionale croate. Rolul limbii naţionale a fost deci la origine miza conflictului între naţionalismele croat şi respectiv maghiar, între concepţia de stat croat
şi aceea a starului ungar. Lingvistica a devenit prin urmare o armă de prim ordin
într-o luptă cu vaste consecinţe pentru dezvoltarea politicii şi ideologiei croate în
secolul al XIX-iea. A urmat în mod firesc descoperirea afinităţii lingvistice între diversele popoare iugo-slave şi o parte a mediului intelectual croat, conştientă că nu
putea rivaliza 5u naţionalismul maghiar, a aderat cu entuziasm la ideile romantice
ale lui Pavao Safarik şi Jan Kollar privind marele viitor al slavismului. Ilirismul a
fost adoptat de nobilimea croată şi de părura orăşenească, acestea intuindu-i semnificaţia şi înţelegând că arhaismul respectiv putea deveni un instrument în opera
de unificare a slavilor de sud, indiferent de religia şi denumirilor lor locale sau
naţionale.

Întrucât pe vremea aceea nu exista o limbă literară comună croato-sârbă, Ljudevit Gaj s-a dedicat acesrui ţel, începând din 1835 să publice Ia Zagreb un jurnal
scris în dialectul central (1tokavian) familiar atât croaţilor, cât şi sârbilor. Adepţii
mişcării visau şi proiectau unirea tururor teritoriilor iugo-slave, incluzând şi Bulgaria. În dorinţa de a-şi sublinia specificul naţional, ei s-au aplecat asupra trecurului,
17
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descoperind bogata tradiţie istorică .1 statului croat sau, cum s-a exprimat Petar Ostovic într-un mod destul de neelegant, în acel moment „croaţii şi-au studiat istoria
şi au aflat că Croaţia fusese un regat pmsper pe vremea când maghiarii erau încă
nomazi călări'"/..
Într-una din operele reprezentative pentru mişcarea iliră, lucrarea Dizertaţia,
contele Janko Dra~kovic (franc-mason şi primul apologet local al principiilor democraţiei) expunea programul politic, economic şi civil al Renaşterii naţionale croate într-o pledoarie pentru unificarea tuturor segmentelor „naţiunii" croate în vederea reînvierii vechiului stat al Croaţiei.
Din acest fundament al renaşterii naţionale care a fost mişcarea iliră au rezultat mai multe curente, dintre care două interesează în mod direct aici şi care, cu timpul, se vor constitui în două partide politice complet opuse. Primul, avându-i ca reprezentanţi pe episcopul Josip Juraj Strossmayer şi pe canonicul Racki a continuat,
propriu-zis, idealurile ilirismului în efortul de a crea şi întări o punte de legătură între croaţi şi confraţii lor iugo-slavi. Esenţa acestui jugoslovjenstvo (iugoslavism)
constă în unificarea spirituală a iugo-slavilor pornind de la bazele culturii comune
şi ale limbii literare, în cadrul unui naţionalism filologic3. Gruparea era compusă din
intelectuali reprezentanţi ai profesiunilor liberale (avocaţi, profesori, preoţi etc.)
proveniţi din burghezie, nobilime şi ţărănimea înstărită şi promova principiile liberalismului occidental care începuse să exercite o mare forţă de atracţie în regiunea
balcanică. Ideea de la care pornise episcopul de Djakovo fusese proiectul unei reconcilieri a bisericii catolice cu cea ortodoxă, premisă a unui iugoslavism de orientare mediterano-balcanică ce ar fi soluţionat problema unirii iugo-slavilor. Teoria lui
Strossmayer a întâlnit nu numai opoziţia maghiarilor (cărora le era teamă de implicaţiile curentului), ci şi pe aceea a derului ortodox sârb (ca şi a unei părţi din intelectualitatea sârbă) care au văzut in mişcarea iugoslavă o capcană destinată a-i
convinge să renunţe la apartenenţa la biserica răsăriteană4. Atât Ljudevit Gaj, cât şi
Strossmayer fuseseră foarte atenţi să nu lezeze sentimentele patriotice locale, ca şi
pe cele religioase ale diverselor popula~i iugo-slave, în special ale sârbilor. Dar
această revelaţie a apartenenţei la o rasă comună şi a unei limbi aproape identice a
fost receptată într-un mod diferit de croaţi şi sârbi. Vădit impresionate, în special de
identitatea d~ limbă, mediile reprezentative croate şi sârbe şi-au oferit fiecare varianta cea mai convenabilă. Apostolul renaşterii naţionale şi culturale a sârbilor, Vuk
Karad!i<!, avea astfel certitudinea că o mare parte a croaţilor era, de fapt, de origine
sârbă şi ca atare reclama teoretic circa 4/5 din teritoriul croat. Nu era invenţia sa,
întrucât aceasta era opinia ce circula larg în Serbia primelor decenii ale secolului al
XIX-iea, marea nebulozitate în materie de identităţi naţionale iugo-slave fiind o caracteristică a perioadei. Partea defavorabilă a chestiunii a constat nu în lipsa acută de
informaţie ist01ică, ci în ceea ce a derivat ulterior din ea, adică în apariţia proiectelor denumite generic .Serbia Mare", respectiv „Croaţia Mare", ambele părţi fiind, cel
puţin la origine, de bună credinţă. Această interpretare a iugoslavismului a condus
deci, chiar din primele momente ale afinnării sale ca fenomen istoric, la diferenţieri
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nete între partenerii de aceeaşi sorginte naţională. În ceea ce priveşte croaţii, însuşi
Strossmayer, conducând cel mai moderat şi echilibrat curent politic croat, Partidul
liberal, era convins că poporul croat avea dreptul „legal şi permanent" de proprietate asupra întregului teritoriu cuprins între graniţa Muntenegrului cu Albania până
la Drina şi Dunăre, deşi acest spaţiu era populat inclusiv de sârbi şi sloveni5.
Spre deosebire de Partidul dreptului croat care, ulterior, a negat însăşi existenţa sârbilor şi slovenilor ca entităţi naţionale de sine stătătoare, Strossmayer le-a
recunoscut individualitatea etnică, precizând totuşi că sarcina acestor două popoare era de a susţine „naţiunea politică croată" (ca unică formă de dezvoltare naţiona
lă iugo-slavă) în lupta sa împotriva politicii austro-ungare de deznaţionalizare a
sud-slavilor6.
Episcopul croat şi liberalii săi şi-au dus existenţa într-o Croaţie marcată profund de apartenenţa la Imperiul dualist. În aceste condiţii, ei au considerat că oferta lor politică nu putea depăşi cadrul strict contemporan: pentru Strossmayer, soluţia în problema naţională iugo-slavă a fost proiectul unei formaţiuni statale de
tipul unei monarhii federale danubiene în care Croaţia urma să deţină o poziţie de
egalitate cu celelalte popoare din zonă. Important este faptul că Strossmayer era
convins că croaţii şi sârbii pot trăi împreună în armonie: el era de părere că, pentru a se ajunge la această etapă finală, cele două popoare trebuiau să-şi dezvolte
propriul naţionalism, fiecare pe cont propriu, separat de celălalt; numai printr-o
adevărată înţelegere a rădăcinilor lor, înţelegerea incluzând un respect mutual absolut necesar, croaţii şi sârbii ar fi ajuns în final să fie convinşi de necesitatea traiului în comun.
Diametral opusă curentului iugoslav al liberalilor lui Strossmayer, mişcarea
ideologică personificată de Ante Star~evi~ (1823-1896) s-a delimitat net încă din
primii ani ai lui 1860 de ilirismele lui Gaj şi iugoslavism printr-o atenţie cu totul
specială acordată reliefării trăsăturilor particulare ale poporului croat şi valorilor
istoriei sale7. La origine, Star~evi[ fusese un adept al ilirismului, dar eşecul revoluţiei de la 1848-49 şi regimul absolutist al lui Zach l-au convins să promoveze necesitatea unei politici independente naţionale îndreptată deopotrivă contra Vienei
şi Budapestei, cât şi iugoslavismului. Aşa cum semnala istoricul croat Vaso Bogdanov, în prima sa perioadă de activitate, StarC'evi~ a susţinut distrugerea fără
compromisuri a Austro-Ungariei şi unirea ,,în condiţii de libertate" a tuturor popoarelor iugoslaveB.
„
Dar, încă de la început, el se delimitează de Gaj, declarând în 1851 că nu stokaviana, ci amestecul tuturor celor trei dialecte croate împreună cu graiul întrebuinţat în Krajina reprezintă pentru el adevărata limbă croată; în practică, StarC'evi~
a folosit în scrierile sale graiul ekavian, una din variantele dialectului 'ttokavian.
Tot în această perioadă, el a început să-şi facă cunoscute opiniile sale categorice
privitoare la Serbia şi la sârbi.
Criticând în 1851 pe confraţii săi literari care foloseau termenul de „sârbeşti"
pentru poeziile publicate de Vuk Karad:liC, Star~evic' a afirmat că sârbii nu posedă
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o identitate r1aţională proprie, fiind croaţi siliţi de vicisitudinile istoriei să urmeze o
evoluţie apane: croat este şi Vuk Karad~ic, precum croaţi au fost atât ţarul Duşan,
cât şi întreaga tiinastie domnitoare Nemanjic9. Contestarea de către Star~evic a identităţii naţionale sârbeşti, a legitimităţii numelui de sârb, a constituit, după unii autori
croaţi, o reaqie la poziţia adoptată de reprezentanţi ai intelectualităţii sârbeşti care,
cu aceeaşi nonşalanţă lipsită cel mai adesea de forţa argumentului ştiinţific, vedeau
peste tot până la Adriatica numai sârbi. Intransigenţa ambelor părţi a dat naştere
unei polemici ascuţite în care Star~evic a încrucişat pana atât cu publicaţii sârbeşti
(Serpski Dne1mik din Novi Sad, Novine Srpske din Belgrad etc.), cât şi cu panslavişti
celebri precum Safarik. De altfel, Stracevit s-a opus categoric panslavismului (el îl
denumea panrusism), considerându-l un dizolvant al identităţii naţionale croate,
prin nimic deosebit de maghiarismul Budapestei sau germanismul Vienei.
Încercând să echilibreze balanţa în numele măcar al unui bun simţ elementar, cunoscutul istoric Jovan Skerli~ concluziona în primele decenii ale secolului
nostru că aceste două concepţii, a .Serbiei Mari", respectiv a „Croaţiei Mari", indiferent de sensul de la care pornise provocarea, au fost deopotrivă de nocive pentru
relaţiile între cele două popoare iugo-slave.
Răspunzând lui Safarik, Star~evi~ mergea mai departe cu consideraţiile, afirmând că ilirismul nu merita nici o apreciere, întrucât nu-şi atinsese scopul principal, acela de a face să domnească buna înţelegere între iugo-slavi şi, în consecinţă,
croaţilor nu le mai rămânea altceva de făcut decât să-şi urmeze calea sau, după exprimarea sa, „fiecare să-şi vadă de destinul său" IO. Începând din 1861, Starcevi~ are
posibilitatea să-şi prezinte public ideile sale politice. Astfel, el reclamă restabilirea
integrităţii Croaţiei Mari (respectiv Croaţia, Slovenia, Dalmaţia, Krajina, o parte din
Bosnia) cărora, spunea el, ar trebui să li se alăture „cu voia localnicilor, întregul teritoriu de la sud şi nord-vest" unde trăieşte „după sânge, limbă şi trecut şi, dacă o
da Domnul şi viitor, unul şi acelaşi popor"ll. Caracteristic pentru Star~evi~, acest
proiect era însoţit de un program de revendicări privind obţinerea unor largi drepturi şi libertăţi cetăţeneşti care l-au făcut extrem de popular în rândul unor categorii
sociale, în special ale micii burghezii şi orăşenimii. În articolele sale el s-a lepădat
complet de iugoslavism, pe care-l eticheta drept .o construcţie artificială", o „năs
cocire metafizică".
Însuşi numele de slav era considerat de el ca artificial şi insultător, un termen
impus de straini, însemnând „sclavie" şi neavândyrin urmare valoare de nume naţional. .Slavjanstvo" (Frăţia slavă) era pentru StarceviE un cuvânt lipsit de conţinut,
o utopie fără acoperire istorică, destinată a bara drumul spre progres al poporului
croat. A te baza pe propria istorie, explica el în revista .Horoat", şi a munci pentru
propria-ţi libertate şi fericire - iată calea de urmat.
Consideraţii asemănătoare cu acelea referitoare la sârbi au fost aplicate şi în
cazul slovenilor, definiţi drept croaţi în cea mai mare parte, cu excepţia .unei turme sloveno-sârbe instabile" 12 . Demnă de interes este nota sa evident antireligioasă, anticlericală, evidenţiată în mai multe rânduri. Scriind la 1870 manifestul pro20
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gramatic al partidului său (Hrvatska Stran.ka Prava), Star~evi6 cerea să se deschidă larg porţile partidului pentru toate categoriile sociale indiferent de religie,
considerând .libera cugetare" drept o condiţie pentru obţinerea unităţii naţionaJel3.

Influenţa lui Starcevic' a fost foarte puternică în special în rândul categoriilor
sociale mai puţin înstărite din Croaţia. Considerat unanim drept părintele naţiona
lismului croat modern, adulat de ustaşii de mai târziu, el a contribuit enorm la revigorarea spiritului naţional croat. În acelaşi timp însă, prin impunerea ideii rolului
conducător al Croaţiei în lumea slavilor de sud şi prin atitudinea dispreţuitoare şi
insultătoare la adresa fiinţei naţionale a sârbilor, Starcevi~ a contribuit la apariţia
discordiei seculare ale cărei consecinţe s-au prelungit şi amplificat dramatic până
în zilele noastre.

Note
1. Câteva repere bibliografice necesare privind începuturile naţionalismului croat:
Hennann Wendel, JJ. Strossmayer, aus dem Siidslawischen Risorgimento
(JJ. Strossmar despre Renaşterea sud-slavâ), Gotha, 1921; Vaso Bogdanov, Historija polltiddh stranaka u Hrvatskoj (Istoria partidelor politice din Croaţia),
Zagreb, 1958;). Sidak, M. Gross, I. Karaman, D. Sepi~, Povijest hrvatskog naroda god. 1860-1914 (Istoria poporului croat între anii 1860-1914), Zagreb, 1968;
Mirjana Gross, Croatian National-Integrational Ideologies from the End of
Illyrism to the Creation of Yugoslavia, Austrian History Yearbook, 15-16
(1979); Dietrich Wolf Beschnin, Nationalismus bei Serben und Croaten (Naţio
nalismul la sârbi şi croaţi), Mtinchen, Oldenbourg, 1980; Ivo Banac, The Nadonal Question in Yugoslavla: Origins, History, Polldcs. Comell University
Press, Ithaca and London, 1984.
2. Peter Otsovi~. 1be Truth about Yugoslavia, New York, Roy Publishers 1952, p. 45.
3. Detalii asupra ideologiei iugoslave a lui Josip Juraj Strossmayer în volumul). ). Strossmayer-F. Ra°fki, Polld~ki splsi (Scrieri politice), Zagreb, 1971.
4. Vladimir Corovi(, IstorijaJugoslavije (Istoria Iugoslavie1), Beograd, 1837, p. 511.
5. Vezi introducerea lui Vladimir Ko~cak la volumul].]. Strossmayer-F. Ra~ki. op. cit.
6)Ibidem.
7) Cea mai completă lucrare asupra naţionalismului croat rămâne aceea a Mirjanei
Gross, Povijest pravaske ideologije (Istoria ideologiei „pravaşe"), Zagreb,
1973.
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8) Vaso Bogdanov, op. cit., p. 767.
9) Peter Ostovi~. op. cit., p. 49.
10) Ante Star~evi~. Pollti~ki Spisl (Scrieri politice), Zagreb, 1971, p. 45.
11) Ibidem, articolul „Sunteţi pentru slavism sau pentru croatism?"
12) Mirjana Gross, Povljest... p. 77-78.
13) Ante Starcevi~, op. cit., p. 167.
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Ştefania Mihăilescu

Mocsâry Lajos şi problema naţională

în Austro-Ungaria

S-au împlinit în acest an, pe 6 ianuarie, opt decenii de la dispariţia lui Mocsary
Lajos, om politic maghiar care poate fi considerat drept cel mai consecvent reprezentant al curentului independentist, antidualist din Austro-Ungaria.
El provenea dintr-o veche familie nobiliară din comitanil Nograd. Interesul
pentru viaţa obştească l-a moştenit de la tatăl său, Mocsary Imre, notar cu vederi
liberale, având o solidă cultură europeană. Ca student în drept, tânărul Mocsary a
urmărit cu interes dezbaterile nobilimii reformatoare din anii '40 ai secolului trecut
în jurul găsirii celor mai potrivite căi pentru modernizarea societăţii maghiare.
Îmbolnăvindu-se, nu va putea lua parte la revoluţia de la 1848 şi abia în 1855
va debuta cu lucrarea A magyar tarsas elet(Viaţa socială maghiară) în care va condamna letargia tinerei generaţii din anii neoabsolutismului habsburgic şi va îndemna la soluţionarea gravelor dificultăţi sociale la ordinea zilei, printre care un loc deosebit îl ocupa, în concepţia sa, problema naţională. Analiza acestei probleme şi
modalităţile dezlegării sale în condiţiile specifice ale „Ungariei istorice" vor constitui obiectivul principal al celor peste 20 de volume de studii, eseuri şi pamflete politice, publicate de Mocsary între anii 1855 şi 1910 1 . O primă ediţie a celor mai
importante texte din vasta sa operă a fost realizată în 1958 de către Kemeny
G. Gâbor, sub îngrijirea căruia au apărut şi cele şase volume de documente referitoare la problema naţională din Ungaria în epoca dualismului2.
Candidând în comitatul Borsod, ca membru al partidului de orientare liberală
moderată al lui Deak Ferenc, devine în 1861 deputat parlamentar. Adept al concepţiei lui Kossuth Lajos, după care reorganizarea Europei centrale pe baze modeme ar
fi fost imposibilă fără înlăturarea dominaţiei austriece, Mocsâry se va situa curând în
opoziţie cu adepţii lui Deak favorabili reconcilierii cu Dinastia de Habsburg.
După încheierea pactului dualist din 1867, îndemnat şi de Kossuth, va strânge
laolaltă toate grupările politice interesate în cucerirea independenţei de stat a Ungariei faţă de Austria. În urma străduinţelor sale, a luat fiinţă, în 1874, Partidul Independentist care reunea atât elementele radical-democratice, potrivnice compromisului cu Habsburgii, cât şi pe cele moderate, provenite mai ales din Partidul CentruStânga, opuse fuziunii acestuia cu partidul lui Deak. În rândurile noului partid va
intra şi gruparea lui Irănyi Daniel, care după reîntoarcerea sa din emigraţie va abandona ideea sa intransigentă de rupere totală a legăturii Ungariei cu Austria, reducând-o la aşa-numita „uniune personală" (dubla calitate a lui Franz Iosif de împărat al
Austriei şi rege al Ungariei conform cu prevederile Sancţiunii Pragmatice).
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Opoziţia mdependentistă

s-a dovedit de la începutul afirmării sale o opoziţie
pentru guvernarea liberală, datorită abandonării treptate a obiectivelor
democratice de către marea majoritate a liderilor. Creşterea influenţei grupării conservatoare, de origine transilvană, condusă de către Ugron Gabor, mare proprietar
(7000 ha.), şi de către Bartha Mikl6s, avocat şi director al ziarului clujean .Ellenzek"
(Opoziţia) va accentua, în ultimele două decenii ale secolului trecut, orientarea
spre dreapta a întregului curent independentist. Acceptarea, fie şi cu anumite rezerve, a compromisului cu Austria, renunţarea la revendicarea unei armate proprii
şi a unui teritoriu vamal independent, susţinerea doctrinei „naţiunii politice unitare
maghiare" şi, in numele ei, a maghiarizării celorlalte etnii, au apropiat, în ultimă
analiză, opozif ia independentistă de curentul dualist.
Gruparea radical-democratică a lui Mocsary Lajos nu a putut opri alunecarea
majorităţii opoziţiei independentiste pe panta naţionalismului intolerant. Împăca
rea liderilor independentişti cu ideea compromisului cu Habsburgii constituia - în
viziunea lui Mocsâry - trădarea idealurilor generaţiei paşoptiste şi renunţarea la
principiile care justificau însăşi raţiunea de a fi a partidului independentist.
În opinia susţinătorului independenţei totale a Ungariei faţă de Austria, regimul instaurat la 1867 ar fi reprezentat acelaşi absolutism habsburgic, dar îmbrăcat în
haine constituţionale, care a adâncit la maximum conflictele sociale şi naţionale3.
În opoziţie cu Deâk Ferenc, Mocsâry vedea în pactul dualist nu o continuitate
a „constituţionalismului milenar maghiar", ci renunţarea la atributele fundamentale
ale suveranităţii Ungariei4. Instituţia Delegaţiilor ar fi fost - în opinia sa - doar o
mască abilă pentru menţinerea atotputerniciei suveranului care, potrivit constituţiei dualiste, decidea în ultimă instanţă în problemele fundamentale ale statului: în
politica externă, în domeniul finanţelor şi comerţului şi în cel militar, fiind şi comandantul suprem al armatei. În condiţiile menţinerii censului foarte ridicat, cele
două parlamente, cel de la Viena şi cel de la Budapesta - releva el - îndeplineau
doar formal rolul lor de for legislativ suprem. Mocsăry a ajuns astfel la concluzia că
dualismul se prezenta ca un sistem politic hibrid, neviabil, care a transformat Ungaria într-o ve1itabilă colonie austriacăS.
Singura ieşire din criza politică în care se afla statul ungar ar fi fost - după
Mocsary - denunţarea neîntârziată a pactului cu Austria şi restabilirea independenţei
şi suveranităţii Ungariei. Aceste obiective nu puteau fi atinse decât prin unirea forţelor
interesate în înlăturarea supremaţiei aristocraţiei austro-germane şi a celei maghiare.
Din această perspectivă va căpăta - în concepţia sa - o importanţă primordială reconcilierea cu majoritatea nemaghiară a cetăţenilor Ungariei care reprezentau cea mai
importantă rezervă democratică în lupta pentru răsturnarea puterii Habsburgilor.
Încă în pamfletul său, apărut la Pesta în 1858, sub titlul Nemzetiseg (Naţiona
litate), Mocsâry se delimita faţă de cei care vedeau în ideea de naţionalitate o idee
retrogradă şi opusă celei de libertate. În consens cu liberalul Eătvăs J6zsef, Mocsary afirma tă manifestarea sentimentului naţional, conştiinţa apartenenţei la o
naţionalitate erau consecinţe fireşti ale procesului de emancipare a popoarelor.
Dar, spre deosebire de doctrinarul dualismului, liderul independentist argumenta
că sentimenul naţional nu va dispărea o dată cu dezvoltarea societăţii modeme, ci
el va reprezema o importantă forţă propulsoare a progresului.
comodă

24
https://biblioteca-digitala.ro

Ca exponent al nobilimii liberale, Mocsăry a încercat însă să concilieze tendinţele
hegemoniste ale naţiunii sale cu aspiraţiile legitime ale naţionalităţilor nemaghiare.
Înţelegând prin naţiunea modernc'fl o comunitate de oameni având aceeaşi
origine şi limbă, omul politic independentist susţinea, în vădită opoziţie cu doctrinarii regimului dualist, că Ungaria ca stat naţional unitar nu exista de fapt: „Există
- afirma el în pamfletul său despre naţionalitate - naţiunea maghiară, adică totalitatea oamenilor care au aceeaşi origine maghiară, care vorbesc ungureşte şi care
au aceleaşi sentimente familiale unii faţă de alţii. În acest sens, există pe teritoriul
patriei maghiare şi naţiunea slovacă, sârbă, croată şi română"7.
Mocsăry afirma deopotrivă cu toţi ceilalţi exponenţi ai nobilimii liberale superioritatea etniei maghiare şi cerea celorlalte etnii să se resemneze în faţa acestei
situaţii, pe care o considera firească, şi să ţină seama, înainte de orice interese particulare, de interesele majore ale ţării căreia îi aparţineau 8 .
Delimitându-se faţă de apărătorii ideii de stat naţional unitar maghiar, Mocsâry
demonstra că existenţa pe teritoriul statului ungar a mai multor naţiuni nu trebuia
privită drept o nenorocire pentru soarta maghiarimii. Asigurarea rolului de hegemon al naţiunii maghiare nu presupunea ca celelalte etnii să renunţe la naţionalita
tea lor. În opinia sa, afirmarea naţiunii maghiare n-ar fi trebuit să ducă la conflicte
cu celelalte etnii ale Ungariei, aflate şi ele în plin proces de emancipare. Faptul că
s-a ajuns la contradicţii violente încă înainte de 1848 se datora nu ameninţării panslavismului, pangermanismului sau panromânismului, cum susţineau doctrinarii
statului dualist, ci votării de către dieta nobiliară, între anii 1770 şi 1848, a numeroase legi, în scopul vădit de a asimila etniile nemaghiare: „Se întrevedea din felul
cum procedam - releva omul politic independentist - dorinţa, convingerea că prin
orice mijloc trebuie să extindem maghiarimea şi trebuie să tindem ca, înlocuind
treptat toate celelalte limbi şi naţionalităţi, totul să devină maghiar în Ungaria. Or,
una este a dezvolta o limbă şi alta este a o răspândi, impunând-o celor care aveau
altă limbă"9. Mocsăry atrăgea atenţia opiniei publice asupra consecinţelor grave ale
atitudinii intolerante a cercurilor guvernante. Naţiunea maghiară - avertiza liderul
independentist - nu era în stare să lupte în acelaşi timp şi împotriva Austriei, şi împotriva naţionalităţilor, fără să pună în pericol însăşi existenţa statului ungar.
Sub influenţa ideilor lui Kossuth Lajos, Mocsăry susţinea că unirea popoarelor
într-o confederaţie dunăreană ar fi fost cea mai potrivită cale de emancipare a naţiu
nii maghiare şi a celorlalte naţiuni, aflate sub dominaţie habsburgică IO. Asemenea
şefului emigraţiei maghiare, şi Mocsăry era convins că în acest cadru va fi asigurat cel
mai bine rolul de hegemon al naţiunii maghiare în centrul şi sud-estul Europei. Pe de
altă parte, omul politic independentist şi-a dat seama că prin eşuarea proiectelor
privind organizarea unei insurecţii antihabsburgice cu ajutorul puterilor occidentale
şi datorită încheierii pactului dualist austro-ungar în 1867, o astfel de soluţie a devenit
iluzorie. Însuşi Kossuth Lajos va abandona proiectul confederaţiei dunărene, elaborat de el în mai multe variante, în anii '50-60 ai secolului XIX, şi va îndemna opoziţia
independentistă să găsească alte modalităţi de luptă împotriva stăpânirii habsburgice.
În viziunea lui Mocsâry Lajos, în condiţiile regimului dualist, numai reconcilierea cu naţionalităţile putea asigura întărirea poziţiei statului ungar faţă de Austria. Liderul maghiar acredita ideea potrivit căreia atracţia şi interesul naţionalităţilor faţă de
fraţii lor de sânge de dincolo de graniţele Ungariei nu numai că nu trebuiau condam-
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nate şi împiedicate ci, dimpotrivă, încurajatel 1. Dacă vor fi asigurate pentru naţional
ităţi condiţii optime de afirmare - releva el -, ele se vor simţi sincer legate de ţara în
care se aflau şi astfel va creşte şi influenţa Ungariei în această parte a continentului 12 .
Tezele şi opiniile formulate de Mocsâry vor căpăta o importanţă excepţională
în ultimele două decenii ale secolului trecut, când se impune ca linie directoare a
politicii guvernamentale naţionalismul intolerantl3. În condiţiile în care şi opinia publică maghiară susţinea o asemenea orientare, Mocsâry argumenta că singura modalitate de a câştiga etniile nemaghiare pentm interesele supreme ale statului ungar
era respectarea cu stricteţe a legii naţionalităţilor din 1868 (legea XLIV), deşi era
conştient de faptul că ar fi fost nevoie de concesii mult mai mari decât cele prevăzute
în această lege pentru satisfacerea dezideratelor etniilor nemaghiare. În februarie
1868, când se dezbătea proiectul legii XLIV în parlamentul de la Pesta, Mocsâry a
respins propunerile făcute de Comisia Centrală, susţinute de majoritatea deputaţilor. El reproşa membrilor Comisiei că nu cunoşteau bine problema naţională din
Ungaria. Astfel explica liderul independentist de ce nu se prevedeau în proiect modalităţile sprijinirii de către stat a şcolilor confesionale şi a organizării învăţământului
superior în limbile naţionalităţilor14. Cea mai gravă lacună a proiectului majorităţii
era - în opinia sa - „extinderea exagerată a sferei de folosire a limbii oficiale a statului"15. El s-a pronunţat împotriva legiferării unei singure naţiuni politice în Ungaria,
paragraf introdus în proiectul de lege la propunerea lui Deâk Ferenc.
În consens cu deputaţii naţionalităţilor, el cerea ca în aşa-numita naţiune politică să fie incluse, pe lângă naţiunea maghiară, şi celelalte naţiuni ale Ungariei: română, slovacă, sârbă, croată şi germană.

Mocsâry şi-a exprimat rezervele şi faţă de proiectul minorităţii parlamentare,
care prevedea, pe lângă recunoaşterea celor şase naţiuni politice, şi delimitarea teritoriilor administrative, pe baza principiului naţionalităţilor. Ca şi EătvăsJ6zsef, teoretician al statului dualist, şi Mocsâry susţinea că o asemenea delimitare ar fi fost imposibilă, din cauza amestecului exagerat de mare al etniilor de pe teritoriul statului
ungar. Liderul maghiar şi-a exprimat temerea că aplicarea principiului etno-lingvistic Ia rearondarea comitatelor ar fi dus Ia subminarea hegemoniei maghiare, indispensabilă - în opinia sa - pentru organizarea statului pe baze modeme 16.
Mocsary reproşa cercurilor guvernamentale că, pe de o parte, prezentau opiniei publice europene legea naţionalităţilor din 1868, votată fără să se fi ţinut seama
de obiecţiile opoziţiei, drept un model democratic de rezolvare a problemei naţio
nale în condiţiile specifice ale Europei centrale şi, pe de altă parte, ele împiedicau,
prin toate mijloacele puterii, aplicarea prevederilor sale referitoare la dreptul de folosire a limbilor naţionale în administraţie, justiţie, în şcoli şi în biserici.
Pe parcursul mai multor decenii care au urmat pactului dualist, liderul independentist va dezvălui în studiile, pamfletele şi în cuvântările sale că numeroase
legi, votate de parlamentul budapestan, urmăreau de fapt transformarea Ungariei
poliglote într-un stat naţional unitar prin contopirea tuturor etniilor în aşa-numita
naţiune politică maghiară. Astfel, în primăvara anului 1879, la discutarea în Camera Deputaţilor a Proiectului de lege şcolară, elaborat de Trefort Agoston, ministrul învăţământului, Mocsăry a fost singurul lider al opoziţiei independentiste care
a condamnat introducerea obligatorie a studierii limbii maghiare în şcolile elementare ale naţionalităţilor. În consens cu deputaţii acestora, fruntaşul independentist
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atrăgea atenţia asupra faptului că măsura preconizată însemna o gravă încălcare a
autonomiei culturale. Prin obligarea tuturor cetăţenilor de altă etnie, care reprezentau majoritatea locuitorilor ţării, la însuşirea limbii maghiare, legea Trefort - releva
Mocsăry - tindea să anuleze prevederile legii XLIV referitoare la folosirea limbilor
materne în organele locale ale puterii şi în şcolile confesionale. În vădită opozitie
cu membrii partidului său, Mocsăry recunoştea că era „foarte firesc" ca etniile nemaghiare să „nu vadă în această strădanie decât atacarea propriei lor fiinţe" 1 7. Deputatul Madarăsz J6zsef a ţinut să declare în faţa parlamentului că ideile exprimate
de Mocsâry nu erau împărtăşite de opoziţia independentistă, ele reprezentând, în
exclusivitate, opiniile personale ale liderului partidului18. Oficiosul independentist
„Egyetertes" (nr. 119 din mai 1879) condamna atitudinea lui Mocsâry ca fiind eronată şi dăunătoare intereselor naţionale maghiare. Cu totul alta a fost reacţia naţion
alităţilor. Astfel, revista „Familia" a publicat pe prima sa pagină (nr. 34 din 1879) o
amplă prezentare a vieţii şi opiniilor lui Mocsăry în problema naţională, împreună
cu un portret al liderului maghiar. Se exprima regretul că doar Mocsăry „s-a putut
ridica deasupra atitudinii intolerante şi şovine a compatrioţilor săi". Se apreciau
eforturile depuse de el, ca preşedinte al Partidului Independentist, pentru apărarea
drepturilor cetăţenilor de altă naţionalitate: „Mocsâry Lajos - se afirma în articol - a
protestat de câte ori a constatat că libertăţile constituţionale erau violate de legile
ticluite în cursul deceniilor de către maghiarii şovini sau atunci când vedea comportamentul ostil faţă de naţionalităţile ţării şi nu a lăsat să-i scape nici un prilej pentru a veni în ajutorul celor care cădeau victima nedreptăţilor"19.
Consecvenţa cu care Mocsăry apăra cauza naţionalităţilor a dus în cele din
urmă la izolarea sa definitivă în sânul Partidului Independentist. Ruptura cu liderii
acestuia va deveni inevitabilă la începutul anilor '80, în pofida succesului electoral
al opoziţiei independentiste, datorat, în primul rând, străduinţelor lui Mocsâry de a
extinde organizaţiile partidului său şi de a-i mări influenţa asupra electoratului.
Grupările lui Irănyi-Madarăsz şi Ugron-Bartha aşteptau doar momentul oportun
pentru a-l îndepărta pe Mocsâry de la preşedinţia partidului. Prilejul s-a ivit în martie
1883, când omul politic independencist s-a ridicat în parlament împotriva votării celui
de al doilea proiect de lege şcolară, elaborat de acelaşi Trefort, potrivit căruia studierea
limbii şi literaturii maghiare devenea obligatorie şi în şcolile medii confesionale.
La consfătuirea Partidului Independentist, din toamna anului 1884, dezavuat
de marea majoritate a membrilor, Mocsâry va demisiona. Alegerea în locul său a lui
Irânyi Daniel, ca preşedinte, va marca victoria curentului naţionalist-exclusivist în
partid, care se va intitula, de atunci înainte, Partidul Independentist-48-tist20.
Rămânând în rândurile partidului, Mocsâry va condamna cu aceeaşi consecvenţă noile măsuri de maghiarizare forţată, atrăgând atenţia compatrioţilor săi că a declara război majorităţii populaţiei ţării, în numele constituirii naţiunii politice maghiare, va duce inevitabil la slăbirea rezistenţei Ungariei în faţa expansionismului
habsburgic. De aceea, el s-a împotrivit cu înverşunare înfiinţării a sute de asociaţii culturale maghiare, în cursul deceniului al optulea, cu sprijinul statului, mai ales pe teritoriile locuite de naţionalităţi, cum erau Felvideki Magyar K6zm!lve/8desi Egyesulet
(FEMKE, Asociaţia Culturală Maghiară din Ungaria Superioară) şi Erdetyreszi Magyar
K6zmf1vel6'desi Egyesu/et (EMKE, Asociaţia Culturală Maghiară din Părţile Transilvaniei). În pamfletul său A k6zmdvel&Jesi egy/etek es a nemzetisegi kerdes
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(Asociaţiile

C1Jiturale şi problema naţională), publicat la Budapesta, în 1886, sub
pseudonimul X. Y„ fruntaşul independentist demonstra că aceste asociaţii nu
aveau un program cultural propriu-zis, pentru că ele îşi propuneau ca prin toate
acţiunile lor „să maghiarizeze cu orice preţ şi indiferent cum"ZI. După Mocsăry,
folosirea de către asociaţiile culturale, înainte de toate, a şcolii pentru trezirea dragostei celorlalte etnii faţă de patria maghiară nu putea da nici un rezultat, atât timp
cât cercurile guvernamentale promovau o politică discriminatorieZZ. Liderul maghiar argumeuca că naţionalităţile îşi vor dovedi ataşamentul faţă de patrie numai
dacă se vor simţi în Ungaria „ca la ele acasă" şi numai dacă statul le va garanta .libertatea şi bunăstarea". De aceea, omul politic independentist găsea inutilă înfiinţarea de noi şcoli maghiare de către asociaţiile culturale23.
Cu prilejul dezbaterii în parlament a bugetului pe 1886, Mocsăry s-a ridicat din
nou împotriva „şovinismului cultural" al guvernanţilor, care recunoşteau deschis
necesitatea punerii întregului aparat de stat în slujba extinderii etniei maghiare.
Mocsăry rep1oşa Partidului Independentist că, în loc să constituie principala frână
în calea naţionalismului intolerant, se situa în fruntea propovăduitorilor săi24. Acuzaţiile formulate de liderul maghiar la adresa politicii şovine, în cuvântul rostit în
parlament pe 15 februarie 1887, se vor solda cu excluderea sa din rândurile Partidului Independentist-48-tist. Avertismentul lui Mocsary a fost considerat drept tră
dare a idealurilor partidului. „Privesc cu profundă îngrijorare politica pe care o promovează guvernul şi, în general, statul şi societatea maghiară în problema naţiona
lă - spunea d. Constat acestea cu atât mai multă strângere de inimă, cu cât se vor
abate timpuri grele asupra patriei noastre /„ ./Nu putem fi într-o alianţă constantă
şi sigură fie cu Serbia, fie cu România dacă nu vom reuşi să inaugurăm aici, înăun
tru, o politică naţională care să satisfacă aspiraţiile juste şi îndreptăţite nu ale exaltaţilor, ci ale grosului românilor şi sârbilor de la noi I .. ./ O politică naţională corectă
/ .. ./acesta este preţul prieteniei şi bunei noastre alianţe cu românii şi cu sârbii" 25.
Mocsary se va adresa într-o scrisoare deschisă alegătorilor săi din Kiskunhalas26,
explicând că de fapt nu tezele şi aspiraţiile sale veneau în contradicţie cu programul
Partidului Independentist, ci poziţia liderilor acestuia, stăpâniţi de şovinism. Reafirmând convingerea că dezideratele îndreptăţite ale celorlalte etnii nu puteau fi confundate cu manifestările antistatale, Mocsăry demonstra că atitudinea şovină a liderilor
independentişti submina de fapt temeliile statului şi, în consecinţă, ei puteau fi acuzaţi de abandonarea principiilor pe care era clădit partidul. Reprezentanţii mişcărilor
naţionale din monarhie i-au luat şi de această dată apărarea. O delegaţie a românilor
din Transilvania i-a înmânat (pe 20 aprilie 1886) un album omagial, purtând semnătu
ra a peste 1200 de intelectuali, în semn de recunoştinţă pentru curajul cu care lua apă
rarea naţionalităţilor27. Alte grupuri de intelectuali saşi, români şi slovaci se solidarizau în public cu străduinţa sa de a dezvălui adevăratul sens al politicii oficiaJeZB.
În 1888, românii din circumscripţia electorală Caransebeş l-au ales deputatul
lor parlamencar, dejucând astfel intenţia guvernanţilor de a-l îndepărta de la dezbaterile forului legislativ suprem. Încă înaintea alegerii sale, conducerea locală a Partidului Naţional Român, într-o scrisoare oficială adresată liderului maghiar, atrăgea
atenţia asupra faptului că nu se dorea ca Mocsăry să-şi modifice acele puncte de
vedere care nu concordau cu programul politic românesc şi nici ca P.N.R. să renun28
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ţe la vreuna din revendicările sale29. Se cerea ca Mocsâry să devină purtătorul de

cuvânt al alegătorilor români şi să exprime în parlament protestul acestora împotriva curentului dominant naţionalist-intolerant.
În răspunsul său, Mocsăry recunoştea că, în condiţiile sistemului electoral
anacronic, reprezentarea majorităţii populaţiei era iluzorie şi că deţinerea monopolului puterii de către o minoritate aristocratică, pro-austriacă, submina independenţa statului ungar30. Apărătorul principiilor independentiste considera lipsită de temei acuzaţia venită din partea adversarilor săi politici că „prin acceptarea mandatului ar fi trecut de partea adepţilor daco-românismului", adică de partea acelora
care doreau destrămarea Ungariei31. Mocsăry demonstra, dimpotrivă, că schimbarea politicii oficiale în direcţia indicată de el ar fi dus, în ultimă instanţă, la atenuarea divergenţelor privind acele prevederi programatice româneşti care veneau în
contradicţie cu integritatea statului ungar. (De pildă, revendicarea statutului de
autonomie constituţională a Transilvaniei.)
În timpul mandatului său, între 1888 şi 1891, Mocsâry va aduce din nou în centrul atenţiei problema naţională. Intervenţia sa cu prilejul discutării legii grădiniţelor,
în ianuarie 1891, prin care toţi preşcolarii erau obligaţi să frecventeze grădiniţele de
stat maghiare, va stârni o adevărată furtună în rândurile deputaţilor. Scopul urmărit
releva el - nu era de fapt nevoia de supraveghere sau reducerea mortalităţii infantile
- aşa cum afirma Csâky Albin, ministrul învăţământului, în expunerea de motive a legii, ci, înainte de toate, înfăptuirea „unităţii lingvistice", irealizabilă în Ungaria poliglotă32. În opinia sa, nu putea fi susţinut nici punctul de vedere apărat de deputatul independentist Czirer Alcos, potrivit căruia proiectul în discuţie urmărea „crearea condiţi
ilor mai potrivite pentru însuşirea de către naţionalităţi a limbii statului". Statul nu era
îndreptăţit - după Mocsary- să-i oblige pe toţi cetăţenii săi să înveţe limba maghiară.
De altfel - observa el -, nici nu era nevoie de o asemenea strădanie, întrucât cei care
doreau să devină liber-profesionişti, industriaşi, negustori etc. aveau condiţii asigurate pentru însuşirea limbii maghiare; în ceea ce privea majoritatea cetăţenilor de altă
etnie care locuiau Ia ţară, chiar obligaţi să înveţe limba statului în grădiniţele şi în
clasele elementare aveau s-o uite curând, pentru că urmau să-şi petreacă restul vieţii
în mediul lor naţional. Potrivit cu prevederile legii naţionalităţilor - afirma Mocsâry -,
statul avea obligaţia să organizeze administraţia şi justiţia în aşa fel, încât cetăţenii de
altă etnie „să-şi poată căuta dreptatea în limba proprie", până la acea limită până la
care aceasta .nu perturba desfăşurarea normală a treburilor publice"33. În concepţia
lui Mocsâry, aspiraţiile naţionale nu puteau fi satisfăcute decât prin democratizarea
aparatului de stat şi prin întărirea autonomiei organelor locale ale puterii34. Acest
punct de vedere a fost susţinut de liderul independentist la dezbaterea în parlament
a legii administraţiei din 1891. În condiţiile unei conduceri supracentralizate - releva
Mocsăry -, reforma administraţiei trebuia să ducă la consolidarea comitatelor, considerate de el ca adevărate bastioane ale independenţei Ungariei. Llderul maghiar respingea acuzaţia teoreticienilor statului dualist, în frunte cu Griinwald Bela, potrivit că
reia lărgirea autonomiei comitatense ar fi dus la intensificarea tendinţelor separatiste
ale naţionalităţilor. Mocsâry demonstra că aceste tendinţe nu puteau fi înlăturate decât dacă se vor crea condiţii pentru folosirea neîngrădită a limbilor naţionale în viaţa
publică şi numai dacă în locul funcţionarilor numiţi vor fi aleşi, pe baza votului universal, funcţionari cunoscători ai limbii majorităţii35,
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La expirarea mandatului său, dezavuat de foştii săi tovarăşi de idei şi prieteni
supranumit şi „corbul alb" al parlamentului budapestan, Mocsăry îşi exprima convingerea, în darea de seamă către alegătorii săi din Caransebeş, că exemplul său de colaborare cu naţiunea română, în pofida unor deosebiri de vederi în
probleme programatice, nu va rămâne fără urmări36.
Retras din viaţa publică activă, Mocsâry va dezvălui, în repetate rânduri, în articolele şi pamfletele sale, că Partidul Independentist, devenit principalul partid de
guvernământ între anii 1906 şi 1910, a promovat în realitate o politică mult mai
conservatoare şi mai intolerantă faţă de majoritatea nemaghiară decât guvernările
liberale anterioare. Reînnoirea pactului cu Austria, în 1909, prin care se renunţa la
revendicarea teritoriului vamal independent şi la armata naţională proprie, reprezenta - în viziunea sa - compromiterea definitivă a programului independentist.
Solicitat, în 1910, să se situeze în fruntea unei dizidenţe, dornice să refacă partidul
pe baza vechilor principii democratice, Mocsâry a refuzat oferta, preferând să ră
mână în expectativă. În eventualitatea în care s-ar fi ajuns la reformarea partidului,
omul politic maghiar considera că programul acestuia trebuia să cuprindă două
obiective fundamentale: denunţarea pactului cu Austria şi schimbarea atitudinii
faţă de naţionalităţi. Fără reconcilierea naţiunii maghiare cu celelalte etnii ale L'ngariei, un partid independentist n-ar fi avut nici un rost37.
Neîncrederea lui Mocsâry într-o asemenea reorientare a politicii independentiste a fost pe deplin justificată. Teama de schimbări mai adânci, dar îndeosebi atitudinea intolerantă faţă de naţionalităţile nemaghiare au făcut imposibilă constituirea unui puternic partid independentist până la destrămarea monarhiei, în pofida
străduinţelor unor lideri ca Justh Gyula sau Kârolyi Mihâly. Însuşi Mocsâry se va îndrepta în ultimii ani de viaţă spre gruparea radicalilor burghezo-democraţi, în frunte cujâszi Oszkăr, care vor prelua şi vor dezvolta multe din soluţiile sugerate de liderul maghiar în problema naţională.
Putem aşadar conchide că, datorită tezelor şi opiniilor formulate şi apărate de
Mocsâry în cursul celor peste patru decenii de regim dualist, el trebuie considerat
drept cel mai fidel continuator al tradiţiilor liberale şi democratice în sânul curentului
independentist. Însă, ca exponent al nobilimii liberale, nici Mocsăry nu s-a putui debarasa de ideile hegemoniste, împărtăşite de toţi liderii politici maghiari cu care era
contemporan. De aceea, nu putea avea nici o şansă de izbândă încercarea sa de a
concilia hegemonismul maghiar, apărător al integrităţii „Ungariei istorice", cu dezideratele naţionalităţilor, care tindeau, ca urmare a emancipării lor politice şi culturale, la
autoguvernare şi, în perspectivă, la constituirea de state naţionale independente.
Încrederea nutrită de Mocsăry în capacitatea nobilimii reformatoare de a transforma
comitatele în adevărate cadre constituţionale modeme pentru satisfacerea revendicărilor naţionale reflectă neputinţa omului politic independentist de a recunoaşte
dreptul la autodeterminare al celorlalte popoare din Ungaria epocii dualiste.
Dar dezvăluirea caracterului şovin al politicii oficiale, avertizarea opiniei publice europene asupra pericolului pe care îl reprezenta pentru pacea continentului
asimilarea forţată a majorităţilor nemaghiare atestă în schimb actualitatea convingerilor sale în problema naţională şi îl situează, fără îndoială, pe Mocsăry Lajos
printre personalităţile cu vederi larg democratice ale epocii sale.
apropiaţi,
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Note
1. Studii mai importante elaborate de Mocsâry Lajos: A magyar târsas elet (Viaţa socială maghiară), Pesta, 1858; Programm a nemzetiscg es a nemzetisegek tăr
gyiban (Program în problema naţională şi a naţionalităţilor), Pesta, 1860; Regi
magyar nemes. Eszrevctelek Griinwald Bela a „Regi Magyarorszâg" c. munkâjâra (Vechi nobil maghiar. Observaţii privitoare la lucrarea lui Griinwald Bela
.Vechea Ungarie"), Budapesta, 1889; Az âllami kozfgazgatâs (Administraţia de
stat), Budapesta, 1890; A kozăsiigyi rendszer zirszâmadasa (Bilanţul regimului
dualist), Budapesta, 1902;
Pamflete şi alte scrieri ocazionale: X. Y.: A kozmt::vel<ktesi egyletek es a nemzetisegi kerdes (Asociaţiile culturale maghiare şi problema naţională), Budapesta,
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Constantin Iordan

Naţionalism,

comunism, terorism în Balcani:

Organizaţia Revoluţionară Internă Macedoneană

si sfârsitul lui Todor Aleksandrov (1924)*
'

'

În dimineaţa zilei de 3 octombrie 1995, în plin centrul oraşului Skopje, capitala fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM), un automobil-capcană explodează; preşedintele Kiro Gligorov suferă politraumatisme grave, şoferul său este
ucis şi mai multe persoane rănite. În scurt timp, mass-media fac supoziţii asupra
identităţii atentatorilor; printre altele, este vehiculat şi numele VMRO - Organizaţia
Revoluţionară Internă Macedoneană (ORu\1)1. În contextul gravelor crize politice
şi militare din Balcani, izbucnite îndeosebi după dezmembrarea fostei Iugoslavii
0990-1991), un atare eveniment a tulburat profund lumea politico-diplomatică şi
opinia publică internaţionale. Pentru înţelegerea dimensiunilor implicaţiilor acestui atentat, să reţinem, printre altele, că Kira Gligorov fusese în ajun la Belgrad, unde realizase un acord de principiu privind normalizarea raporturilor dintre FYROM
şi Serbia, întrerupte în septembrie 1991, iar în aceeaşi zi începuse la Atena prima
rundă de negocieri dintre Grecia şi FYROM; între cele două state existau tensiuni
grave, Atena instituind chiar un embargou economic în februarie 1994. În FYROM,
alături de slavii macedoneni, trăiesc şi minorităţi: albanezi, turci, greci, ţigani, aromâni. Izbucnirea unui război civil, de genul celui din Bosnia-Herţegovina, ar avea
consecinţe incalculabile pentru securitatea regională.
Menţionarea numelui ORIM ca posibil autor al atentatului readuce în atenţia
istoricilor numele unei organizaţii care a agitat violent viaţa politică din regiune în
primele decenii ale secolului nostru, dacă ne gândim fie numai la Insurecţia antiotomană din 1903 sau la atentatul de la Marsilia 0934).
În linii mari, istoria acestei organizaţii a înregistrat mai multe curente şi etape
de dezvoltare. Foarte sintetic, acestea ar fi următoarele:
1. Organizaţia Revoluţionară Internă Macedoneană şi din regiunea Adrianopol (ORIMA), fondată în 1893 la Salonic - mişcare de eliberare a populaţiei bulgare
din Macedonia şi Tracia, care a activat, în esenţă, până spre sfârşitul primului răz
b<h mondial. După înfrângerea Insurecţiei din Ilinden, în cadrul mişcării a apărut o
sciziune: unii militanţi au optat pentru o politică pro-bulgară şi au activat în armata bulgară în timpul războaielor balcanice şi în prima conflagraţie mondială; aceş
tia au fost aşa-numiţii .vârhovişti" sau „centralişti". Alţii, cei din grupul lui Iane Sandanski (mort în 1915), au optat pentru o soluţie federală a problemei naţionale aşa-numiţii .federalişti".
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2. După înfrângerea militară a Bulgariei în toamna anului 1918, o parte din
liderii .vârhovişti" ai ORIMA, în special generalul Aleksandăr Protogherov şi Todor
Aleksandrov, au constituit ORIM; obiectivul esenţial era revizuirea clauzelor teritoriale şi militare ale tratatului de la Neuilly, făurirea unei Macedonii autonome sau
independente, în frontierele etnice, ca etapă spre o eventuală unire cu Bulgaria.
În activitatea ORIM putem distinge trei faze:
a) din 1919 până în 1924, asasinarea lui Todor Aleksandrov;
b) din 1924 până în 1928, asasinarea generalului Aleksandăr Protogherov;
c) din 1928 până în 1934, anul dizolvării ORIM, perioadă în care lider a fost
Ivan Mihailov; acesta a murit în exil în anul 1990 (născut în 1896).
3. ORIMA (.unificată"): creată formal în 1925 după desprinderea din ORIM,
aceasta a militat, cu sprijinul URSS şi al Kominternului, pentru realizarea Federaţei
Comuniste Balcanice în care Macedonia, în graniţele ei etnice, să fie o entitate cu
drepturi egale; s-a autodizolvat în anii 1936-1937, cei mai mulţi membri intrând în
rândurile Partidului Comunist Bulgar (PCB)2.
În ceea ce ne priveşte, vom încerca să schiţăm unele aspecte din istoria ORIM
în prima sa fază (1919-1924) legată incontestabil de personalitatea „voievodului"
Todor Aleksandrov.
După primul război mondial nu au fost rare situaţiile când numele ORIM şi al
lui Todor Aleksandrov au umplut coloane întregi din presa internaţională. Nu insistăm asupra biografiei sale3. La începutul primului război mondial se afla în Bulgaria, de unde organiza trimiterea unor mici grupuri înarmate în Macedonia pentru întreţinerea spiritului de rezistenţă faţă de noile autorităţi sârbeşti. În timpul
conflagraţiei a fost ofiţer în Statul Major al grupului de partizani de pe lângă
Brigada a III-a a Diviziei a XI-a bulgară din Macedonia. La 4 noiembrie 1919, la cererea Serbiei, este arestat de autorităţile bulgare pentru crime de război, alături de
alţi 239 de militanţi, între care generalul Al. Protogherov. La 14 noiembrie, spre
seară, în timpul transferului de la o închisoare la alta, în plin centrul Sofiei, garda
convoiului de deţinuţi este atacată şi T. Aleksandrov evadează. Câteva zile mai
târziu reuşeşte şi Al. Protogherov să fugă dintr-un spital din capitală. Aflaţi în ilegalitate, cei doi trec la restructurarea mişcării macedonene, fondând ORIM.
Opera de reconstrucţie a reunit unii din foşti militanţi ai ORIMA, inclusiv din
aripa Sandanski, şi majoritatea liderilor emigraţiei din Bulgaria. În Comitetul Central (CC) au fost desemnaţi Todor Aleksandrov, Aleksandăr Protogherov şi Petăr
Ceaulev. Reuniunea CC al ORIM din 11 iunie 1920 fixa următorul obiectiv fundamental: .cucerirea libertăţii Macedoniei sub forma autonomiei sau independenţei
în frontierele etnice şi economice"4. Procesul-verbal consemna metodele de acţi
une legale şi ilegale în Macedonia Vardarului şi Macedonia egeeană. Îşi făceau loc
unele idei federaliste. De asemenea, era decisă împiedicarea aplicării Convenţiei
bulgaro-elene privind emigraţia voluntară şi reciprocă şi promovată ideea solidarităţii cu celelalte minorităţi oprimate din Iugoslavia şi Grecia. Erau stabilite infrastructura organizatorică şi modalităţile de finanţare şi de propagandă5.
În scurt timp s-a intensificat acţiunea de organizare a cetelor înarmate care să
acţioneze pe teritoriul statelor vecine vizate, baza fiind centrele din Macedonia Pirină, îndeosebi din districtul Petrici. Practic, până în 1924, în Macedonia Vardarului
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s-a desfăşurat un autentic război între ORIM şi guvernele de la Belgrad. Uneori,
T. Aleksandrov conducea personal operaţiunile militare din regiune6. Să observăm
că o mare parte din armamentul ascuns de armata bulgară după capitulare a intrat
în arsenalul ORIM.
T. Aleksandrov a încercat să păstreze independenţa organizaţiei - unul din
principiile fundamentale iniţiale fiind neamestecul în luptele interne din viaţa politică bulgară-, dar nu a reuşit7. Liderul ORIM a devenit o personalitate pe eşichierul
politic bulgar. În timpul guvernării agrariene (1920-1923), ORIM a fost unul din adversarii cei mai redutabili ai regimului de la Sofia, mai ales din cauza politicii de
compromis promovată de Aleksandăr Stamboliiski în relaţiile cu Iugoslavia8. Tensiunile tot mai puternice dintre ORIM şi guvern au apărut şi din cauza unor acţiu
ni ale funcţionarilor agrarieni în districtul Petrici, un adevărat „stat în stat" controlat de T. Aleksandrov şi colaboratorii săi9.
Pentru soluţionarea litigiilor cu unii adversari din interiorul mişcării macedonene, acuzaţi de colaboraţionism cu agrarienii, dar mai ales cu duşmanii orientării
ORIM, îndeosebi partizanii lui Stamboliiski, T. Aleksandrov a utilizat frecvent metode teroriste. Lista asasinatelor este lungă. Să amintim totuşi că după prima vizită
a lui Stamboliiski la Belgrad (noiembrie 1922), ORIM a organizat o acţiune de forţă; în ziua de 4 decembrie, un detaşament înarmat de cca. 3.000 de persoane, unele
purtând uniforme şi căşti de provenienţă italiană, a ocupat timp de două zile oraşul
Kiustendil. Guvernul a fost obligat să negocieze cu teroriştii. Aceştia s-au retras
paşnic după satisfacerea unor condiţii banale. A fost, în fapt, o lovitură morală puternică dată regimului agrarian, marcând o creştere semnificativă a prestigiului
ORIM în faţa opoziţiei politice.
Anul 1923 a înregistrat multe asasinate ordonate de ORIM, fiind vizate frecvent personalităţi politice. În pofida principiului independenţei politice, ORIM a
participat la înfăptuirea loviturii militare de stat din 9 iunie 1923, în ideea că noul
regim al prof. Aleksandăr Ţankov va adopta o atitudine radicală faţă de Iugoslavia 10. Implicarea ORIM în conflictele politice interne din Bulgaria a pus sub semnul întrebării autoritatea lui T. Aleksandrov ca lider şi a creat premise pentru eventuale manevre ale noului guvern de la Sofia. Conştient de acest risc, T. Aleksandrov
nu a dorit să intervină în proiectata răscoală din septembrie 1923, a fost contactat
de PCB, s-a ajuns chiar la un fel de acord de neutralitate, cu condiţia ca acţiunile
insurecţionale să nu aibă Ioc şi în districtul Petrici. Înţelegerea nu a fost respectată
de comunişti şi, în consecinţă, ORIM a participat la reprimarea răscoalei din zonă;
o parte din lideri au fost executaţi, iar participanţii de rând doar dezarmaţi 11 .
Spre sfârşitul anului 1923 se contura tot mai clar faptul că după o jumătate de
an de guvernare, regimul Ţankov înşelase aşteptările ORIM, mai ales în politica faţă
de Iugoslavia. Au fost deja înregistrate unele divergenţe între T. Aleksandrov şi cabinetul bulgar. A fost perioada când s-a cristalizat o importantă schimbare tactică
în politica liderilor ORIM - orientarea spre stânga comunistă.
Înainte de a aborda acest aspect, să ne oprim succint asupra resurselor financiare şi militare ale ORIM. Iată câteva repere. Încă din 1920, T. Aleksandrov a apelat
la concursul material al unor cunoscuţi oameni de afaceri originari din Macedonia
sau având simpatii pentru cauză 12. Această practică a fost utilizată frecvent. Meta-

35
https://biblioteca-digitala.ro

dele au fost însă mult mai variate. Albert Londres, ziarist care a călătorit în Balcani,
se referă însă şi la numeroase demersuri de tip mafiot, de la plata pentru protecţie,
la şantaj şi ameninţări, la presiuni asupra unor minoritari avuţi (evrei, armeni) şi
chiar cetăţeni străinil3. Agenţii Belgradului urmăreau cu atenţie acţiunile ORIM,
mai ales în regmnea de frontieră. Se ştia, de pildă, că în districtul Kiustendil, voievodul Ivan Bărlio circula cu un automobil de stat, infiltrase informatori ai ORIM în
cadrul filialei din oraş a Direcţiei Siguranţei Publice. Pe de altă parte, populaţia
locală plătea un impozit dublu, unul fiind cel „patriotic" gestionat de ORIM14. Să
reţinem totuşi că astfel de practici încălcau formal regulamentele interne ale ORIM.
Pentru acest gen de abuzuri, Bărlio - fost şef, alături de Pancio Mihailov, al expediţiei de la Kiustendil (decembrie 1922)- a fost condamnat şi executat din ordinul
CC al ORIM15. De asemenea, dacă spre sfârşitul anului 1923 de la evreii din Sofia
au fost colectate 50 milioane leva16, la începutul celui următor contribuţia pretinsă
diverselor persoane şi corporaţii din capitală se ridica la 100 milioane leva 17. Pe
lingă aceste sume, subvenţia anuală de 3 milioane leva decisă de guvernul Ţankov
pentru susţinerea ORIM18 avea o valoare simbolică. Din toamna anului 1923, prin
Viena, au intrat în casa ORIM sume apreciabile în aur din fonduri sovietice.
Câteva informaţii privind efectivele şi echipamentul militar. După atacul reuşit asupra oraşului Kiustendil, au fost avansate diverse estimări privind efectivele
ORIM. Ministrul Cehoslovaciei la Sofia, Bohdan Pavlu, aprecia, din surse sigure, că
T. Aleksandrov putea mobiliza într-o săptămână cca. 5.300 de oameni înannaţi, iar
într-o lună pesce 15.000; el era convins, în februarie 1923, că o mare cantitate de
material militar sosise din Italia şi ştia că fostul colonel în armata austro-maghiară,
ungurul Szilagyi, era un important consilier al lui T. Aleksandrov19. Principalele
depozite de armament se aflau în zona Petricizo. Despre sprijinul logistic acordat
organizaţiei de Italia ne informează şi acad. Ilcio Dimitrov; acesta se referă la unele
documente secrete căzute în mâinile agenţilor francezi privind contactele avute în
septembrie 1923 de Petăr Ceaulev cu funcţionari superiori de la Palazzo Chigi 21 .
În legătură cu efectivele militare, generalul britanic C. B. Thompson ajungea
să avanseze, "intr-un articol din „Ohserver" (21 octombrie 1923), cifra de 50-60.000
de voluntari dispuşi să-l urmeze pe T. Aleksandrov22. Este cert că în noiembrie
1923, după o nouă reorganizare a forţelor militare, definitivarea listei voievozilor şi
adjuncţilor lor şi delimitarea zonelor de acţiune, principalele nuclee de concentrare
erau Petrici, Goma Djumaia şi Kiustendil; un sfert din efective a fost repartizat în
oraşe industriale precum Gabrovo, Sliven, Plovdiv, fireşte şi în capitală23.
Un alt aspect important al activităţii ORIM a fost, neîndoielnic, cel al relaţiilor
externe. În mod firesc, liderii ORIM s-au orientat spre contacte cu toate forţele potenţiale, virtuale sau reale adversare ale regimului de la Belgrad. Obiectivele erau evidente: propagandă, concurs material, aeţiuni armate comune. Existau premise favorabile pentru bune raporturi cu Italia. Generalul în rezervă Al. Protogherov, .mare
maestru" al Lojii masonice din Bulgaria, avea excelente legături în lumea politică italiană încă din anul 192024. Spre sfârşitul anului 1922, principalii reprezentanţi peste
hotare erau Al. Protogherov - la Viena şi Naum Tomalevski - la Budapesta. Primul
se întâlnea la 4 decembrie 1922 cu deputatul fascist Romaglia, iar în ajunul Crăciunu
lui îl avea ca oaspete la Viena - timp de o săptămână - pe Dr. Ivo Frank, cunoscut
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lider croat, în exil în Ungaria în primii ani după război. De asemenea, la 28 decembrie 1922, la Budapesta, Protogherov şi Tomalevski au avut o întâlnire de câteva ceasuri cu fostul premier ungar 0919-1920), Friedrich Istvan, şi Gămoos Gyula, viitorul
lider al Partidului Naţional Ungar (1923). Tema discuţiei: organizarea unor acţiuni pe
teritoriul Iugosiaviei cu participarea unor adversari ai Belgradului din Italia, Ungaria,
din rândurile ORIM şi ale mişcărilor albaneză şi musulmană25_
În cursul anului 1923 a avut loc o amplă acţiune de restructurare a ORIM, atât
pe plan intern, cât şi în cadrul reprezentanţelor de peste hotare, Viena fiind o „placă turnantă". În acest scop, T. Aleksandrov a călătorit cel puţin de două ori - ultima
dată în august - la Viena şi, însoţit de Protogherov, a avut întâlniri la Passing, lângă
Miinchen, cu liderii naţionalişti bavarezi (Hakenkreuzeriz)26. Aceste contacte au
fost cultivate şi prin Comitetul macedonean din Berlin condus de Toma Karaiovov.
În 1924, acesta a fost numit consul general al Bulgariei în Albania. De asemenea, de
mai multă vreme, ORIM stabilise legături cu Stijepan RadiC, liderul Partidului
Republican Ţărănesc Croat. Viena rămânea centrul cel mai important, şi pentru reoganizarea comunităţii macedonene din capitala Austriei a fost trimis dr. Atanasov.
După lovitura de stat din iunie 1923 şi în contextul informaţiilor privind pregătirea revoltei comunisto-agrariene, în perioada 25 august - 5 septembrie, liderii
ORIM s-au reunit la Sofia. Au fost adoptate decizii privind perfecţionarea legături
lor în străinătate. Au fost confim1aţi sau numiţi noi reprezentanţi peste hotare:
Istanbul, Budapesta, Viena, Berlin, Berna, în Albania şi S.U.A. Să observăm că la
Roma repre:t.entantul direct era maiorul italian Lodi, dar legăturile se menţineau şi
prin Umberto Spigo, ataşatul militar al Italiei la Sofia. Pentru contactele cu mişcarea
albanezilor din Kosovo - existente din 1920 - a fost desemnat Petăr Ceaulev. La
această reuniune a fost confirmată şi componenţa conducerii supreme: T. Aleksandrov, Al. Protogherov, P. Ceaulev, P. Pencev şi P. Mihailov27.
Italia s-a aflat neîndoielnic pe primul loc între susţinătorii ORIM: armament,
bani, reţele de informatori. Canalele erau numeroase, între acestea consulul Italiei
din Shkodra, porturile Vlora, Salonic, Burgas, Vama. De reţinut că eventualele
transporturi de material militar prin porturile bulgăreşti trebuiau depistate de
agenţi greci, sârbi, români, englezi, care aveau misiunea de a informa imediat Comisia Militară Interaliată de ControJ28_
Totuşi, în toamna anului 1923, asistenţa Italiei părea să devină incomodă pentru T. Aleksandrov. Generalul Protogherov era un partizan fervent al acestei colaborări, dar liderul ORIM nu dorea să aibă încredere totală numai într-un singur stat,
ci cât mai mulţi aliaţi. De aici rivalitatea dintre cei doi, care era însă mai veche29.
Raporturile ORIM cu stânga comunistă - URSS, Komintemul, Federaţia Comunistă Balcanică (FCB) şi PCB - au o istorie deosebit de complexă. Ele sunt legate de locul ocupat în structura organizaţiei de curentul „federalist", dinamica vieţii
politice din Bulgaria şi unele evenimente din relaţiile internaţionale.
Unul din principalii emisari ai ORIM în relaţiile cu Sovietele a fost Dimităr Vlahov, figură controversată a mişcării macedonene. A murit la Skopje în 195330. Economist, D. Vlahov a fost inclus ca expert în delegaţia bulgară care a participat la
Conferinţa internaţională de la Genova (aprilie - mai 1922). Graţie bunelor sale
oficii, Protogherov şi Tomalevski, aflaţi nu întâmplător în portul italian, au avut o
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convorbire cu Christian Rakovski, pe atunci lider comunist al Ucrainei şi membru
important în delegaţia sovietică. Emisarii ORIM au testat posibilitatea primirii unui
sprijin financiar din partea Moscovei. Răspunsul a fost, în principiu, afirmativ, singura obiecţie fiind că rublele nu erau convertibile31. Fapt este că Sovietele păreau
interesate să influenţeze o mişcare atât de puternică precum cea macedoneană.
În a doua parte a anului 1922, agenţi secreţi ai Rusiei Sovietice stabiliţi în Bulgaria s-au documentat asupra ORIM şi au intrat în contact cu unii lideri prin intermediul vechiului revoluţionar Pavel Şatev, coautor al atentatului de la Salonic din 1903.
Principala concluzie a fost trimiterea unei delegaţii ORIM în URSS pentru a discuta
formele colaborării, condiţia Moscovei fiind ca unul din emisari să fie
D. Vlahov32. În conversaţiile acestuia cu liderul ORIM şi alţi şefi, precum Aleko Vasiliev şi colonelul Gheorghi Atanasov, a fost subliniat faptul că mişcarea are nevoie
de solidaritatea URSS pentru făurirea unei Macedonii independente şi unite, dar nu
a apărut explicit ideea solicitării unui ajutor financiar. Au fost desemnaţi emisarii D. Vlahov şi Mihail Monev, cumnatul lui T. Aleksandrov - şi reglate aspectele tehnice ale voiajului din vara anului 1923. Ruta a fost Viena-Berlin-Moscova, prin Lituania
şi Letonia. Trimişii lui T. Aleksandrov au purtat discuţii generale cu Karel Radek şi
Christian Rakovski, au vizitat Nijni-Novgorod, au primit noi paşapoarte şi au revenit
în ţară pe acelaşi drum. Delegaţii au prezentat un raport lui T. Aleksandrov, iar
D. Vlahov l-a informat discret despre misiunea la Moscova pe Vasil Kolarov, secretar
al Komintemului, care a insistat asupra necesităţii colaborării dintre PCB şi ORJM33.
A fost evident că scopul Sovietelor şi al Internaţionalei Comuniste a fost realizarea unui front comun al stângii în Balcani, a unirii diferitelor curente din mişca
rea macedoneană şi atragerea ei spre orientarea maximalistă. Moscova preţuia potenţialul revoluţionar al ORIM şi chiar personalitatea lui T. Aleksandrov34.
Nu întâmplător, în aceeaşi perioadă, şi PCB şi-a modificat atitudinea faţă de
ORIM, în pofida participării organizaţiei la săvârşirea loviturii de stat din iunie
1923. La reuniunea CC al PCB din 5-7 august au fost decise realizarea unor contacte cu ORIM, eventuala obţinere a colaborării în declanşarea viitoarei insurecţii sau
cel puţin evitarea unor conflicte35. Este cert că la începutul celei de a doua decade
a lunii septembrie, T. Aleksandrov a informat despre ultima sa poziţie: ORIM va
păstra neutralitatea în timpul răscoalei, dar aceasta nu trebuie să se desfăşoare şi
pe ,teritoriul" ei, zona Petrici. Decio Dobrinov avansează ipoteza că liderul ORIM
a considerat inutil şi periculos ca organizaţia să se implice mai mult în confruntările
politice din Bulgaria; a nu se uita că în cazul succesului insurecţiei, ORIM putea
conta pe asistenţa materială şi morală a Moscovei36. Evoluţia evenimentelor a scă
pat de sub control. În mod cert, pentru ORIM bilanţul a fost negativ: deteriorarea
raporturilor atât cu guvernul, cât şi cu stânga din Bulgaria; Moscova, de asemenea,
părea nemulţumită de situaţie.
Liderii ORIM au încercat să-şi delimiteze poziţia. Pe de o parte, s-au distanţat
vizibil de Ţankov37. Pe de altă parte, T. Aleksandrov a reluat negocierile cu Sovietele, mai ales prin D. Vlahov, numit agent comercial al Bulgariei la Viena, cu rang
de consul. Acesta se întâlnea frecvent cu reprezentanţii Centrului Revoluţionar Balcanic din Viena, compus din militanţi albanezi din Kosovo, muntenegreni, bulgari
dobrogeni, bulgari din Tracia occidentală, croaţi din partidul lui Radi~ - toţi naţia38
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nalişti de stânga, cu lideri ai FCB, a cărei conducere era dominată de bulgari, cu
membri marcanţi ai partidelor comuniste din zonă3B. Având imunitate diplomatică,
Vlahov putea transmite uşor în Bulgaria bani şi documente de la Moscova. În acelaşi timp, în interior, T. Aleksandrov a avut frecvente conversaţii cu agentul sovietic Andreev-Bazarov.
În toamna anului 1923, liderul ORIM a fost obligat să evalueze implicaţiile
noilor coordonate pentru viitorul organizaţiei. Devenise tot mai clar că o luptă independentă contra lugoslaviei nu era posibilă. Unele compromisuri ale guvernului Ţankov faţă de Belgrad păreau să facă parte dintr-o orientare de durată. În fapt,
pentru autorii loviturii de stat, rolul ORIM se încheiase, iar T. Aleksandrov devenise
incomod. Deci, în acţiunile sale, ORIM nu mai putea conta prea mult pe guvernul
de la Sofia. În acelaşi timp, existau semnale că asistenţa Italiei va fi mai redusă; diplomaţia fascistă pregătea un acord cu Iugoslavia, materializat în ianuarie 1924, soluţionând parţial unele litigii bilaterale.
În consecinţă, negocierile ORIM cu Sovietele şi stânga bulgară şi internaţiona
lă au avut drept scop identificarea unei platforme comune de acţiune. În acest
sens, T. Aleksandrov a redactat, în decembrie 1923, un proiect de acord între ORIM
şi guvernul sovietic39. Conţinutul acestuia pune în evidenţă faptul că între concepţiile liderului ORIM din iunie şi cele din decembrie 1923 distanţa era apreciabilă.
După semnarea tratatului italo-iugoslav şi arestarea unor membri ORIM ordonată de regimul Ţankov, în martie 1924, pentru calmarea spiritelor de la Belgrad, negocierile liderilor organizaţiei cu URSS şi celelalte mişcări de stânga din Balcani au
intrat în linie dreaptă. Acestea au fost purtate de T. Aleksandrov, Al. Protogherov şi
P. Ceaulev la Roma şi Viena, de la sfârşitul lunii manie până la începutul lunii mai.
Rezultatul a fost aşa-numitul ,,Manifest din Mai" 1924, în fapt „Declaraţia CC al ORIM
privind unificarea mişcării macedonene de eliberare", semnată de cei trei la Viena 29 aprilie. Acest documenr40 a definit noua orientare politică a ORIM, constituind un
succes al Moscovei şi al PCB. El a beneficiat de interpretări variate41. Să reţinem,
printre altele, alături de Decio Dobrinov, că textul a fost redactat într-un limbaj mult
prea .stângist", angajând direct ORIM în conflictele politice interne din Bulgaria, în
special dintre guvern şi comunişti. De asemenea, a fost utilizat conceptul ambiguu
de .macedoneni", fără precizarea etniei; premisa fundamentală a întregii activităţi a
ORIM a fost că majoritatea populaţiei slave din Macedonia era de naţionalitate bulgară. În sfârşit, era evocată politica de oprimare din Macedonia, fără să se indice că
acest proces nu avea loc şi în Macedonia Pirină, aflată în frontierele Bulgariei4 2 . Fără
a respinge acordul, T. Aleksandrov a fost conştient de impetfecţiunile textului şi a
cerut ca acesta să rămână secret până la definitivarea lui. Fără ca acesta să fie modificat şi împotriva voinţei liderului ORIM, textul a fost publicat în primul număr (15
iulie 1924) al noii publicaţii „La Federation Balkanique'', editată la Viena de FCB.
Acest gest unilateral, umilitor pentru liderii ORIM, dar şi puternicele presiuni
ale guvernului de la Sofia au provocat reacţiile publice ale lui T. Aleksandrov şi
Al. Protogherov; la începutul lunii august, cei doi au negat propriile semnături şi
au calificat .Manifestul" drept o .mistificare". Emoţia clasei politice şi a opiniei publice din Bulgaria a fost profundă43. În acelaşi timp, în urma dezminţirii, în numă
rul următor din .La Federation Balkanique" (15 august), Rad.ic a calificat ORIM
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drept o

„unealtă

a guvernului fascist". Exact în acele zile, T. Aleksandrov a luat
cu CC al PCB prin Kosta Iankov, şeful organizaţiei militare ilegale a partidului. Dincolo de nemulţumire, liderul ORIM a subliniat că rămâne partizan al
acordului, observând că dezminţirea a fost motivată de raţiuni tactice. În scrisoarea
de răspuns din 7 august, K. Iankov reafirma necesitatea unităţii de acţiune dintre
PCB şi ORIM. Printre altele, el observa: „Pentru moment putem lăsa deoparte
această istorie în egală măsură tragică şi comică, pentru că reacţiunea imperialistă
nu doarme. I . ./ Ea luptă intens şi în viitor poate lovi acolo unde te aştepţi mai puţin. / .. ./Va lovi şi ORIM, şi lovitura va fi dată de imperialismul bulgaro-sârbo-român unit sub egida supremă a capitalului aliat"44. Cei doi au convenit să se întâlnească pe 5 septembrie. Evenimentele au luat însă o întorsătură tragică.
La 31 august, lângă satul Sugarevo din Munţii Pirin, T. Aleksandrov a fost ucis.
Adevărul despre acest asasinat a rămas învăluit în mister. Este cert că .voievodul"
a fost victima directă a subordonaţilor săi, dar nu sunt cunoscuţi încă autorii .scenariului". Au iost avansate mai multe ipoteze sau emise chiar acuzaţii directe care
vizează o gamă largă de autori morali, de la Ţankov însuşi, membri ai guvernului
sau şefi militari, la conducerea PCB, de la Al. Protogherov la alţi lideri ORIM. Să
reţinem câteva certitudini. La sfârşitul lunii august ,T. Aleksandrov se îndrepta spre
reuniunea capilor ORIM din regiunea Serres, unde dorea să încerce reconcilierea
diferitelor curente din cadrul mişcării. De asemenea, trebuiau judecate unele acte
de indisciplină şi acuzaţiile de fraudă la adresa lui Aleko Vasiliev - trezorierul
ORIM şi colonelului Gheorghi Atanasov. Înaintea călătoriei, T. Aleksandrov afirmase că grupul lui Aleko trebuia dizolvat şi şeful eliberat din funcţie; acesta a fost
informat. Atentatul a fost săvârşit de Sterio Vlahov - aromân şi Dimcio Vretenarov
- ţigan, ambii subordonaţi direcţi ai lui Vasiliev. În aceeaşi zi, T. Aleksandrov a fost
înmormântat în mare taină; martorilor la funeralii li s-a ordonat să păstreze pentru
moment secrd:1l asasinatului, dar nu a fost iniţiată imediat o anchetă.
Partizanii apropiaţi ai „voievodului" i-au suspectat pe Aleko şi Atanasov de
complicitate morală. Aceştia aveau şi o dovadă materială. Era vorba deci de o conspiraţie şi autorii ei trebuiau pedepsiţi. Aleko însă a contraatacat; a convocat o reuniune a ORIM la Goma Djumaia pentru ziua de 12 septembrie. Formal ar fi fost vorba de hotărâri de o deosebită importanţă pentru viitorul organizaţiei. Obiectivul real
a fost însă lichidarea partizanilor defunctului lider. Planul a fost dejucat. Cei vizaţi
au avut iniţiativa: în noaptea de 12/13 septembrie, la Goma Djumaia au fost asasinaţi Aleko Vasiliev, colonelul Atanasov şi colaboratorii lor. În următoarele trei zile,
în zonele Nevrokop, Razlog şi Petrici au fost ucişi asasinii direcţi ai lui T. Aleksandrov, dar şi cunoscuţi ,,federalişti". Alte atentate au avut loc la Plovdiv, Svilengrad,
Sofia. Numai în Macedonia Pirină numărul victimelor s-a ridicat la peste o sută.
Ştirea despre moartea lui T. Aleksandrov a fost publicată în ziarele din Sofia la
15 septembrie, responsabili fiind considerafi comuniştii. În memoria liderului ORIM,
în ziua de 18 septembrie au fost organizate ceremonii funebre în toată Bulgaria.
Principalele consecinţe ale valului de teroare au fost următoarele: sciziunea
inevitabilă şi ireversibilă dintre aripa „autonomistă" a cărei conducere a fost preluată
de Al. Protogherov, şi cea ,,federalistă", D. Vlahov devenind unul din principalii ei lideri. Cel de al treilea semnatar al „Manifestului din Mai", P. Ceaulev, cunoscut penlegătura
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tru vederile sale federaliste şi care nu a negat autenticitatea actului, a fost ucis la
Milano, la 23 decembrie 1924, de .profesionistul" Dimcio Stefanov. Un alt partizan de
marcă al ,,Manifestului", Todor Paniţa, a fost asasinat în plin spectacol la „Burgtheater" din Viena (8 mai 1925) de Mecia Kamiceva, aromâncă, viitoarea soţie a lui Ivan
Mihailov, ultimul lider al ORIM după asasinarea lui Al. Protogherov la 7 iulie 192945.
În loc de concluzii, să reluăm comentariul unui martor al evenimentelor, ministrul Cehoslovaciei la Sofia, încă din 1922. „Mişcarea macedoneană - scria diplomatul la 18 septembrie - se găsea într-o criză fără ieşire încă din momentul împăr
ţirii Macedoniei între Bulgaria, Grecia şi Serbia. Slabul guvern turc a fost propice
începutului activităţii revoluţionare a macedonenilor. Sub regimul din Iugoslavia şi
Grecia, mişcarea macedoneană a fost condamnată numai la expediţii violente, dar
nu şi la acţiuni mai mari. După rănile grele primite în timpul războiului, Bulgaria a
început să se gândească din nou dacă merită ca soarta şi viitorul ţării să atârne permanent de firul de păr macedonean.
Iată de ce macedonenii au început să caute în mod mecanic o nouă orientare.
Pentru mulţi dintre ei, steaua sovietică a devenit steaua salvării. Actualele confruntări sângeroase au arătat însă că noua orientare merge fe o cale foarte dificilă, care,
la urma urmelor, poate să se dovedească fără ieşire"4 .
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Ua Brad-Chisacof

limba greacă din Principatele Române

0.1. Dacă extrapolăm (în scopul unei mai bune organizări a materialului asumându-ne riscul coborârii de la un nivel teoretic exclusiv la unul pragmatic) discuţiile în legătmă cu raportul dintre limbă şi societate în general la raportul dintre o
limbă dată şi felul în care ea funcţionează într-o anume societate, atunci ipoteza
conform cărei:i între faptele sociale şi cele lingvistice există o co-variaţie (Marcellesi-Gardin) pare să se verifice printr-un fapt de limbă reperat în Principatele
Române înc~ de la sfârşitul sec. al XVI-lea 1 şi care a durat până la sfârşitul sec. al
XIX-lea. Estt vorba de existenţa unei varietăţi sau sub-varietăţi (Ferguson 1971:30)
a limbii greceşti moderne folosită în Principatele Române. (Cea mai simplă probă a
existenţei ac':!stei varietăţi este imposibilitatea înţelegerii ei fără cunoştinţe de limba
română.) Galdi 0939) o numea fie „parler neogrec de Vala-chie" referindu-se la
varianta ei vorbită, la limba conversaţiei, fie „jargon roumanise des chancelleries
phanariotes" atunci când avea în vedere varianta elevată a acestei varietăţi.
În acest articol, care îşi propune să dea o descriere a acestei varietăţi, ea va fi
denumită limba greacă din Principatele Române.
Am op:at pentru această variantă de denumire pentru că: 1. am considerat fenomenul lingvistic în totalitatea lui; 2. am dorit să-i dăm o denumire neutră din
punct de vedere stilistic.
O. 2. Regăsim această variantă de neo greacă în literatura epistolară (începând
cu secolul al XVII-iea) şi până în deceniul al şaptelea al secolului al XIX-lea2, în
memorialistica3, în literatura beletristică greacă din Principate4, în istoriografie5 şi
literatură de specialitate6.
0.3.1. Mutivele pentru care am considerat util şi necesar să discutăm despre
limba greac:'i din Principate se regăsesc în primul rând într-un argument de ordin
cantitativ. A~a cum reiese de mai sus, domeniile scrierilor redactate (dar şi numărul
lor) în această varietate a limbii greceşti sunt atât de mari încât descrierea şi analiza lor se impun prin însuşi acest fapt.
0.3.2. Un al doilea motiv ar fi marea incidenţă de antroponime şi toponime
româneşti din textele redactate în varianta lingvistică amintită mai sus. Echivalentele fonice de la română la greacă duc la o alterare a formei iniţiale a acestora, formă ce poate fi derutantă. Cum din textele amintite mai sus fac parte extrem de multe manuscrise inedite de o certă valoare istorică, o cheie pentru decodarea antroponimelor şi toponimelor româneşti e mai mult decât utilă.
0.3.3. Tratamentul fonic rezultat din contactul între română şi greacă este util
şi pentru analiza fonică a împrumuturilor datorate de română limbii neogreceşti.
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Există

exemple în care (ex. colofinio din ngr. kolofonio în care o>i) în trecerea de
la română la greacă se produce o defecţiune în mecanismul individual de convertire fonică aplicându-se o logică inversă. Acesta ar fi un fenomen perfect plauzibil
pentru un bilingv care trece frecvent de la o limbă la cealaltă.
0.3.4. Se mai impune şi o aducere la zi a interpretării aşa-ziselor împrumuturi
româneşti din greacă, care au început să atragă atenţia încă din secolul trecut (Erbiceanu 1890:). Galdi 0939: 17-19) dă o lungă listă de asemenea .împrumuturi" sugerând totodată că „ii serait une etude ă faire sur Ies mots d'origine roumaine dans
le parler neogrec de Valachie et de Molda vie".
0.3.5. În sfârşit, analiza transferului lexical de la română la greacă şi problemele aferente acestuia furnizează o serie întreagă de sugestii preţioase pentru transferul de la greacă la română, cele două fenomene aflându-se într-o complementaritate
indubitabilă. Ele sunt consecinţe ale bilingvismului care caracterizează cu precădere
societatea din Principatele Române în sec. al XVIII-iea şi la începutul sec. al XIX-iea.
1.0. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, se cere să rememorăm discuţii
le în legătură cu schimbarea de cod şi împrumuturile lexicale ca şi pe acelea ce privesc legăturile dintre aceste două categorii. Conform cu Gardner-Chloros 0991),
orice împrumut începe prin a fi o schimbare de cod. În mod foarte evident, puţine
dintre schimbările de cod, evidenţiate în fond de Galdi şi Erbiceanu, ajung să fie
împrumuturi şi să fie recurente în greaca din Principatele Române. (Vezi pct. 4).
Oricum, în neogreaca standard de la Constantinopol, precum şi în cea de mai târziu din Grecia continentală, aceste ocurenţe lexicale lipsesc cu desăvârşire.
1.1. Sarcina de a stabili exact cum stau lucrurile ne este uşurată de numărul
de atestări. O singură atestare indică, în opinia noastră, o schimbare de cod. Numărul acestora este mare. Un număr mai mare de atestări este semnul existenţei
unor împrumuturi autentice.
1.2. Totuşi, şi în astfel de cazuri se cere o atenţie sporită, pentru că uneori
avem de a face cu o schimbare de cod repetată. Putem afirma acest lucru pentru
că practic nu există o continuitate între textele reprezentative ale limbii greceşti din
Principate. În sprijinul aceleiaşi afirmaţii vine şi varietatea formală a românismelor
din greaca din Principate.
1.3. Preponderenţa evidentă a schimbărilor de cod (am numărat un număr de
aproximativ 500 de românisme în textele cercetate dar recurente sunt doar cele de
sub pct. 4) faţă de împrumuturi evidenţiază cel puţin două lucruri: 1. confirmarea
faptului ca fiind tipologic apropiate româna şi greaca sunt predispuse, în situaţii de
contact, mai ales la schimbări de cod; 2. faptul că română era învăţată aproape exclusiv ca limbă naturală, interferenţele fonice comportând uneori abateri mari de
la regulile de bază ale transformărilor fonetice.
2.0. Vom prezenta în continuare interferenţele fonice aferente contactului
lingvistic între greacă şi română7.
2.1. Fonemele vocalice ale românei apar în greaca din Principate după cum
urmează:

/a/ ca /a/ arenda (Philipides) < arenda, vatra (Philipides) < vatra, pouskaria
( Galdi) < puşcărie.
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/a/ ca /a/ kapraris (Photinos) < căprar, padhuria Galdi) < păduri, pakura
(Photino 2) < păcură
ca /e/ Vama Buzeului (Phil. 2) <Vama Buzăului, Bakoeou (Phil. 2) <Bacău
ca /o/ în context nazal: Dhombovitza <Dâmboviţa
dar şi ca Iii în acelaşi context ex: Dhimbovitza Kimpu Lungu, trimbitza,
Kimpina
ca /u/ Rumuni < Romani, Pourvou (Photino: 339) < Pârvu
lei ca /e/ vedhra (Galdi) <vedre
ca /ia/ Tziarnauts (Philippide: 448)
ca /a/ vamasis (Ionaşcu) < vameş
Iii ca Iii Tirgovistu (Photinos: 9)
final O identificându-se prin supradiferenţiere o palatalizare a lui /n/ din
Grecen < Greceni sau Hotamicen < Hotamiceni.
/ol ca /o/ Poenari (Photinos: 37)
ca /a/ lacouitoros (recurent) <locuitor
ca /u/ mousia (recurent întâlnit însă şi cu forma mosia) < mosie
lui ca lui kurti (recurent)< curte, porumbi (Galdi) <porumb
2.2.1. Există o clară tendinţă ca în cadrul acestui transfer unii diftongi să fie
monoftongaţi:

/ea/ </a/ kaleska (Ms. 1160: 20) caleaşcă, Braza < Breaza
/oa/< /ol verisora (Kalf.: 4) <verişoară
/ia/ < /a/ zetsouala (NP) < zeciuială
2.2.2. Alţi diftongi tind să fie reinterpretaţi:
/ea/< /ia/ mosnianon <moşnean
2.3. Dintre fenomenele consonantice remarcăm echivalări în cazurile:
/bi scris mi pi ex: balta < baltă, poroumbi < porumbi
scris însă ca vita este subdiferenţiat ca Ivi: Voukouresti (recurent) <Bucureşti
I dl scris ni taf
/g/ (scris gamma kappa): gazdha (NP) <gazdă
/hi hamoura (Ms. 1160: 25) <hamuri
/kl kaleska (v. mai sus)< caleaşcă
IV laoutarous (Kalf.: 3) <lăutari
/ml vamma (recurent) < vamă
/ni naitasis (AS/II) < naitas
/pi plougon (Kalf.: 4) <plug
Ir/ rotasis (AS/II)< rotaş
/s/ Sararia (Ionaşcu) < Sărărie, starostas (Ionaşcu) < staroste
/tl trimbitza (Galdi) <trâmbiţă
dar şi ca /dl: Dimisvari< Temesvar
Ivi vizitan (Ms. 1160: 16) <vizită
/zi zagazi (Galdi) <zăgaz
2.4. Sunt supradiferenţiate
/dl ca delta: vedhra (Galdi) <vedre, vadhoura (Galdi) < vaduri
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/g/ sonoră, dorso-velară, oclusivă) ca gamma (sonoră, dorso-velară fricativă):
zaghazi (v. mai sus)< zăgaz
/j/ (oclusivă, palatalo-velară, sonoră) prin /z/ /s/ prin /s/
I ci prin Idz/ scris raf zita
2.6. Sunt subdiferenţiate:
succesiunea consonancică /sf/ ca /dzf/ (sonoră, apico-dentală, africacă);
tzferta < sferturi
Ici, /g/ şi IV ca /dz/: Tzoranou < Cioran, Ardzesiou < Argeş, Dimbovidza
< Dîmboviţa
2.7. Există foneme practic inexistente în cele două limbi, ne aflăm în faţa unei
schimbări de cod la nivel fonematic:
/O/ scris ypsilon: Tyrkia
2.8. Faptul că interferenţele fonice erau sesizate de cei care le foloseau şi le
puneau diverse probleme reiese şi din anexa pusă de O. Philipide Ia Istoria sa
(p. 467-471) în care această explică cum trebuie citite diversele echivalări făcute de
el în redarea coponimelor şi antroponimelor. Trebuie precizat ca Philipide îşi expune în fond o evidentă ignoranţă în materie de probleme ale sunetelor. Philipide
recomandă ca un cuvânt precum Moaggyoria „să se pronunţe în două silabe" (sic!),
oa şi yo sau io ca diftong.
După acelaşi autor /oa/ trebuie pronunţat mai ales ca /a/ sau /o/. Tot astfel
!yo/ sau /ia/ trebuie pronunţat ca /o/ sau /ii. În acest al doilea caz ni se dă exemplul cuvântului ilios şi deci e corectă sesizarea palatalizării lui /I/.
E important de constatat că ortografia modernă greacă se află în momentul
publicării istoriei lui Philipide în faza de constituire. El atrage atenţia că mi pi se citesc în cuvintele străine ca /b/, taf zita asemeni lui /c/ din latină înainte de /el sau
Iii, ni taf ca latinescul /dl.
2.9. Un fenomen frecvent întâlnit în transferul lexical de română la greacă este
epenteza:
sokotelnikos < scutelnic
Dhominesti < Domneşti
Tirlgoviston < Târgovişte
3.0. Caracteristica pentru greaca din Principate este şi adaptarea morfologică.
În cele mai multe cazuri, ea se face organic, în sensul că substantivele sunt integrate la genul din limba-sursă şi în funcţie de aceasta li se atribuie şi terminaţiile:
Mase.: Vakareskoulos, kapraris
Fem.: Moldhovi şi Moldhova
Neutru: zagazi, Brasovon, vanuna
Rareori o terminaţie românească de un anumit gen este subsumată unui alt
gen datorită unei identităţi de formă: vamma <vamă.
3.1. La unele substantive proprii masculine în varianta grecească apare mai
evidentă terminaţia iniţială: ex: Vakareskoulos < Văcărescu, Radoulos < Radu.
4.0. În continuarea celor de la pct. 1. vom da o listă a românismelor recurente
din textele greceşti pe care le-am parcurs.
46
https://biblioteca-digitala.ro

4.1. Estt' vorba în primul rând de împrumuturi referenţiale care ţin de civimaterial:!:
kourti
okna
tzara
tzaranos
va mm a
4.2. Exbtl apoi împrumuturi referenţiale care ţin de domeniul social.
armasis
ban ia
hatmanon
ispravnikos
kamarasis
kloutziaris
medelnitziaris
paharnikos
playasides
serdharis
sluzitoros
5.0. Extrem de util pentru identificarea surselor neolatinismelor din română
este un examen al latinismelor pe care le conţine greaca din Principate. Am identificat astfel:
articola
karton
korrispondhentza
exatraordinariios
kastellia
ghentilomos
gheneralis
maresa!
sekretarios
soldatos
strata
trata ro
5.1. În chip de succinte concluzii în plus faţă de la acelea de la pct. 1 se cuvine
amintită aici greaca din Principatele Române ca sursă de etimoane greceşti, dar şi
lizaţia

neolatine.şti şi turceşti.
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Note
„Contribuţiuni la istoria Munteniei", în Analele Academiei
Române, 1894, şi E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Documente greceşti, Vol. XIV, 1, Bucureşti, 1915.
2. Din sursele publicate amintim de ex. Al. Odobescu, Opere, vol. VII, din
care reiese că Ion Odobescu, tatăl scriitorului, îi scria în 1863 încă în greceşte soţiei sale.
3. Avem mai ales în vedere Efemeridele dace 0736-1746) ale lui Cesarie
Daponte (Legrand, Paris, 1881).
4. Din care cele mai importante sunt, după părerea noastră, Al. Kalfoglou,
Ithiki stihorugia, 1797, Constantinopol, şi anonimul din 1789 (C. Th. Dimaras, O Ellinikos Dhiafotismos (Iluminismul grecesc), Atena, 1977, dar
şi piesa de teatru aflată în ms. gr. BAR 1140.
5. Avem în vedere mai ales Cronograful manuscris al lui M. Cantacuzino,
D. Philipides, Istoria tis Roumounias (Istoria României), Leipzig, 1816,
şi D. Photinos, Istoria tis Pale Dhakias, ta nyn Transylvanias, Vlahias
ke Moldhavias (Istoria Daciei antice, Transilvania, Valahia şi Moldova de
acum), Viena, 1818.
6. D. Photinos, Geograflkon tis Roumounias (Geografia României),
Leipzig, 1816, şi literatura juridică şi administrativă a sec. al XVIII-iea din
care în acest articol ne referim mai ales la Manualul de legi (1765-1777)
al lui Mihail Photinopoulos şi ms. gr. BAR 1263 „Expunere privind organizarea Ţării Româneşti".
7. Cuvintele greceşti vor fi date în acest articol în transliterafie.
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Cătălina Vătăşescu

Termeni autohtoni şi de origine latină
din domeniul pastoral în albaneză şi română

Cercetarea elementelor pe care limbile din Sud-Estul Europei le conservă din
are o lungă şi deosebit de bogată tradiţie. O chestiune în continuă dezbatere
este cea a definirii raporturilor între termenii pe care româna i-a moştenit din latină şi cei pe care i-a împrumutat albaneza. H. Mihăescu 0993), G. R. Solta (1980),
I. Şiadbei 0957 a, b), Al. Rosetti 0986), E. \:abej 0976 a, 1976 b), I. Fischer (1985),
Agnia Desnickaja (1987 a, b), E. Banfi (1985), G. B. Pellegrini (1980, 1992), C. Poghirc 0983),J. Kristophson (1988), H. Haarmann (1972), Gr. Brâncuş (1983, 1991),
N. Saramandu 0983, 1989), M. Sala 0980, vezi şi Cotcanu, Sala 1987) - pentru a
aminti numai o parte a celor care, în ultimele decenii, s-au ocupat de acest subiect
- încearcă să stabilească inventarul cât mai complet de termeni, repartizarea lor pe
zone dialectale şi pe domenii lexicale, evoluţia fonetică şi semantică, raporturile cu
termenii autohtoni. Întrebarea la care se caută un răspuns cât mai nuanţat priveşte
existenţa sau nu a aşa-numitei latine balcanice, pe care cercetările anterioare asupra românei şi dalmatei şi asupra elementelor latine din albaneză, din limbile slave
de sud şi din neogreacă considerau a o fi demonstrat. În disputa dusă în jurul acestui concept, în definirea căruia şi susţinătorii săi sunt de părere că trebuie aduse noi
precizări, un loc esenţial ocupă judecarea convergenţelor şi divergenţelor dintre
albaneză şi română. Luarea în considerare numai a convergenţelor sau numai a divergenţelor falsifică imaginea relaţiilor dintre cele două limbi şi poate duce la exagerări ca cele susţinute recent de G. Schramml.
Adept al teoriei lui G. Weigand, după care albaneza şi româna s-au format pe
un teritoriu foarte limitat, situat în vestul Bulgariei actuale, G. Schramm aduce ca
argument şi faptul că strămoşii românilor, agricultori alungaţi din regiunea dintre
Sava şi Dunăre de venirea slavilor pe teritoriul mai sus menţionat, şi-ar fi însuşit
păstoritul nomad de la strămoşii albanezilor, ocupaţie care ar fi înlocuit cu totul
practicarea agriculturii, devenind pentru ei, chiar mai mult decât pentru albanezi,
exclusivă. La aceasta, G. Schramm adaugă şi afirmaţia, preluată tot de la
G. Weigand, că o serie de termeni de origine latină ar fi rămas în română nu prin
conservare directă, ci prin împrumut din albaneză.
De aceea ni s-a părut interesant să ne oprim asupra terminologiei pastorale
autohtone şi de origine latină din albaneză şi română, alegând o serie de termeni
dintr-un inventar deosebit de bogat. Aspectul asupra căruia ni se pare necesar să
latină
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stăruim

este acela că albaneza, care s-a format pe un teritoriu care a cunoscut o puromanizare, nu a devenit limbă romanică. Ea are însă o însemnată influenţă
latină. Studiile, între alţii, ale lui G. Stadtmiiller (1941), E. <;:abej, H. Mihăescu, Agnia
Desnickaja, G. R. Solta încearcă să lămurească în ce măsură păstrarea albanezei este
rezultatul izolării lingvistice sau, dimpotrivă, s-a petrecut în condiţiile bilingvismului
şi deci ale unor contacte neîntrerupte şi multiple între vorbitorii idiomului autohton
şi latină. Iar terminologia păstoritului oferă câteva date interesante despre felul în
care aceste contacte între viitoarea albaneză şi latină trebuie să fi avut loc; după pă
rerea noastră, această terminologie pledează tocmai împotriva izolării vorbitorilor
idiomului autohton. De asemenea, credem că putem pune în lumină o parte din
căile convergente, dar şi divergente prin care albaneza şi româna îşi structurează
tenninologia în discuţie.
Ne-am oprit, aşadar, la o serie de termeni referitori la următoarele noţiuni:
„păşune", „stână" (adăpostul animalelor), „turmă", "păstor", „produse din lapte".
Denumirea pentru "păşune" în română continuă termenul propriu care în latină desemnează această noţiune, PASTIO, PASTIONIS, termen păstrat în mai multe
limbi romanice. De asemenea, verbul a paşte provine din lat. PASCO, PASCERE
(din aceeaşi familie cu PASTIO), care s-a conservat în toate limbile romanice. Albaneza, însă, a împrumutat lat. COLERE „a cultiva, a munci pământul", căruia, spre
deosebire de limbile romanice care l-au păstrat (printre care nu se află şi româna),
i-a dezvoltat sensul pastoraJ2. De la acest verb, kullos „a paşte", derivatul ku//ose,
kullote este termenul generic pentru „păşune". În albaneză au mai fost împumutaţi
şi alţi termeni pentru terenurile de păşunat pe care îi putem considera o dovadă a
relaţiilor între populaţia autohtonă şi vorbitorii de limbă latină. Din familia mai sus
amintită a lui PASCO şi PASTIO, PASTIONIS, termeni continuaţi în română, dar nu
şi în albaneză, albaneza a împrumutat un derivat neatestat, pe care limbile romanice nu îl continuă, •PASTURATICUM > pashtrak „trucă pentru păşunat; locul comun
pentru păşunat al unei comunităţi, izlazul unui trib de munte"3. Pentru aceeaşi
noţiune, şi anume „loc de păşune al unui sat, al unei comunităţi rurale", albaneza
posedă şi un derivat de la lat. COHERES, COHEREDIS "comoştenitor". Acest termen albanez, kujrfo, nu are, de asemenea, corespondenţe în limbile romanice şi se
referă la o noţiune importantă a dreptului cutumiar albanez (Kanun-ul lui Leke
DukagjiniS).
Interesantă este şi opoziţia stabilită între termenul autohton mal „munte" şi
împrumutul din !alină, veni. Primul se referă la locul unde îşi petrec vara păstorii
cu turmele, în vreme ce al doilea este denumirea pentru „păşune de iarnă". Acest
al doilea termen are un etimon latinesc greu de precizat. După unii autori, este
vorba de un presupus •ttIBERNINUM, căruia i-ar corespunde forma HIBERNIVUM, continuată de aram. arniu „iernat"6; după alţii, etimonul este HIBERNUM
„(timp) de iarnă", păstrat în toate limbile romanice pentru a denumi anotimpul (în
română, sub forma de pi. HIBERNA > iarna) 7. A treia etimologie posibilă este
•1NVERNUS, care ar explica şi unele forme din italiană şi dalmatăB. De remarcat
ternică
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este faptul că albaneza nu foloseşte termenul latinesc ca să denumească anotimpul, pentru c:ce există un cuvânt autohton, ci pentru o noţiune specială, păşunea
folosită iama. Intrând în opoziţie cu mal „munte", verri este denumirea pentru
„păşunea de la câmpie, din timpul iernii", unde, probabil, avea loc contactul cu
populaţia latinofonă. Observăm de asemenea că mal, denumirea autohtonă pentru „munte", intră într-o altă opoziţie cu termeni de origine latină, şi anume cu denumirile pentn.i „câmpie": alb. fushe < lat. FUS US „larg răspândit", campi. fusi in
omnem pariem şi shesh, provenind, ca şi rom. şes, din lat. SESSUS. Revenind la
opoziţia mal „munte", locul unde se petrece vara cu turmele şi veni, păşunea de
iarnă, amintim că în limba română îi corespunde perechea munte I ţară, asociată
cu perechea cu semnificaţie pastorală: vărat I iernat. Româna, de altfel, continuă
din latină ve,bul HIBER..11.JARE: a ierna (cu turmele) (DA). Rom. ţară (DLR, s.n.)
< TERRA dezvoltă un foarte bogat sistem de sensuri care îi este specific şi care o
deosebeşte de celelalte limbi romanice9.
În ceea ce priveşte denumirea pentru „adăpostul animalelor", în română
există termenul cu origine autohtonă probabilă, stână, care a concurat denumirea
de origine latină păstrată în aromână, CASEARIA (căşare)lO. Albaneza a împrumutat din latină un termen pentru a denumi stâna din timpul iernii: MASSA „masă,
bloc, cantitate'·, păstrat dialectal în italiană cu sensul ,,fermă", dar specializându-se
pentru domeniul păstoritului numai în albaneză: alb. mashen „stână, casă, adăpost
pe păşunea de iarnă" 11.
Dintre termenii referitori la .turmă", albaneza a împrumutat lat. GREX, GREGlS
„rurmă, cireadă, cârd", termen propriu, continuat şi în italiană, spaniolă, portugheză 12 şi lat. TUFA, termen cu origine şi semantică nesigure. Albaneza a dezvoltat
sensul .mulţime de oameni, turmă de animale", cu totul diferite de sensurile corespondentului său, rom. tujă13. Termenul militar TURMA „escadron de cavalerie"
avea şi sensul „mulţime, ceată, gloată". Acest ultim sens a fost conservat de alb. turme, în vreme ce rom. turmă este termenul pentru mulţimea de vite (mai ales mici).
Albaneza a specializat, pentru sensul pastoral al rom. turmă, varianta cu metateză
trume, căreia î1 corespunde ca formă în sardă truma .herghelie de cai"l4.
Deosebit de interesantă este evoluţia unicului termen de origine latină în albaneză din s~ria denumirilor de ocupaţii în domeniul păstoritului. Româna continuă BOVARIUS, CASEARIUS, OVIARIUS, ·PECORARIUS, PASTOR, PORCARIUS 15.
Albaneza a împrumutat numai BUBULCUS „văcar" (în limbile romanice occidentale se continuă o variantă neatestată •BUFULCus16) pentru care româna are BOVARIUS. Având un termen autohton pentru noţiunea de „păstor" (berno, mai nou
bari, substantiv derivat de la un verb însemnând „a duce, a purta, a păzi, a avea
grijă")l7, albarieza a specializat termenul de origine latină bujk (forma mai veche
bulk) pentru a desemna pe cel care ară, care lucrează pământul. Limbile romanice
occidentale păstrează cuvântul cu sensul „văcar". Într-un text din secolul al
XVI-iea, alb. bujk este echivalentul lui ARATOR din textul latin pe care îl traduce
(opunându-se termenului pentru „secerător")lB. H. Mihăescul9 explica trecerea
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de la sensul de „văcar, bouar" la cel de .ţăran" prin aceea că, fiind vorba de o
populaţie de păstori, denumirea pentru „cioban" devenea echivalentă cu cea
pentru „ţăran". Am observa mai întâi că este vorba de denumirea pentru crescă
torul de vite mari şi nu de vite mici (oi, de exemplu) cum ar fi fost mai curând de
aşteptat în cazul albanezilor, imaginaţi de obicei în chip exagerat ca o populaţie
de păstori transhumanţi sau chiar nomazi. În albaneză, lat. BUBALUS, numele
animalului de la care derivă numele de agent BUBULCUS, a fost împrumutat cu
sensul păstrat şi în limbile romanice occidentale, de „bivol" (nu de "bou sălbatic",
ca în română)20. Cu bivolul, în Albania s-a arat până la cel de al doilea război
mondial, abia după război fiind înlocuit bivolul cu boul, la arat (FES, p. 123). În
al doilea rând, albaneza a creat pentru noţiunea „ţăran" un derivat de la fshat
„sat" ( < lat. FOSSATIJM, păstrat şi în română, sat). După părerea noastră, bujk,
bulk, este .cel care lucrează pământul". Ne întrebăm, aşadar, dacă nu este mai
plauzibil ca bujk < BUBULCUS să fi însemnat la un moment dat „cel care avea
boii şi care îi folosea", de pildă la arat.
În schimb, importanţa ocupaţiei păstoritului între albanezi, ca şi între români,
credem că este mai bine pusă în lumină de evoluţia semantică a unor denumiri referitoare la „produsele din lapce". Rom. frnpt continuă lat. FRUCTUS „produs, rod,
fruct", păstrat în toate limbile romanice şi împrumucat şi în albaneză cu sensul
,,fructă, fruct". În română, sensul este .lapte, lăptărie, produse din lapte; aliment
gras". Fiind hrana de bază a unei populaţii de păstori, lăptăria era oprită în post şi
de aceea a devenit sinonimă cu mâncarea de dulce, nu de post (DA; ILR II 1969,
p. 138). Ni se pare interesant să atragem atenţia asupra unei paralele cu limba albaneză. Termenul autohton bulmet ,.lapte; tot ceea ce se produce din lapte" se leagă
de verbul permeletem „a scriea postul, a încălca postul" şi de bulmej „a pune untură,
ulei, grăsime în mâncare"2 1. Pentru albaneză credem, deci, că este de presupus
următoarea evoluţie paralelă cu cea din română: de la verbele cu sensul „a unge
cu grăsime" şi apoi „a călca postul, a strica postul, a nu-l respecta" se creează un
postverbal care desemnează „produsele de lapte", tot ca o denumire specifică a
hranei esenţiale pentru o populaţie ocupându-se cu păstoritul şi cu agricultura
rudimentară.

În încheiere, putem remarca următoarele:
Deşi continuă amândouă termeni din latină, albaneza şi româna au de multe
ori alegeri diferite.
În cazurile prezentate mai sus, albaneza dezvoltă sensuri destul de depărtate
de cele ale etimoanelor şi specializează semantic termeni care în latină nu fac parte
din domeniul pastoral.
Româna, cum era de aşteptat, fiind o limbă romanică, continuă familii de cuvinte, în vreme ce albaneza are împrumuturi izolate.
Albaneza şi-a format un sistem de denumiri pentru „păşune", care s-ar putea
explica prin relaţii specifice de proprietate şi administrative privind utilizarea păşu
nilor de vară şi a celor de iarnă. În română le corespunde un sistem propriu de ter-
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meni latineşti cu evoluţii specifice. Cronologia formării unor astfel de serii de termeni este greu de stabilit în cazul unor limbi cu atestare târzie. Prudenţa obligă la
precizarea că nu se poate spune când anume aceste împrumuturi latineşti devin
termeni importanţi ai dreptului tradiţional albanez.
Paralelele între albaneză şi română nu se datorează unor simple contacte şi
împrumuturi reciproce explicabile printr-o simbioză continuată şi în secolele
VII-IX.
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1. G. Schramm, Anf"ănge des albanischen Christentums. Die friihe Bekehrung
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familie, PASTURA > rom. păstură (Mihăescu 1993, p. 61).
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privitoare şi la concurenţa cu sinonimul de origine latină, vezi Brâncuş 1983,
p. 149-150.
11. <;:abej SF 1964, 3, p. 18.
12. Mihăescu 1966, p. 23, <;:abej 1976 b I.
13. Vezi mai ales Solta 1980, p. 106-107.
14. Pentru comparaţia cu sarda vezi Puşcariu 1905, p. 166; pentru evoluţia de sens în
română, ILR II 1969, p. 164.
15. ILR II 1969, p. 164.
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19. Mihăescu 1981, p. 232.
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Elena Scărlătoiu

Perspectivele "supravieţuirii" istroromânei
în lumina unor cercetări de slavistică
romaneasca
A

""

Dialectolog prin vocaţie, Emil Petrovici şi-a consacrat o mare parte a vieţii
de teren. De numele lui şi al lui Sever Pop se leagă publicarea Atlasului lingvistic român, elaborat în cadrul Muzeului limbii române, sub conducerea
lui Sextil Puşcariu 1, lucrare ce are nu numai meritul de a fi pus la dispoziţia specialiştilor un material bogat şi divers, cuprinzând toate compartimentele limbii (lexic,
fonetică, moifologie, sintaxă), precum şi numeroase informaţii cu caracter etnografic, ci şi pe acela de a fi fost primul atlas lingvistic de mare întindere din Sud-Estul
Europei. Acest material dialectal, împreună cu cel cules ulterior, fie singur, fie în
colaborare2, a constituit cea mai importantă bază documentară a studiilor pe care
ni le-a lăsat savantul. Dialectele româneşti sud-dunărene nu puteau lipsi, fireşte,
din câmpul investigaţiilor sale, iar asupra istroromânei a insistat în mod deosebit.
Analizând situaţia pe teren, Emil Petrovici observa în timpul anchetelor efectuate
în lunile decembrie ale anilor 1962 şi 1%3 că istroromâna nu şi-a pierdut caracteristicile de dialect românesc şi că aceasta oferă un exemplu de insulă lingvistică persistentă, cu toată influenţa puternică a mediului croat în care se află: „Pe teren am
constatat însă că copiii istroromâni, cu toate că înţeleg croata, vorbesc numai istroromâna, devenind bilingvi numai după ce au făcut câteva clase în şcoala croată.
Cei din Jeiăn, care fac primele trei clase în şcoala din sat, frecventată numai de copiii din Jeiăn, învaţă croata abia în clasa a IV-a, pe care o urmează în satul vecin
Mune. Aşadar, deocamdată istroromâna nu dispare"3.
Cu totul alta este situaţia în ce priveşte graiul adulţilor, care, lucrând în medii
lingvistice diferite, înţeleg şi chiar vorbesc mai multe idiomuri (graiul croat din satele vecine, sârbocroata literară, dialectul veneţian al limbii italiene, italiana literară, uneori şi germana). Pentru desemnarea mai ales a unor noţiuni abstracte, obiecte ale tehnicii moderne, termeni referitori Ia organizarea socială etc., ei folosesc
numeroase sinonime de diferite origini, dar mai ales de origine slavă (croată, în
principal)4.
Preocupat de perspectiva dialectului, Emil Petrovici a studiat nu numai inovaţiile datorate în mare măsură presiunii sistemice străine, a celei slave în special, ci
şi elementele „arhaice", conservatoare ale dialectului, asupra cărora vom stărui în
cele ce urmează.
cercetărilor
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În dom.:niul foneticii, de pildă, el a reinterpretat explicaţia dată de Sextil Puş
cariu privitoart: la existenţa în istroromână a aşa-numitelor .sonante silabice" 6r, on,
mS; rostirea lui r, n, m neînsoţite de elementul vocalic perceptibil ă a fost numită
o
de S. Puşcariu „rostire slavă", iar rostirea ăr, ăn, ăm reprezenta, în opinia sa, descompunerea lui r, n, m în ăr, ăn, ăm. El a şi notat de altfel inconsecvent cuvinte
ca: prvi, dar .~i părui; rde se, dar şi ărde s/l.
Emil Perrovici s-a confruntat în anchetele sale cu aceeaşi siruaţie, de aceea el a
notat şi vrtlim .grădinarul" <ser. reg. vrt/Sr .idem", dar şi vărtu sau vărtu „grădină"
<ser. vrt .idem"; hârb8t „spate" <ser. hrbat .idem", remarcând faprul că formele cu
ă, mai mult sau mai puţin închis, provin mai ales din Valdarsa, iar cele cu î- adeseori deschis - din]eiăn7 . Pen şi m silabice E. Petrovici le-a înregistrat numai în poziţie iniţială; ntreb3m, dar şi ăntreb3m, întreb8m (înjeiăn). Interpretarea dată de Petrovici este a•..:eea că nu este vorba, în acest caz, de apariţia în sistemul consonantic
al istroromânei a unor noi foneme, respectiv a lui r, n şi m silabice, ca în graiurile
croate din Isrria, cu atât mai mult cu cât pronunţarea silabică a respectivelor consoane este mai puţin frecventă decât cea care prezintă un ă sau un îînaintea sonantei. Cum istroromâna cuprinde în sistemul său vocalic pe ă, întâlnit şi în alte poziţii
decât în cea :mcerioară lui r, n sau m, Emil Petrovici opinează că .suntem în prezenţa
unor secvenţe de două foneme": /ă/ + /r/, /ăl +/ni, /ă/ + /ml, a căror realizare „facultativă" poate fi, în unele cazuri, monofonematică: r, n, m silabice, ca urmare a
„adoptării" df; către istroromâni a unor deprinderi de pronunţare croate8. Constatarea
lui E. Petrovici, făcută în unna anchetei de acum trei decenii, este confirmată de o
anchetă recentă, efectuată în anul 1982 de către lingvistul timişorean Richard Sârbu
la istroromânii din Jeiăn şi Suşnieviţa9. El înregistrează şi notează consecvent pârvi,
pârva, pârl.JO': .. Ura de-i apr6pe de noi, pârva suseda (Una de-i aproape de noi,
0
prima vecină), ântreba .a cere", ârde .a râde", ânveţJ „a învăţa", bllltăn .murdar";
cârsti „a boteza", hârb8t,-ure .spate, spinare"; .Şlfa spinării" (osu de hârbjt),
vârt,-ure „grădină", vârvi 1. .a mişuna" 2.• a face ceva frecvent" 3. „a frecventa•lO.
Aşadar, din ancheta lui R. Sârbu a rezultat pentru noi că rostirea silabică, monofonematică a lui r, m, n nu s-a înregistrat nici chiar în împrumuturile croate şi că
pronunţarea care s-a generalizat este cea veche, difonematică: /â/ + /r/, /â/ +/ml,
/â/ + /ni, ceea ce confirmă pe deplin teza lui E. Petrovici privitoare la rezistenţa
mai mare a unor compartimente ale limbii la presiunea sistemică străină.
În domeniul morfosintaxei, o situaţie specială înregistrată de E. Petrovici este
aceea a genului neutrull. Surprinzător, neutrul de tip românesc (cel în care la plural acordul se face cu adjective de gen feminin: cr3i, „regiune", ăn nostre cr8iure;
brod .vas", ~aste brodure; bărhfin .rochie", tale mus8te barh8ne12) a fost înregistrat
în zona Valdarsa, deci în subdialectul sudic, cel mai intens supus slavizării, în timp
ce în cel nordic, ilustrat de graiul din Jeiăni, mai conservator, acesta a dispărut sub
acţiunea sistemului sârbocroat în care acordul de gen apare şi la plural, în sensul că
un masculin la singular, de pildă, nu poate să fie însoţit la plural de un adjectiv a
cărui formă să fie feminină (ca în cazul .ambigenului" românesc)13. În consecinţă,
la plural, acestea se vor acorda ca masculine: cupu .cap", doi cupure; la fel, doi
picore, groş c6rene .rădăcini groase", a noşt'i cr8iure „regiunile, ţinuturile noastre''.
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Pe lângă această abatere de la normă, E. Petrovici constată că în graiul dinJeiăni
a apărut un netatru de tip slav cu desinenţa -o (dobar, dobra, dobro). ,,În acest fel ir. a
intrat în posesia unei noi categorii a numelui: aceea a neutrelor de tipul srebro care va
fi însoţit întotdeauna de un adjectiv"I4_ Aceste substantive- remarcă Petrovici- nu au
plural. Tocmai din cauza unor asemenea elemente de structură străine, slave în speţă,
istroromâna e5te considerată de unii lingvişti o limbă mixtă în dezagregare. Dar, arată
E. Petrovici, a-ceste elemente gramaticale nu sunt atât de multe şi nici frecvenţa lor nu
este mare pentru a putea defini istroromâna ca o limbă mixtă. Cât priveşte termenul
„dezagregare", E. Petrovici consideră că folosirea lui nu este proprie pentru o insulă
lingvistică cuir. este cea istroromână. În asemenea enclave sistemul îşi pierde elemente ale structurii proprii, dar se îmbogăţeşte prin adoptarea de elemente noi 15, prin
urmare el nu :·.e dezagregă. Mai mult decât atât, categoria neutrului de tip slav „rămâne
oarecum marginală" - susţine A. Kova<:'ec. .Substantivele de acest tip nu au plural
(încercările r.i.re şi individuale de a forma şi plural nu sunt admise de masa vorbitorilor), ele nu }XJt exprima morfologic diferenţa între forma hotărâtă şi cea nehotărâtă,
ele au şi variante (individuale sau facultative) de gen masculin sau feminin (/ .. ./
Zlato-i draro, n. şi zlata-i drar f.); numai srebro pare a fi la toţi vorbitorii de genul
neutru/ .. ./" 16. Nici în urmă cu un deceniu, în 1982, această inovaţie nu era generalizată deAcât pa1ţial „în construc~i predicative" de tipul iako bUro.' (Foarte bine) te-ide
novo? Ii tamno (Ce e nou?); Ai fino (E bine); mai rar, în vorbirea bătrânilor, se întâlnesc însă şi fonne de tipul ,,Îi bire" / .. ./ „nu-i bire"17. După cum se poate observa din
cele arătate, introducerea în discurs a elementului de structură străin, intrat o dată cu
cel lexical, nu este acceptată fără rezerve de către vorbitori. Elementul .arhaic" convief:Uieşte o vreme îndelungată cu inovaţia. Din această coabitare nu este obligatoriu să
rezulte impunerea inovaţiei şi chiar dacă aceasta câştigă treptat teren, procesul se desfăşoară nerec1i1iniu. Iată de ce, considerăm că Emil Petrovici avea dreptate când susţinea că primejdia cea mare care ameninţă supravief:Uirea istroromânei nu rezidă atât
în starea de aşa -numită .dezagregare" datorată presiunii sistemice slave, cât mai ales
în faptul că ea e pe cale de a fi părăsită de cei ce o mai vorbesc, pentru că „o limbă
dispare atunci când e părăsită de toată lumea"18.

Note
1. Mater\alul cules de Emil Petrovici într-o reţea de 87 de puncte, cu ajutorul unui
chestionar de 4.800 de întrebări, a constituit partea a II-a a Atlasului (Atlasul lingvistic român, publicat de Muzeul limbii române din Cluj, Partea a II-a, voi. I: A.
Corpul omenesc, boale şi termeni înrudiţi. B. Familia, naşterea, copilăria, nunta,
moartea, viaţa, religia, sărbători. C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilieru/,
vase, scule, Sibiu-Leipzig, 1940 (ALR II, voi. I) şi Micul atlas lingvistic român, publicat de Muzeul Limbii Române din Cluj. Partea II, voi. I: A. Corpul omenesc, boa/e şi
termerzi înrudiţi. B. Familia, naşterea, copilăria, nunta, moartea, viaţa religioasă,
sărbători. C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilieru/, vase, scule, Sibiu-Leipzig,
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1940 (ALRM II, voi. I). Acestora li se adaugă volumul de Texte dialectale culese
de Emil Petrovici. Suplement la Atlasul lingvistic romlln D, Sibiu-Leipzig, 1943,
cuprinzând texte din localităţile anchetate (ALRT II). Între anii 1956-1972 s-a publicat la Bucureşti, la Editura Academiei, seria nouă a Atlasului, întocmit de Institutul
de lingvistică şi teorie literară al Filialei din Cluj a Academiei, în care a fost introdus
numai materialul cules de Emil Petrovici: Atlasul lingvistic român. Partea a II-a.
Serie nouă, Bucureşti, 1956-1972, în şapte volume, dintre care primele cinci au caracter lexical; în ultimele două se înregistrează fapte din domeniul morfologiei: ALR
II s.n., voi. I (1956), II (1956), III (1961), IV (1965), V (1966), VI (1969), VII (1972).
Sub directa conducere a lui Emil Petrovici, un colectiv de cercetători ai aceluiaşi institut clujean a elaborat şi publicat, între 1956-1967, Micul atlas lin&vistic român.
Partea a II-a. Serie nouă, în trei volume: voi. I (1956), II, III (1967). Materialul cules
de Sever Pop într-o reţea de 301 puncte (altele decât cele din reţeaua lui Emil Petrovici), pe baza unui chestionar de 2.200 de întrebări, a fost editat parţial în partea I
a Atlasului: Atlasul lingvistic român, publicat de Muzeul limbii române din Cluj.
Partea I, voi. I: Părţile corpului omenesc şi boa/ele lui, Cluj, 1938; voi. II: Familia,
naşterea, botezul, copilăria, nunta, moartea, Sibiu-Leipzig, 1942.
2. Ne referim la ancheta întreprinsă în decembrie 1962 şi în aceeaşi lună, în anul urmă
tor, împreună cu Petre Neiescu, la istroromânii din localităţile Jeiăni, Noselo şi Costârceane, situate în peninsula Istria din Croaţia. Rezultatele anchetei au fost publicate sub semnătura ambilor: E. Petrovici- P. Neiescu, Persistenţa insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor anchete dialectale la istroromini,
meglenoromâni şi arominl, CL, IX, 1964, 2, p. 187-214.
3. Ibidem, p. 188.
4. Ibidem, p. 189.
5. E. Petrovici, Rezistenţa sistemului fonologic la o puternică influenţă străină.
în legături cu sonantele „silabice" istroromâne r, n, m în volumul Emil Petrovici, Studll de dialectologie şi toponimie, sub îngrijirea lui I Pătruţ, B. Kelemen, I. Mării, Bucureşti, 1970, p. 85-89, reprodus din CL, IX, 1964, 1, p. 35-39.
6. Ibidem, p. 85.
7. Ibidem.
8. Ibidem, p. 86-89.
9. Richard Sârbu, Texte Istroromâne şi glosar. Cu un studiu introductiv, Istroromâna azi, şi un Glosar, în colaborare cu Vasile Frăţilă. Ediţia a II-a revizuită şi completată. Timişoara, 1992.
10. Ibidem, p. 112. Vezi şi Glosar, s.v. De remarcat este faptul că R. Sârbu notează cu
â sunetul intermediar între ă şi î.
11. E. Petrovici, Le neutre en istro-row:nain, în volumul Studii ... , p. 119-122 reprodus din volumul To Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of Bis
Seventieth Birthday, New York, 1965, p. 1523-1526. Noi vom cita după textul publicat în Studii ... : Petrovici, Le neutre ... )
12. Cf. A. Kova~ec, Istroromâna, în Tratat de dialectologie româneasci, Coordonator: dr. Valeriu Rusu, Craiova, 1984, p. 564.
13. E. Petrovici, Le neutre ... , p. 119-120.
14. Ibidem, p. 122.
15. Ibidem.
~
16. A. Kovacec, op. dL, p. 564-565.
17. R. Sârbu, Texte ... , p. 9-10.
18. E. Petrovici - P. Neiescu, Persistenţa ... , p. 192.
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Viorel Panaite

Jurământul

în relaţiile româno-otomane
(secolele XV-XVII)*

Jurământul constituia o procedură juridică încă des întâlnită în sud-estul Europei de-a lungul secolelor XV-XVII, având menirea să întărească încrederea reciprocă într-un act contractat. El era un „mijloc folosit. .. pentru garantarea obligaţii
lor asumate de anumite state, care consta într-o făgăduială, enunţată îmr-o formu-

lă solemnă"l.

Valoarea deosebită a jurământului în lumea creştină, ca garanţie juridică, este
de înţelegerile de pace sau alianţă şi de privilegiile comerciale, în care erau
antrenaţi voievozii munteni, moldoveni sau transilvăneni, suveranii Ungariei, Poloniei sau Imperiului habsburgic2. Câteva argumente sunt necesare. În „cartea" care
consemna omagiul faţă de Vladislav IIJagello (1386-1434), Petru I al Moldovei scria:
„ca mărturie materială a tăriei veşnice, am pus jurământ, după ritul şi obiceiul bisericii de răsărit, sărutând, cu gura proprie, crucea ... " (subl. ns.)3. În 1496, ratificarea proiectului de tratat propus de Ştefan cel Mare lui Alexandru, mare principe
al Lltuaniei, urma a fi însoţită de jurăminte verbale şi scrise („o foaie de jurământ") .
•Să-i faceţi jurământ înaintea noastră (a solilor - n. ns.) şi să ne daţi acea foaie de
jurământ" - cerea voievodul Moldovei4. Chiar şi în secolul XVIII, Dimitrie Cantemir
garanta tratatul încheiat cu Petru I, prin depunerea unui „jurământ de fidelitate"5.
dovedită

Jurământul a rămas şi în epoca otomană un element fundamental al procesului de încheiere a unor înţelegeri de pace cu principii străini. Drept dovadă stau izvoarele secolului XV, atât cele narative, cât şi cele documentare, unde termenul
„jurământ" era utilizat foarte des pentru a desemna încheierea unor reglementări
de pace între suveranii otomani şi principii din sud-estul Europei. Cronicarii bizantini excelează în această direcţie, preferând termenii horkos (pi. horkoi) sau, mai
rar, pistis (.legământ"). Ei folosesc acest cuvânt atât izolat, dar mai ales asociat cu
alţi termeni care sugerau ideea de pace: eirene („pace"), agape („prietenie") sau
sponde, syntheke (.tratat"). Dacă ar fi să enumerăm cronologic principalele reglementări de pace bizantino - otomane, vom observa că cel puţin un izvor le numeş
te „jurăminte"6.

• Aceste pagini au fost prezentate mai întâi în cadrul sesiunii anuale de comunicări a
Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, care a avut loc în zilele de
14-15 februarie 1996.
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Şi în rela\iile dintre voievozii români şi sultanii otomani, conform unei practici cutumiare larg răspândită încă în secolele XV-XVII, jurământul era un moment
extrem de impJrtant în stabilirea unor înţelegeri de pace. Mai mult, înţelegerile de
pace din secolul XV erau desemnate de multe ori numai prin termenii jurământ
sau tratat întărit cu jurământ. Astfel, reluarea domniei de către Vlad Dracul în
1443 era precedată - la Ducas - de jurăminte reciproce cu Murad II. Pentru ca în alt
pasaj, acelaşi cronicar să afirme că Murad II, de frica ungurilor, "a încheiat - atât cu
despotul Serbiei, cât şi cu domnul Ţării Româneşti - tratate prin jurământ (kai
poiei synthekas enorkus)"7. Laonic Chalcocondil consemnează frica românilor conduşi de Vladislav II (1447-1456), participanţi la lupta de la Kossovo (1448) în tabăra
lui Iancu de la Hunedoara, că nu vor putea scăpa de pedeapsa sultanului Murad II,
"din pricina jmământului (horkou )" pe care îl aveau cu acestaB. Un alt cronicar bizantin, Critobul din Imbros, nota că la luarea domniei de către Vlad Ţepeş, Mehmed II .l-a legat prin tratate şi jurăminte" (kai synthekais.. ., kai horkois)9. Iar după
campania din 1462, acelaşi sultan îl va confirma în domnia Ţării Româneşti pe
Radu cel Frumos, "luând de la el jurământ de credinţă" (ta pista /abon )10.
Formula este folosită şi în puţinele acte oficiale care s-au păstrat şi care
privesc relaţiile dintre voievozii munteni şi sultanii osmanlîi din prima jumătate a
secolului XV. Astfel, în mai-iunie 1432, Alexandru Aldea îi scria spanului de Timişoara că s-a „jurat" cu Murad II, iar turcii .s-au legat cu credinţă şi jurământ şi primiseră cred!n\ă"ll. Jurământul devenea, deci, un act juridic de întărire şi garantare
a relaţiilor paşnice stabilite între cele două părţi (.am făcut pace ţării"), despre care
acelaşi voievod le scria sibienilor în iulie 143212.
Izvoarele narative otomane (la care facem apel în lipsa unor piese de cancelarie timpurii) punctează în mod deosebit pe încheierea unor ,Jegăminte" (sing.
'ahd), reţinând - în secolul XV, în special - „jurământul" (care se confundă în parte
cu „legământul") ca moment esenţial în procesul de stabilire a unor relaţii paşnice.
Astfel, Şukriillah, relatând despre reglementarea relaţiilor dintre Mehmed I <;elebi
(1413-1421) şi Mircea cel Bătrân (şi Mihail O, consemna simplu: .Ei au jurat".
Important pentru problematica din acest capitol rămâne faptul că aceste jurăminte
presupuneau încheierea păcii: ,,Astfel au făcut pace (bariş )", concluziona cronicarul otomanB. Dar şi mai târziu (în secolul XVII, de exemplu), în relaţiile dintre
principii Ţărilor române şi autorităţile otomane, încheierea şi respectarea unor .înţelegeri de pace", mai ales după momente de conflict armat, era garantată prin jură
minte. În „actul de garanţie" (temessuk) dat beilerbeiului Budei, Huseyin paşa, la
4 Receb 1046/2 decembrie 1636, se face trimitere de trei ori la practica jurământu
lui (and 14) dintre Gheorghe Rakoczy I, voievodul Transilvaniei, şi demnitarii otomani (sultan, mare vizir, beilerbeiul Budei):
„atunci când ne-au numit ca stăpânitor al Transilvaniei, făcuseră mari jură
minte şi prevăzuseră condiţii (andlar ve şart/ar virmiş/erdir )"; .noi înşine ne recomandăm din nou cu jurământu/ nostrn (andimtz i/e), fericitului şi magnificului
padişah ... "; „Şi articolele pe care le-am scris mai înainte, le-am zis! jurăm pentrn
toate, potrivit legii noastre creştine (kristiyân dinimiz i/e and iferUZ )" 15.
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Cronicarii otomani sau bizantini foloseau termenul „jurământ" pentru a
marca existenţa unor înţelegeri de pace, tocmai pentru că jurământul era unul din
elementele esenţiale ale documentului oficial, prin care se consfinţea încheierea
păcii. Un argument: jurământul reprezenta o constantă diplomatică în majoritatea
'ahdnâme-leioc emise de cancelaria otomană în secolele XV-XVII. În principal, sultanii se obligau prin jurământ să nu încalce clauzele tratatului, atât timp cât
( madâm ki ) principele creştin nu le va fi violat primul:
"jur cu jurăminte puternice ca ... , atât timp cât ei respectă legământul şi prietenia şi nu vor face nimic contra iegământului, şi din partea mea să nu se facă
nimic împotriva legământului. Aşa să se ştie"16.
Această formulă o regăsim, uneori într-o formă mai dezvoltată, şi în 'ahdnâme-lele en1ise de cancelaria otomană pentru Polonia, Franţa17 şi Olanda1 8 în a
doua jumătate a secolului XVI şi în secolul XVII:
„atunci şi din partea Majestăţii mele imperiale fac jurământ cu credinţă
temeinică (cenâb-i celâlet meabim tarafindan dahi imân-i galiza ile yemin iderim ) ... să nu fie încălcat acest tratat", se preciza în încheierea 'ahdnâme-lei acordată de Ahmed I lui Sigismund III Wasa, în 160719.
La fel se angaja Ahmed I, în iulie 1614, în 'ahdnâme-aua de confirmare a
domniei principelui Gabriel Bethlen: „atunci şi eu fac legământ şi pact şi jur pe credinţa temeinică că ... şi eu voi ţine constante acest legământ şi această favoare şi nu
voi acţiona potrivnic"20.
Există însă şi excepţii. De exemplu, se poate observa că jurământul sultanului (era vorba de Mehmed II) lipseşte din copia 'ahdnâme-lei acordată lui Şte
fan cel Mare i'n 1480-1481 21, deşi se poate lua în calcul şi varianta netranscrierii lui
de către copist. De asemenea, o excepţie notabilă şi în mare parte inexplicabilă o
reprezintă 'ahdnâme-lele acordate Angliei, în care - după modelul primelor privilegii comerciale acordate în 158022 - jurământul sultanului nu va fi inclus în text
până în 1641, când 'ahdnâme-aua acordată de Ibrahim lui Carol I va cuprinde şi
jurământul s.iltanului. Nu trebuie însă să fie amplificate semnificaţiile acestei absenţe, întrucât un document otoman, fie el şi o 'ahdnâme, nu trebuia să cuprindă
cu necesitate un jurământ pentru a avea forţă juridică23. De altfel, analizând practica cancelarie' mameluce,]. Wansborough observa că jurământul nu era adăugat
la toate tratatele încheiate cu statele nemusulmane, dar că nu lipsea în două cazuri:
când înţelegerile de pace luau forma unor instrnmentum reciprocum şi când acestea erau negoc:iate în „Casa războiului"24.
Locul jurământului în structura diplomatică a 'ahdnâme-lelor otomane din secolele XV-XVII nu a fost constant. Îl putem găsi fie la început, fie la sfârşit de text.
În tratatele încheiate în secolul XV şi prima jumătate a secolului XVI (cu Veneţia,
Ungaria sau Polonia), jurământul sultanului era plasat înaintea „clauzelor" tratatului. Influenţa diplomaticii veneţiene pare să-şi fi spus cuvântul în această privinţă25. Din vremea lui Suleyman Kanunî, jurământul sultanului începe a fi plasat la
sfârşitul textului 'ahdnâme-lelor.
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Să

în secolul X.V, practica cutumiară cea mai răspândită consta
reciproce făcute de cele două părţi care încheiau un tratat de pace.
Jurămintele erau depuse fie în cadrul unor ceremonii separate la curţile celor doi
suverani, fie în cadrul unei ceremonii unice26, fie de suveranii celor două state, fie
de trimişii speciali ai acestora. „Şi să trimiteţi grabnic la Batăr Iştvan - scria Basarab
cel Tânăr (1477-1482) braşovenilor - ca să-mi lase solii şi ca să le jure lor, şi el iarăşi
să trimită pe un om la noi, ca să me jur lui"27.
Această practică cutumiară a fost adoptată şi de otomani, după unii analişti,
presiunea părţii creştine, care insista asupra depunerii jurământului, jucând un rol
important28. În ce ne priveşte, nu credem ca sultanii otomani, aflaţi la apogeul puterii lor, să fi cedat în faţa unei presiuni din exterior, fie şi - sau mai ales - în aspecte
de ceremonial şi diplomatică. Este vorba, mai degrabă, de o cutumă rezultată din
necesităţi comune atât Islamului, cât şi Creştinătăţii. Oricum, în secolul X.V şi în prima jumătate a secolului XVI, îl putem vedea pe sultan jurând în persoană să respecte clauzele tratatului încheiat, în faţa unui trimis al unui principe creştin 2 9. Astfel, Mehmed II jura în faţa solilor lui Iancu de Hunedoara şi ai despotului Serbiei,
Gheorghe Brankovici, acţiune consemnată de altfel în textul tratatului emis la 20
noiembrie 1451: „şi în faţa aceloraşi stăpânirea mea a săvârşit jurământul"30. Din a
doua jumătate a secolului XVI, deşi el continuă a fi inclus în textele 'ahdnâme-lelor,
se pare că jurământul dispare din ceremonialul încheierii unor înţelegeri de pace3 1 .
în

mai

notăm că,

jurăminte

Fiecare comunitate jura pe elementele sale cele mai sacre. Să ne reamintim
în 1636, Gheorghe Rakoczy I jura „potrivit legii noastre creştine (kristiyân
dinimiz i/e and ifen:tz )"32. Credinţele religioase şi-au pus o amprenta decisivă şi
în acest domeniu. În consecinţă, elementele esenţiale ale jurământului creştin
erau33: Dumnezeu („ne jurăm pe domnul Dumnedeu, carele au făcut cerul şi
pământul", afirma Neagoe Basarab în „cartea de credinţă" faţă de regele Ungariei
din 151734); Iisus Hristos, crucea („lemnul crucii Domnului"35), cele patru Evanghelii („pre sfânta evanghelie", în 151736); sfinţii creştini („omnes Sanctos et
Sanctas Dei", în 150337 ; „ne jurăm pe sfinţii apostoli ... şi pre toţi sfinţii'', scria
Neagoe Basarab38).
Şi la musulmani, atât între ei, cât şi în relaţiile cu principii nemusulmani, jură
mântul apare ca element esenţial în procesul de încheiere a unor înţelegeri de
pace. În consecinţă, jurământul îşi găseşte un loc bine definit chiar în tratatele de
drept islamic al popoarelor din perioada Califatului arab, care codificau, de fapt,
practici cutumiare întâlnite în relaţiile cu principii nemusulmani (în special, cu împăraţii bizantini). As-Sarakhsî, comentând pe marginea lucrării lui as-Shaybânî,
consemna diferite formule care trebuiau folosite pentru întărirea unui tratat-armistiţiu. Pentru consacrarea unei formule obligatorii pentru jur:!.mânt, as-Shaybânî
(m. 805) lua drept model practica tratatelor arabo-bizantine din epoca sa, în special cele încheiate de califul Harun ar-Rashid:
„Şi fiecare din părţile contractame invocă pentru cealaltă parte - cu privire la
îndeplinirea a tot ce este în acest document - pactul şi angajamentul lui Dzeu, gacă

64
https://biblioteca-digitala.ro

ranţia lui Dzeu şi a Trimisului Său ( „ Muhammad) şi garanţia lui Iisus Hristos, fiul
Mariei"39.
Musulmanii jurau de regulă pe Allah şi Trimisul său, Muhammad, formula clasică fiind wa'llâhi wa bi'l/âhi wa ta'//âhi 40. Folosirea jurământului pe Allah şi
Profet i-a pus în dilemă pe jurisconsulţi, care vor încerca să interzică musulmanilor
să jure pe Allah şi Muhammad, invocând drept argument o tradiţie:
„Dacă ei vă cer să le acordaţi garanţia lui Allah şi Trimisului Său, nu le-o daţi,
ci acordaţi-le mai degrabă garanţia voastră şi a părinţilor voştri, căci dacă voi veţi
viola garanţia voastră şi a părinţilor voştri, aceasta va fi mai puţin grav" 41 .
Ulterior, as-Sarakhsî simţea nevoia - invocând tot o tradiţie atribuită lui Muhammad - să precizeze, încă o dată, că nu era câtuşi de puţin interzis de a jura pe
Profet, dar era dezavuată încălcarea unui asemenea jurământ:
.·Sunt trei (categorii - n. ns.) de oameni contra cărora eu mă constitui în parte
adversă ... Aceştia sunt: omul care acordă protecţia sa şi apoi o încalcă, omul care
vinde un om liber (ca sclav) şi se hrăneşte cu banii (obţinuţi astfel - n. ns.), şi omul
care angajează pe cineva iar apoi nu îl plăteşte•. Aceasta dovedeşte clar că nu există
nici o piedică de a da (inamicului) garanţia Profetului; dar ceea ce este interzis,
aceasta este trădarea „42.
Faţă de jurămintele incluse în tratatele încheiate între principii musulmani,
care se rezumau la invocarea lui Allah şi a lui Muhammad, jurămintele otomanilor
faţă de creştini erau mai ample. Iată, în continuare, elementele care puteau intra în
componenţa unui jurământ depus de un otoman faţă de nemusulmani, cu precizarea că în izvoare nu vom găsi cu necesitate toate aceste invocaţii. Motivul: un jură
mânt nu trebuia să le includă pe toate pentru a fi valabil, aşa cum actul - am spus-o
deja - nu trebuia să cuprindă un jurământ pentru a deveni valid. Se jura, deci, pe:
- Dumnezeu Creatorul43 : .per quelo che a fatto la cielo e la terni', în 140344;
.pentru dreptatea lui Allah, Creatorul cerului şi al pământului (yeri ve go§i
Peroerdigâr hakkip:in)" se jurau sultanii în toate 'ahdnâme-Iele acordate regilor
Poloniei în secolele XVI-XVII45; „ We do hereby promise and swear, by the one
Omnipotent God the Creator of Heaven and Earth and of al/ creatures ", în traducerea în limba engleză a 'ahdnâme-lei din 1675 acordată de Mehmed N,
Angliei46.
- Profetul Muhammad: „per Io mio Macometo Mustafa ",în 140347; în 1451,
Mehmed II „jură ... pe profetul cu acelaşi nume ca şi el... „43; „din respect faţă de
minunille strălucitului nostru Profet" (ve ulu 'aziz Peygamberimiz Efendimiz mu 'cizati hunnetifun)49, în ahdnâme-lele polono-otomane din secolele XVI-XVII;
.jur pe scumpul nostru Profet", începea Macaragiu Ali paşa jurământul depus faţă
de transilvăneni în august 161350.
- Cele şapte musha/51 : .Io zuro ... per Io mie VII musafi.", în 140352.
- Cei 124000 Profeţi53 : în tratatul cu Bizanţul din 1451, Mehmed II .jură„. şi
pe îngeri şi pe arhangheli"54.
La aceste patru invocaţii, otomanii au mai adăugat:
- sabia sultanului55: în 1613, faţă de .întregul popor transilvănean, Macaroglu
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Ali paşa se jura, printre altele, „pe calul pe care îl încălecăm în •războaiele sfinte· şi
pe sabia pe care o încingem"; „pe sabia pe care o încing în luptele sfinte"S6. ..,.
- religia pe care au urmat-o: ,ne jurăm pe credinţa noastră", afirma Macaragiu
Ali paşa în 161357.
- sufletul, viaţa şi capul său, ale tatălui său58 şi ale copiilor săi59: „Eu ... sultan
Mohamed beg ... vă jur vouă ... pe sufletul strămoşului şi părintelui meu, pe sufletul meu, pe capul meu şi al fiilor mei", în tratatul cu Ungaria din 14516°; „pe capul
fiului meu", jură Macaragiu Ali paşa, în 161361. Un supus al sultanului jura, uneori,
şi „pe capul marelui padişah"62.
În concluzie, jurământul otoman reprezenta o sinteză alcătuită din elemente
ce proveneau din tradiţia turco-mongolă63 şi tradiţia islamică, pe care s-au grefat
unele influenţe creştine64. În 'ahdnâme-lele prin care se ratificau înţelegerile de
pace încheiate cu principii creştini în secolul XV, jurământul era mai amplu, cuprinzând uneori toate cele şapte invocaţii pe care le-am enumerat mai sus65. Ulterior el se va subţia, reducându-se în unele cazuri numai la invocarea lui Allah, drept
garanţie a tratatului, sau fiind ignorat chiar în textele tratatelor de pace şi comerţ
încheiate de otomani cu unele state creştine66_

Legămintele

româno-otomane: între oral şi scris

Pentru a desemna stabilirea sau reînnoirea unor relaţii paşnice între otomani
statele creştine din sud-estul Europei, izvoarele narative, în special din secolul
XV, folosesc de cele mai multe ori formule lapidare: „a face, a încheia, a întări, a
lega pace (eirene ) şi prietenie (agape )'', în cronicile bizantine; „a face pace
(banşmak )",în izvoarele otomane. Astfel, Ducas ne relatează obişnuita primire de
soli la urcarea pe tron a lui Mehmed I (1413-1421) şi a lui Murad II (1421-1451),
printre care se aflau şi trimişi ai voievozilor munteni. În primul caz, cronicarul
bizantin consemna celebrul răspuns al sultanului: „pace dau şi pace iau"67 , formulă caracteristică unei viziuni imperiale prezentă tot mai mult şi la curtea otomană.
În al doilea caz, Ducas preciza că, după primirea felicitărilor, Murad II ,a încheiat
pace (eirene) cu aceia"68, fără a adauga nimic mai mult. Ce să înţelegem că s-ar
putea afla în spatele acestor formule abstracte? În ce s-ar putea concretiza această
„pace" sau „prietenie" din punct de vedere diplomatic?
Unele dintre cele mai controversate discuţii din istoriografia consacrată relaţiilor româno-otomane s-au purtat în jurul actelor ( 'ahdname - ,Capitulaţii")
prin care a fost reglementat statutul juridic al Ţărilor române faţă de Poarta otomană69. S-a afirmat şi s-a argumentat în nenumărate rânduri existenţa în formă
scrisă a vechilor tratate româno-otomane, a aşa-numitelor .capitulaţii". În aceste
condiţii, orice alt demers aproape că nu şi-ar găsi rostul. Şi totuşi, argumente noi,
extrase din texte juridice musulmane şi introduse acum pentru prima dată în circuşi
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itul ştiinţific al istoriografiei româneşti, vin să întregească demonstraţia asupra formei pe care au îmbrăcat-o reglementările de pace din secolul XV dintre statul otoman şi ţările iomâne.
Legămintde ( 'ahd) încheiate de Profet au fost fixate în scris70. Această praccare făc~a parte din Sunna, a devenit ulterior argument forte în mâna învă
ţaţilor musulmani. Cei mai mulţi au susţinut că stipulaţiile tratatelor (şi ei se refereau la înţelegerile de pace încheiate pe o durată determinată) trebuie fixate în
scris. Mai mult, hanefiţii au insistat asupra formei scrise a tratatelor (care urma să
cuprindă şi semnăturile şi martorii), pentru ca cele două părţi să se simtă obligate
a le respectall. Dar iată opinia lui as-Shaybânî, cea mai autorizată în domeniu:
„Dacă musulmanii şi necredincioşii (inamici) încheie un armistiţiu pentru un
anumit număr de ani precizaţi, trebuie ca ei să-l redacteze în scris, întrucât acesta
este un contract la termen, şi pentru astfel (de contracte) legea porunceşte formularea lor în scris"72.
Primul argument invocat era extras din Coran versetul II/282, care se referea
însă la contracrarea unei datorii:
„O, vo:, cei ce credeţi, dacă v-aţi legat la o datorie pentru un timp anumit,
atunci faceţi-o în scris. Să scrie aceasta între voi un scriitor după dreptate. Scriitorul să nu scrie altfel decât numai cum l-a învăţat Dumnezeu. El să scrie ceea ce vorbeşte datornicul, să se teamă de Dumnezeu şi să nu înscrie cu nimic mai puţin„.".
Comentariul lui as-Sarakhsî la afirmaţia şi argumentele lui as-Shaybânî imprimă chiar o nut<l de intransingenţă: „De aici rezultă că dacă contractul este pentru o
durată (detem1inată), a neglija să-l formulezi în scris va fi un păcat"73.
Al doilea argument invocat de cei doi învăţaţi hanefiţi în sprijinul necesităţii
ca tratatele să fie fixate în scris era tratatul încheiat de Muhammad cu meccanii la
Hudaibîyya (628). Mai mult, redactarea a două copii ale acestui tratat, una pentru
a rămâne la Profet şi alta la Meccani, va fi invocată de as-Shaybânî ca practica
diplomatică obligatorie pentru musulmani: ,,Acest comportament (al Profetului) a
devenit principiu de bază pentru acest subiect"74. În comentariul său, as-Sarakhsî
vine însă cu noi precizări, a căror origine o găsim în practicile cutumiare internaţionale, în care fusese antrenat şi Califatul arab:
.un alt motiv (pentru a formula tratatele în scris-n. ns. ) este că fiecare parte
contractantă are nevoie de o copie păstrată în mâna sa, pentru ca în cazul în care
cealaltă parte i-ar contesta o clauză oarecare, ea să poată apela la copia din mâna
sa pentru a contraargumenta celeilalte părţi"75.
Strict metodologic, credem că nici nu ar fi trebuit să mai înşirăm alte argumente în favoarea existenţei în formă scrisă a înţelegerilor de pace româno-otomane din secolul XV, pentru care s-a consumat destul de multă cerneală în istoriografia română, întrucât şi jurămintele verbale aveau valoare juridică egală în anumite
conjuncturi politico-militare şi diplomatice. Ne-au determinat să o facem afirmaţi
ile lui as-Shaybânî şi as-Sarakhsî, din paginile cărora am citat mai sus, potrivit căro
ra pentru musulmani nu era totuşi un aspect de neglijat dacă reglementarea de
pace se făcea în scris sau verbal.
tică,
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Transliteratia termenilor turco-islamici
'

În cursul expunerii noastre, pentru transliteraţia termenilor aparţinând civilizaţiei Islamului şi nu strict celei otomane am folosit drept ghid Encyclopedie de
Islam I The Encyclopaedia of Islam (nouvelle edition, B. Lewis, Ch. Pellat,
]. Schacht, Paris-Leyden: E.J. Brill, 1960, în curs de apariţie). Totodată, conform
unei practici întâlnite în volumele de documente şi cronici publicate de noi, în
cursul şi pentni uşurarea expunerii noastre, unii termeni otomani au fost transliteraţi conform particularităţilor limbii române, fără a mai fi tipăriţi cu litere cursive,
mai ales atunci când rădăcina cuvâncului a suferit modificări în timpul declinării
sau conjugării (de exemplu, sangeac, beilerbeiului, gizielei etc.). Pentru termenii şi
pasajele extrase direct din izvoarele otomane, inclusiv lunile musulmane, am indicat între paranteze - conform unei practici acceptate de turcologi - transliteraţia în
alfabetul cure modem. Nu am modificat titlurile unor articole sau cărţi folosind regulile amintite mai sus. Iată principalele corespondenţe dintre alfabecul osman,
alfabetul cure modern, transliteraţia din Enciclopedia Islamului şi alfabecul român:

Alfabetul
osman

Turca

ellf

â, a, e, i

ţ:i.m

ţ:

cim.
hi

c,i
ce, ci
h

zal

z

şin

'

modernă

Enciclopedia
Islamului
â, a, e, i
ţ:

~e. ţ:i

ayin

gayin
kef
kaf
vav
yi

g
ge, gi
k,g,g,n
k
v,o,o,
u, ii, Q
y, i, 1, î

"

dj, j, i
kb
dh
sh
gh

Alfabetul
român
a(lung)
ţ:

ce, ci
g
ge, gi
h

z

'

g(moale)
ghe, ghi
c
c

k
k, q
w,u

V

y, i

i, î
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2 1 Decei, Sulhnâme, p. 122-6; Mehmet, Documente turc„ I, doc. 5. Precizăm, însă, că
în cazul copiilor după 'ahdnâme-le jurământul nu era, de regulă, trecut cu vederea.
22 .There is no way to explain so grave an amission, both diplomatically and religously, from the treaty" (Skilliter, Harborne, p. 102). Şi totuşi, V. L. Menage încearcă să
o explice, fie prin schimbarea - de-a lungul secolului XVI - a practicii diplomaţiei
şi diplomaticii otomane, fie mai ales prin procedura total neregulamentară a
momentului 1580: lipsa acreditării lui William Harbome şi lipsa darurilor (Menage,
Capitulation, p. 378).
23 Scriind despre Capitulaţiile acordate Angliei, S. Skilliter remarca reînnoirea acestora de patru ori între 1580 şi 1641, excluzând bineînţeles extremele, fără a fi inclus
în texn1l 'ahdnâme -lelor nici un fel de jurământ (Skillicer, Harborne, p. 102;
Menage, Capitulation, p. 378).
24 Wansborough, Safe-Conduct, p. 31.
25 Din seria tratatelor încheiate de emirii anatolieni, numai în cele cu Veneţia jură
mântul era plasat la începutul textului, înainte de capitula (Zachariadou, Trade
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and Crnsade, p. 184). Un exemplu notabil este tratatul veneto-otoman din 1454,
care înglobează chiar la începutul textului toate elementele unui jurământ otoman
(O traducere în engleză, în Hershlag, Introduction , Appendix 2, p. 293).
26 Din textul tratatului otomano-genovez din 1387, reiese că ceremonialul jurământu
lui a avut loc în cadrul unei singure ceremonii, personajele principale care au jurat
fiind Murad I şi 2 trimişi genovezi (Menage, Capitu/ation, p. 376).
27 Era vorba de Ştefan Bathory I, voievod al Transilvaniei (1479-1493) (Tocilescu, 534
documente, doc. 119, p. 113-4).
28 În special V. L. Menage insistă asupra acestui aspect (Menage, Capitulation, p. 376,
383).
29 Să notăm aici procedura negocierii tratatului veneto-otoman din 1503, cu jurămân
tul dogelui în faţa lui 'Ali, trimis special al lui Bayezid II şi a sultanului în faţa trimişilor Veneţiei (printre ei, Andrea Gritti) (Menage, Capitulation, p. 376).
30 DRH, D, I, doc. 305, p. 421.
31 De exemplu, Menage afirma că nu sunt ştiri care să confirme depunerea unor
jurăminte formale în cazul tratatului otomano-habsburgic din 1567, de către Selim
II, respectiv Maximilian II . Un motiv plauzibil, după opinia aceluiaşi specialist:
creştinii nu l-au mai cerut (Menage, Capitulation , p. 383, n. 27).
3 2 Gemi), Documente turc., doc. 101, pp. 233-5. Să notăm că este vorba de traducerea
în osmană a unui document scris în Transilvania.
33 Menage, Capitulation, p. 376.
34 Tocilescu, 534 documente, doc. 271, pp. 261-4.
35 În tratatul moldo-polon din 3 iunie 1433 :„şi făgăduim, atingând lemnul crucii
Domnului" (Costăchescu, Documente, II, doc. 181, p. 649).
36 Mai precis, din 17 martie 1517 (Tocilescu, 534 documente, doc. 271, pp. 261-4).
37 Jurământul regelui Ungariei din 1503 (Menage, Capitulation, p. 376).
38 În 17 martie 1517 (Tocilescu, 534 documente, doc. 271, pp. 261-4).
39 Muhammad ibn al-Hasan ach-Chaibânî, Le Grand Livre de la Conduite de l'Etat
(Kitâb as-Siyar a/-Kabîr). Commente par... as-Sarakhsî. Traduit par M. Hamidullah, Tome I-IV, Editions Ttirkiye Diyanet Vakf-., Ankara, 1989-1991 (în continuare: Shaybânî, Kitâb as-Siyar) , III, p. 307.
40 Pentru jurământul vechi musulman (în persană, sevgend = jurământ), vezi „cartea
de jurământ" (sevgendnâme ) publicată de I. H. Uzun~arş1h, Ibrahim Bey'in
Karaman imareti vakflyesi (Actul de fondare a imaretului din Karamania al lui
Jbrahim Bey, în .Belleten", I, 1937, p. 120-127.
4l Shaybânî, Kitâb as-Siyar, III, p. 307.
42 Shaybânî, Kitâb as-Siyar, I, p. 29.
43 Jurământul începea, şi la otomani, şi la principii creştini, prin invocarea divinităţii
supreme. „Şi ne jurăm pe dolllllul Dumnedeu, carele au făcut cerul şi pământul",
îşi începea Neagoe Basarab jurământul din .cartea de credinţă" cu regele Ungariei,
din 17 martie 1517 (Tocilescu, 534 documente, doc. 271, p. 261-4). Pentru Ducas,
era vorba de „dumnezeul profetului mincinos" (Ducas, Istoria, XXXIII/12, p. 288).
44 Dennis, Treaty 1403 , p. 78.
45 Feridun, Munşe'at, II, p. 417 (pentru 1607).
46 Era, de fapt, întreg jurământul prestat de sultan şi inclus în document (Hershlag,
lntroduction, p. 306).
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47 Dennis, Treaty 1403, p. 78.
48 Ducas, Istoria, XXXIII/12, p. 288.
49 Feridun, Munşe'at, II, p. 417 (pentru 1607).
50 Scrisoare din 12 august 1613 (Mihail Guboglu, Şapte documente turceşti din
arhivele Braşovului privind relaţiile Transilvaniei cu Poarta otomană la începutul
secolului al XVll-lea, în RA, VIII, 1, 1965, pp. 213-256 (în continuare: Guboglu,
Arhiva Braşov), p. 252.
51 Mushaf- Coran (Redhouse, p. 800). Jurământul pe Coran a fost apreciat ca fiind
corespondentul jurământului pe cele 4 Evanghelii din jurămintele creştine, inclusiv
din cele incluse în tratatele bizantino-veneţiene (Menage, Capitulation, p. 376).
52 Dennis, Treaty 1403, p. 78. Pentru Ducas, în 1451, Mehmed II „jură ... şi pe cărţile
lui spurcate" (Ducas, Istoria, XXXIII/12, p. 288).
53 Cei 124000 de Profeţi, de la Adam şi până la Muhammad, pot fi corespondentul
Sfinţilor creştini din unele jurăminte creştine (Menage, Capitulation, p. 376). Un
caz izolat: în tratatul încheiat în 1403 cu mai multe state creştine se înlocuia grupul
Profeţilor de la Adam până la Muhammad cu unul singur, Si.ileyman <;;:elebi jurând
pe un profet creştin nenumit (probabil, Iisus Hristos) : .per Io mio altissimo grande
profeta che my credemo" (Dennis, Treaty 1403, p. 78; Zachariadou, SUieyman,
p. 276-7 şi n. 30). Era, probabil, motivul pentru care Musa <;;:elebi îl va acuza pe
fratele său - conform opiniei lui Ducas - de „necredinţă" : „dacă trebuie s-o spun,
pe jumătate s-a şi făcut ghiaur" (Ducas, Istoria, XIX, 7, p. 126, 127).
54 Ducas, Istoria, XXXIIl/12, p. 288.
55 Jurământul pe sabie ar fi corespondentul jurământului pe cruce din creştinătate
(Menage, Capitulation, p. 376).
56 Scrisori din 12 şi 25 august 1613 (Guboglu, Arhiva Braşov, p. 252).
57 Scrisoare a lui Macar oglu Ali paşa către braşoveni, din 25 august 1613 (Guboglu,
Arhiva Braşov , p. 252). Şi creştinii îşi invocau credinţa . „Şi dă domnia mea credinţa domniei mele „.şi credinţa ... tuturor boerilor domniei mele ... " - în privilegiul-tratat dintre Radu Praznaglava şi braşoveni. din 17 mai 1421 (Tocilescu, 534
documente, doc. 6, p. 8-9).
58 În 1566, pentru Senatul Ragusei, jurământul lui Selim II pe „sufletul tatălui său"
(adică, al lui Suleyman Kanunî) pare a fi extrem de important, astfel încât cere
solilor trimişi la Istanbul să insiste pentru obţinerea şi includerea lui în 'ahdnâme,
alături de jurământul „pe credinţa sa, pe sufletul strămoşilor săi, şi pe sănătatea
copiilor săi" (Biegman, Ragusa, p. 51). Basarab cel Tânăr (1478-1482) le declara
braşovenilor că dăduse „capul şi cuvântul la împerat, ca să fie pace şi bine în creş
tinătate" (Tocilescu, 534 documente, doc. 121, pp. 115-7).
59 Şi creştinii jurau pe „suflet": „Şi dă domnia mea„ .sufletul domniei mele şi. .. sufletul
tuturor boerilor domniei mele ... " - în privilegiul-tratat dintre Radu Praznaglava şi
braşoveni. din 17 mai 1421 (Tocilescu, 534 documente, doc. 6, p. 8-9).
60 Original la Biblioteca statului Bavaria din Munchen, nr. 19542, foi. 260 şi urm.
Publicat de N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, III,
Bucureşti, 1897, p. 23-7 şi în DRH, D, I, doc. 305, pp. 418-421.
6l Scrisoare a lui Macaroilu Ali paşa către braşoveni, din 25 august 1613 (Guboglu,
Arhiva Braşov , p. 252).
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137 Scris1)::,re a lui Macaragiu Ali paşa către braşoveni, din 25 august 1613 (Guboglu,
Arhiva Braşov, p. 252).
138 La vechii turci, printre acestea se aflau la Joc de frunte calul (at), lupul (kurt),
cîinek tk6pek) şi sabia (k1l1~) (H. Namuk Orkun, Tark Hukuk Tarihi. Araşt1rmalar
ve dui:lnce/er. Belgeler, pp. 19-23 (Cap. Tratarul la vechii rurci I Eski Tarklerde
Andlaşmast), la Arh. St Buc. , Microfilme Turcia, r. 7, c. 263-302).
139 Se pot surprinde multe similitudini între jurămintele practicate de otomani şi cele
ale principilor creştini, asemănări care credem că pot fi puse pe seama unor experienţe şi necesităţi comune. Deşi ni se pare exagerată o influenţă unilaterală, ţinem
să amimim opinia lui V. L. Menage, pe baza analizei jurămintelor din unele 'ahdnâme-le otomane emise în secolele XV-XVI, conform căruia jurămânrul standard
din acest tip de documente avea la bază modelul jurămintelor creştine. Aceasta s-ar
fi produs sub presiunea negustorilor veneţieni, care urmăreau să-i lege pe otomani
prin garanţii mai eficiente decât simpla formulă amintită mai sus, folosită din plin
de micii emiri rurcomani de pe coastele egeene. Într-adevâr în Anatolia rurcomană,
jurământul era exprimat în toate tratatele încheiate de Veneţia cu emirii turcomani
(Menag~. Capitulation, p. 376; Zachariadou, Trade and Crusade, passim).
140 Zachaliadou, Suleyman, p. 276, n. 3.
l4l Din acestă perspectivă, afirmatia lui N. Iorga, potrivit căreia ,Jurămânrul este particular tururor actelor osmane", pare a fi exagerată dacă ne raportăm şi la secolele
X\11-XVH (Iorga, Privilegiul, p. 6).
14 2 Ducas. Istoria, XX/2.
143 Duc:i~. Istm"icl, XXVIII/10.
14 4 O recentă analiză critică a istoriografiei consacrată „tratatelor" româno-otomane
găsim în Mihai Maxim, Ţările române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor
românu-otomane, Bucureşti, 1993, pp. 25-55. Vezi şi: C. Giurescu, Capitulaţiile
Moldovei cu Poarta Otomană, Bucureşti, 1908 (reeditare în C. Giurescu, Studii de
istorie, Bucureşti, 1993, pp. 473-504); N. Beldiceanu, Problema tratatelor Moldovei
cu Poarta Otomană în lumina cronicei lui Pecevi, în .Balcania" (Bucureşti), V, 1,
1942, p. 393-407; A. Decei, Tratatul de pace - suJhname - încheiat între sultanul
Mehmed al D-/ea şi Ştefan cel Mare la 1479, în RlR, XV, 1945, fasc. IV, pp. 465-494;
G. G. Florescu, L'aspect juridiques des khatt-i chenfs. Contributions ţ /'etude des
re/ations de l'Empire ottoman avec Ies Principautes roumaines, în SAO, I, 1958,
pp. 121-147; M. A. Mehmet, Din raporturile Moldovei cu Imperiul Otoman în a
doua jumătate a veacului al XV-iea, în St. Rdl, 5, 1960, pp. 160-178; Şt. Ştefănescu,
Ţara Românească

de la Basarab I ,,Intemeietorul"

până

la Mihai Viteazul,

Bucure~ti,

1970, pp. 101-140 (Cap .• Capirulaiiile" cu Poarta otomană şi situa~ia politică a Ţării Româneşti); M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, L'origine des khatt-i
şerifs de privi/eges des Principautes roumaines, în NEH, VI, 1, 1980, pp. 251-263;
Ş. Papacostea, Tratatele Ţării Româneşti şi Moldovei cu Imperiul otoman în secolele XIV-XV.: ficţiune politică şi realitate istorică, în Stat, societate, naţiune. Interpretări istorice, Cluj-Napoca, 1982, pp. 93-lo6; M. Maxim, Din istoria relaţiilor
româno-otomane- „Capttu/aţiile", în „Anale de Istorie", XXVIII, 6, 1982, pp. 34-68
(reprodus şi în Din cronica relaţiilor poporului român cu popoarele vecine,
Bucureşti, 1984, pp. 68-118); idem, Din nou pe urmele vechilor tratate ale Moldo-
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vei şi

Ţării Româneşti

cu Poarta Otomană, în Rdl, 2, 1987, pp. 157-172; M. Maxim,
Române şi /nalta Poartă, Bucureşti, 1993, p. 25-75, 76-111, 197-261; Tahsin
Gemi!, „ Capitulaţiile" Transilvaniei de la jumătatea secolului al XVII-iea, în AIW,
XXXIII, 2, 1986, pp. 717-721 ; V. Veliman, O „carte de legământ" (ahid-nâme) din
1581 privitoare la Transilvania , în AIIAI, XXV, 1988, pp. 27-43; Viorel Panaite,
Câteva obseroaţii privind reglementările de pace româno-otomane, în Românit în
istoria universală, voi.III, 1, Iaşi, 1988, p.469-492.
70 Muhammad Hamidullah, Documents sur la diplomatie musulmane a l'epoque du
Prophete et des Khalifes Orthodoxes, Paris, 1935, passim.
71 M. Khadduri, art. Hudna, în EI-2, I, p. 566.
72 Shaybânî, Kitâb as-Siyar, III, p. 355.
73 Shaybânî, Kitâb as-Siyar, III, p. 355.
74 Shayhânî, Kitâb as-Siyar, III, p. 306.
75 Shaybânî, Kitâb as-Siyar, III, p. 306.
Ţărik
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Anca Tanaşoca

Despre legământul de credinţă al unor cătunari
vlahi faţă de voievodul Sandalj Hranic'

În ,,Anuarul istoricilor din Bosnia şi Herţegovina" an. XIX, 1970/71, apărut la
Sarajevo, în 1973, Desanka Kovatevi~-Kojic, cunoscută medievistă de la Sarajevo,
autoare a numeroase studii privitoare la istoria socială şi economică a Bosniei medievale, ca şi a unor valoroase contribuţii la cunoaşterea cătunelor vlahe din Herţego
vina şi a rolului lor în viaţa economică a Bosniei şi Herţegovinei, a publicat un document unic în felul său, descoperit în arhiva Dubrovnikului, fondul Diversa notariae,
12 fol. 337, datat 30 iunie 14191. Este vorba de un legământ de credinţă feudală prin
care Obrad Boroevit, „morlac şi cătunar al cătunului numit Ugarci, de bună voie şi
cu bună ştiinţă" se leagă „în numele său şi al familiei sale şi al casei sale pe sine şi pe
moştenitorii şi urmaşii săi" să păzească credinţa .pe toată vremea vieţii sale şi până
ce va muri" faţă de „distinsul voievod Sandalj", reprezentat pentru circumstanţă de
„ser Theodorus de Prodanello" şi de „notarul Baptista" care redactează actul. În cazul
în care Obrad sau oricare dintre membrii casei şi familiei sale nu va păzi legământul,
chezăşuit de alţi unsprezece vlahi, înşiraţi cu numele lor, semnatari ai aceluiaşi act,
ei sunt toţi laolaltă şi fiecare în parte, în virtutea răspunderii solidare, datori să plă
tească voievodului Sandali suma de o mie de ducaţi de aur, exigibili, la nevoie, chiar
prin folosirea constrângerii asupra persoanelor lor şi a confiscării bunurilor, atât la
Raguza, cât şi la Cataro, Dulcigno, Skutari, Narenta, Split, Trogir, Sibenik, Zara şi oriunde altundeva pe coastă sau în interiorul continentului. Actul de credinţă este semnat de asemenea de Ser Marinus Ja de Gondola, judecător, şi de Ruschus, fiul magistrului Christofor, ca martor. În acelaşi act, într-o formă prescurtată însă, se menţionează că şi Nenko Krajisaljit, cătunar al cătunului numit Bunnaz, prestează, în
aceiaşi termeni şi în aceleaşi condiţii, dar cu alţi chezaşi, în faţa aceluiaşi judecător
şi aceluiaşi martor raguzan, legământul de credinţă faţă de voievodul Sandalj, reprezentat de aceiaşi Theodorus de Prodanello şi notarul Baptista. Se specifică faptul că actul nu poate fi anulat prin mărturia nimănui, dar că necredinţa, înainte de a
fi pedepsită în felul amintit, trebuie dovedită cu .mărturia unor bărbaţi buni".
Potrivit editoarei, ca şi singurului cercetător care l-a folosit după publicare2,
documentul atestă o fază decisivă din procesul feudalizării vlahilor, a pătrunderii
căpeteniilor lor în rândul nobilimii statului medieval bosniac. Acest proces de feudalizare a vlahilor se încadrează, după aceşti istorici, în procesul mai larg de fărâ
miţare feudală a regatului bosniac, după moartea regelui Tvrtko I 0353-1391). Presupunând în chip necesar teritorializarea cătunelor vlahe şi diferenţierea socială în
interiorul lor, în condiţiile, de asemenea, ale proliferării cătunelor iniţiale prin sci77
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şi roire, procesul de feudalizare a vlahilor implică totodată trecerea vlahilor
atunci „regali" în dependenţa marilor feudatari locali care se afirmă în aceeaşi
perioadă, preluând pe seama lor şi alte drepturi regaliene. Amintim că, şi pentru
aceşti cercetători, ca şi pentru mulţi alţi istorici sud-slavi, care merg pe linia inaugurată de C. Jire~ek şi radicalizată de Stojan Novakovit3, vlahii sunt în secolul al
XV-iea nu o etnie, ci o stare socială, supusă aşadar ca atare, acum, unei transformări. Nu putem împărtăşi întru totul aceste opinii, formulate de Desanka Kova~e
vi~-Kojic, căreia îi datorăm altminteri pertinente analize ale numeroaselor izvoare
despre vlahi din arhivele raguzane de ea cercetate cu maximă acribie4, opinii dezvoltate, cum am amintit, şi de Anto Bahic.
Prima obiecţie priveşte caracterul etnic al vlahilor din documentul de care ne
ocupăm. Este. neîndoielnic că instituţia cătunului, de care ne-am ocupat şi cu alt prilejS, este o fomlă de organizare comunitară tipică pentru vlahi şi albanezi, pe care o
întâlnim încă din perioada bizantină pe un spaţiu de veche locuire romanică, mult
mai întins dedt cuprinsul statelor sud-slave, şi este probabil ca originile acestei instituţii să se găsească în trecutul iliric îndepărtat al acestor locuitori străvechi ai Peninsulei Balca11ice, aşa cum susţine recent Karl Kaser6. Bosnia şi Herţegovina mai ales
sunt regiuni în care numărul atestărilor de cătune vlahe este cu adevărat impresionant (67)7, durata lor în timp sub acelaşi nume, de obicei cel al strămoşului întemeietor, este foa1te mare (sf. sec. XIII - sec. XVI)B, iar caracterul lor vlah este perceput
până foarte târâu atât de acut încât, în vremea stăpânirii otomane, de pildă, o zonă
întreagă de cătune vlahe, din districtele Ljubinsko, Stolac şi Bileti~, este denumită
Donji Vlasi (Vlahii de ]os)9, după cum destul de numeroase fuseră cazurile în care
alte zone bogate în atestări de cătune vlahe primiseră, anterior stăpânirii otomane, în
documentele raguzane, denumiri ca: ad Vlahos, partes Vlahiae etc.10. Fără să mai
reluăm aici, rnm am făcut cu alt prilej, discuţia în jurul controversei privitoare la valoarea etnică sau social-profesională a termenului vlahi 11, vom aminti doar că şi contextele în care el apare în perioada a\.Ută în vedere şi în ansamblul actelor de aceeaşi
provenienţă (cancelarii raguzane, croate, ungare etc.) îl indică drept un termen cu
semnificaţie et11ică şi că, în acelaşi timp, varietatea foarte mare a îndeletnicirilor profesionale şi a condiţiei sociale a vlahilor din spaţiul sud-slav face cu neputinţă de
acceptat ideea că ei ar fi o stare socială înglobând oameni de diverse etnii, arătând,
dimpotrivă, că e vorba de o etnie cu reprezentaţi în diferite stări. Este, fireşte, departe
de noi gândul de a contesta în vreun fel realitatea procesului progresivei slavizări a
vlahilor rom~.:nici determinat de integrarea acestora în mediul cultural şi de civilizaţie slav ambient, integrare dovedită şi de onomastica lor, dar nu credem că încheierea
acestui proces poate fi fixată la începutul secolului xv12.
Este însă cert, dincolo de aspectul etnic al problemei, că evoluţia cătunului
vlah, ca instLuţie, aşa cum este descrisă de Desanka Kovacevic-Kojic, constituie o
realitate. Cele două cătune consemnate în documentul de care ne ocupăm, Ugarci
şi Burmaz, era•J dintre cele mai vechi şi mai importante. Aşa cum reiese şi din alte
documente, în 1419 ele se transformaseră, prin sciziuni şi roire, în mai multe alte
cătune ce păstrau însă, sub cătunari diferiţi, numele colectiv străvechi, dat de
presupusul 5trămoş întemeietor. Alcătuite din ramuri descendente îndepărate ale
aceleiaşi familii, din consangvini - în treacăt fie spus, este şi acesta un argument în

ziune

până
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favoarea caracterului etnic al termenului de vlahi - Burmazii constituiau, în 1376,
cinci cătune, iar în 1476, patru, localizate, acestea din urmă, potrivit lui Bogt!mil
Hrabak, pe baza Cărţii de afaceri a negustorului raguzan Djivan Prip~inovi~, la
Ubosko, în ţinutul Ljubinje, Hrasno şi în alte puncte neidentificateB. După 1476,
în timpul stăpânirii otomane, Burmazii intră sub denumirea, mai largă, de Donji
Vlasi, într-un mare ansamblu de cărune vlahe14. O localitate Burmaz este atestată
la începutul veacului nostru, când o surprinde ancheta din cadrul programului
Naselja iniţiat de Cviji~15. Cât priveşte pe Ugarci, ei sunt atestaţi de Ia 1368 pînă în
a doua jumătate a secolului xv16. Nu putem preciza dacă Obrad Borojevit', necunoscut din alte surse, era la 1419 şeful cărunar al tuturor Ugarcilor; putem numai
presupune d Nenko Krajisaljic!, atestat drept cătunar în 1403, în 1419 în documentul nostroJ ~i în 1423, era şeful tuturor Burmazilorl 7.
A doua obiecţie priveşte aşa-numitul proces al feudalizării vlahilor, aşa cum
ar fi el atestat de documentul din 1419. Dacă prin feudalizarea vlahilor înţelegem
trecerea lor dii"'c dependenţa feudală faţă de banul, ulterior regele Bosniei, atestată,
printre altele, de documente din 134418, 136119. 138220, în dependenţă de feudatari locali, precum Sandali Hranit, fapt atestat de documentul de care ne ocupăm,
din 1419, ca şi de alte documente ulterioare morţii lui Tvrtko I 0391), atunci, fără
îndoială, putem accepta această formulare. Nu credem însă că schimbarea condiţiei vlahilor pe care ea o defmeşte a însemnat o intrare a lor în rândul nobililor bosniaci. Dimpoh;vă, dacă ne gândim că, în 1382, toţi vlahii erau puşi, ca oameni ai
regelui, deci direct dependenţi de autoritatea supremă în stat, sub oblăduirea unui
cneaz al lor, cvmes Vlacontm omnium domini regi.s Rassie et Bosinae21, după ce
în prealabil fuseseră denumiţi homines seu Blachi ai banului Bosniei 0344)2 2 şi
Vlachi et homines bani Bossinae (1361)23, transformarea lor în Vlachi Sandalji
(1433 despre Ugarci)24 sau vlahii comitelui Pavel (despre Zurovi~), ulterior ai lui
Radoslav Pavlovi{ (1434) şi lvani!a Pavlovit (1449)25, înseamnă mai curând o degradare a condiţiei lor sociale. Aceasta nu înseamnă o pierdere a libertăţii lor anterioare, ci o re&trângere a ei, nicidecum însă o înnobilare. De altfel, documentul dat
la lumină de Desanka Kovacevic-Kojic are un caracter cu totul aparte, el nu poate
fi considerat ca un contract feudal propriu-zis, ci mai curând, aşa cum şi editoarea
recunoaşte, ca unul de drept privat. Este de observat că legământul lui Obrad şi al
lui Nenko este o asumare unilaterală de obligaţii imprecis determinate, fără reciprocitate din partea seniorului; Sandalj Hranit nu recompensează acte de credinţă,
nici nu acord'.i "vasalilor" lui feude, aşa cum arătam altădată că s-a întâmplat în
cazul vlahilor din Croaţia, ci se asigură numai, sub sancţiunea unei grele amenzi,
de devotamentul şi ascultarea vlahilor din teritoriul controlat de el. Instrumentat de
un notar ragu2an, în faţa unui judecător raguzan, ambii cunoscuţi şi din alte documente, actul de credinţă este primit, în numele lui Sandalj, de către un cunoscut
negustor raguzan, Teodor ProdanoviE, iar martorul principal, Ruscho Christoforovic.'; este, şi el, un cunoscut pisar de slovenie al cancelariei raguzane. Prevederile
riguroase referitoare la încasarea de către Sandalj a evenrualei amenzi (enumerarea
locurilor în care se pot exercita constrângeri asupra persoanelor şi bunurilor vinovaţilor, lista chezaşilor solidari în răspundere pentru plată, unii dintre ei identificaţi
ca membri ai cătunului Ugarci - Dobrasin Bogetil în 144426, Vladko Dubrav~ic în
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1442 şi 144727), prevederi mai curând potrivite pentru un contract de comerţ, dau
impresia generală că actul în întregul lui este unul de constrângere la ascultare:
voievodul îi sileşte pe vlahi să nu iasă din cuvântul său.
Credem, în ce ne priveşte, că acest document ilustrează mai degrabă evoluţia
politică a Bosniei şi situaţia vlahilor în contextul ei decât transformarea în sens feudal a societăţii şi condiţia vlahilor în raport cu aceasta. Se ştie că, după moartea
regelui Tvrtko I 0391), Bosnia a fost cuprinsă de anarhie: trei familii de feudali
(Hrvatini~, Kosa~a şi Pavlovib se încleştează în conflicte pentru putere, în vreme
ce autoritatea regală e în criză. Reînnoitele pretenţii asupra Bosniei ale coroanei
ungare, pe de o parte, ameninţarea otomană, pe de altă parte, adâncesc instabilitatea ţării şi nesiguranţa generală. După 1416, voievodul Sandalj Hrani6, din familia Kosa~a 0392-1435), devine cel mai puternic factor politic bosniac, rivalizând cu
Pavlovitii şi înfruntându-se cu noul rege Stefan Ostojit (1418-1421). Pentru a face
faţă acestor conflicte, Sandalj încearcă să-~i asigure controlul asupra vlahilor din teritoriul controlat de el, pentru ca aceştia să nu se pună în serviciul adversarilor săi,
asemenea altor vlahi aflaţi sub autoritatea acestora, ci să-l susţină, eventual chiar cu
armele. Nevoia de a-şi asigura liniştea dinspre partea vlahilor a fost impusă lui Sandali şi de o altă împrejurare. Chiar în iunie 1419, el a cedat Raguzei, pentru suma
de 12.000 ducaţi, la care se adăuga un tribut anual de 500 ducaţi, partea ce-i revenea din ţinutul de coastă Canale (Konavlje), limitrof cetăţii. În acest ţinut însă
obişnuiau să coboare la iernatec cu turmele lor vlahii, un motiv de nemulţumire
întotdeauna pentru raguzani, din pricina tulburărilor pe care aceşti păstori vlahi le
produceau în posesiunile oraşului, ceea ce s-a şi întâmplat imediat după cesiunea
amintită, făcând necesară interventia directă a voievodului2B.
În sfârşit, controlându-i pe vl~hi, Sandalj putea exercita presiuni asupra Raguzei, principalul furnizor de sare al acestora: sunt atestate plângeri ale raguzanilor
către Sandalj, care i-ar împiedica pe vlahii săi să achiziţioneze sarea de la ei,
îndreptându-i spre alte surse (Kotor, Sutorina). Documentul de care ne-am ocupat
ne oferă aşadar o mărturie despre importanţa vlahilor din Bosnia şi Herţegovina şi
a controlului asupra lor în evoluţia raporturilor politice din zonă, în prima jumătate
a secolului al XV-iea.

Anexă
Diversa Notariae, 12 foi. 337, 30 VI 1419.

Obrad Boroevich morolachus et chatonarius catoni vocati Ugarr;:i sua bona voluntare
et ex certa scientia et non per errorem pro se et familia et domo sua per se et heredes et successores suos promisit et se obligavit sine aliqua exceptione iuris vei facti ser Theodoro de
Prodanello, nomine et vice voivode Sandalii et michi Baptiste notario infrascripto tanquam
publice persane stipulanti et recipienti nomine et vice magnifici voyvode Sandalii quod toco
tempore vite sue et donec vixerit erit fidelis et observabit fidelitatem magnifico voyvode
Sandalio ipse Obrad Boroevich et tota domus sua et familia sua. Et si aliquo infortunio vei
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casu, quod ab~il. ipse Obrad aut aliquis de familia domus sue esset infidelis dieto magnifico voyvode S.mdalio que infidelitas debeat probari per bono viros. Quod ipse Obrad et
domus sua ad melius tenentem teneatur solvere dieto magnifico voyvode de Sandalio pro
ipsa infidelitate ducatos auri miile pro quibus ducatis miile auri tam ipse Obrad et quilibet
de domo sua ec plegii infrascripti în solidum et ad melius cenentem ec eorum ec cuiusque
ipsorum bona wgi conpelli carcerari ec constringi possit ec possint a dieto magnifico voivoda Sandalio s.-:u ab eius nuncio speciali ad diccorum ducacorum auri miile solucionem
realiter et personaliter Ragusii, Cathari, Dulcinii, Scucari, Narenti, Spaleti, Tragurii, Sibenici,
Jadre, et ubique locorum, terrarum, cascrorum, civitatum et fori cam prope mare quam
infraterram; pro quo Obrado et domo e! familia sua et quolibet ipsorum ec pro omnibus ec
singulis supradiccis auendendis ec observandis.
Chaych Bogaw;:ich, Ceycin Dubravcich, Juray Boroevich, Radivoi Dubrav~ich,
Radincho Boroi::vich, Dobrassin Bogenich, Milos Volch~ich, Bratugl Radov~ich, Radivoy
Zichrich, Milich Mussich, Vlatcho Dubrav~ich
se constituerunt plegios et principales pagatores insolidum et ad melius tenentem.
Renuntiantes etc. Hec autem (carta nullo testimonio rumpi possit).
Ser Mariuus ]a de Gondola, iudex et Ruschus magistri Christofori, testis.
Et similitt>r in omnibus et per omnia Nencho Craissaglich canhonarius de cathono
vocato Burmas pro se et domo et familia sua se obligavit dieto magnifico voyvode Sandalio
sicut se obligavit supradictus Obrad Boroevich pro quo Nencho et domo et familia sua et
quolibet ipsorum et pro omnibus et singulis supradictis attendendis et observandis.
Braycho Siacotich, Milobrad Voi~inich, Radivoi Budissaglich, Radivoi Bogdanich,
lvcho Vladoevich, Bratova~ Radossaglich, Radogna Pribilovich, Radivoi Ruzoevich, Vlatcho
Baodovinich, Vecha~ Juroevich, Radegla Goroievich
se constiuerunt plegios et principales solutores insolidum et ad melius tenentem.
Renuntiantes t;tc. Hec autem etc. Iudex et testis ut supra.
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Cristina Feneşan

Transilvania în confruntarea dintre Habsburgi
si Poartă în anii 1551-1556
'

Stăpânirea de drept şi de fapt a Transilvaniei a fost, mai ales după 1541, nodul
gordian al tratativelor osmana-imperiale, declanşând o serie de momente de impas
politic şi militar. Şi în acest caz s-au confruntat poziţii ireconciliabile, care au putut
ajunge la un compromis numai prin politica faptului împlinit. Din punctul de vedere al Curţii de la Viena, politica faptului împlinit a însemnat trecerea principatului
autonom al Transilvaniei sub administraţie imperială prin abdicarea reginei Isabella în numele fiului ei, Ioan Sigismund, la 21 iulie 1551, deopotrivă cu predarea
Coroanei Sfântului Ştefan în mâna generalului Castaldo, reprezentantul lui Ferdinand I de Habsburg. Pentru suit.anul Suleyman Kanuni şi pentm marii demnitari
otomani, modificarea lăuntrică a raportului de forţe existente în Transilvania cârmuită de generalul Castaldo în favoarea revenirii şi reînscăunării lui Ioan Sigismund
Zapolya a devenit scopul politicii faptului împlinit. Până la intervenţia armată a lui
Petru Petrovici în Transilvania ordonată de sultan la 25 februarie 1556 1 , lupta acerbă între cele două imperii s-a desfăşurat pe plan politic, militar şi diplomatic.
În cele ce urmează vom aborda câteva aspecte principale ale confruntării pe
plan diplomatic dintre Habsburgi şi Poartă în climatul creat de expediţiile osmane de
cucerire a Banatului din anii 1551-1552. Pornind de la puncte de vedere ireductibile,
jocul diplomatic desfăşurat între cele două puteri pare la o primă vedere un dialog al
surzilor. Curtea de la Viena a revendicat recunoaşterea de către Poartă a stăpânirii
sale instituite în 1551 asupra principatului autonom în virtutea a două principii:
a) încoronarea la 16 decembrie 1526 la Bratislava a lui Ferdinand I de Habsburg ca rege al Ungariei;
b) dreptul de succesiune întemeiat pe tratatul încheiat la 24 februarie 1538 la
Oradea cu Ioan Zapolya, confirmat ulterior de regina Isabella prin tratatul semnat
la Gilău, la 29 decembrie 1541 2 .
Cele două principii au fost dezvoltate într-un memoriu amplu adresat sultanului la sfârşitul lunii mai 1555, atunci când pacea încheiată la Amasya cu Iranul îngă
duia o intervenţie militară otomană rapidă în Europa centrală. Scopul memoriului
amintit a fost de a-l convinge pe sultan asupra aspectului de drept şi a procedurii
legale de cedare a Transilvaniei lui Ferdinand I de Habsburg de către regina Isabella3. Prin urmare, cedarea Transilvaniei a fost consecinţa directă a aplicării tratatului încheiat la Oradea, care a fost cerută de însăşi regina Isabella. În fine, insistenţa cu care au fost menţionate, până la saturaţie, dorinţa şi propunerile repetate ale

83
https://biblioteca-digitala.ro

Isabellei de cedare a Transilvaniei trebuia să confere credibilitate sporită punctului
de vedere susţinut de Curtea de la Viena. Referirile la trimiterea kharadjului Transilvaniei şi Unga1iei şi la reţinerea soliei imperiale în 1551 de către beglerbegul de
Buda au avut menirea de a sublinia legaliratea deplină a rranzaqiei încheiate de
Isabella cu Ferdinand4. În schimbul scaunului princiar, Isabella primise, în numele
fiului ei minor, Ioan Sigismund Zapolya, suma de 140.000 de florini de aur, două
ducate în Silezia, Opale şi Ratibor, precum şi făgăduiala căsătoriei fiului ei cu o
fiică a lui Ferdinand. Fără îndoială că toate argumentele folosite au susţinut rugă
mintea menţinerii statu-quo-ului existent, respectiv a stăpânirii imperiale asupra
Transilvaniei şi a convingerii Isabellei de către sultan de oportunitatea menţinerii
acestei stări de lucruri.
Din punctul de vedere al Curţii de la Viena, demersurile diplomatice din anii
1553-1555 urmate de memoriul în cauză au fost necesare, în ciuda împrejurărilor
potrivnice. Cu toate acestea, miza jocului politic în Europa centrală a fost prea mare
pentru ca iscusinţa oratorilor imperiali sau coruperea unor demnitari osmani5 să
influenţeze, ·1n sensul dorit de Curtea de la Viena, hotărârea sultanului în privinţa
Transilvaniei.
Ea a fost comunicată în repetate rânduri nu numai de sultan şi de marii săi viziri: Rustem paşa, Kara Ahmed paşa, ci a fost apărată cu consecvenţă de beglerbegul
de Buda, Toygun paşa, reprezentantul intereselor Porţii în Europa centrală. În momente critice pentru stăpânirea osmană (1541, 1551, 1552), dreptul sabiei (ius gladit)
a fost invocat întotdeauna pentru a fundamenta, din punct de vedere istoric şi juridic,
includerea principatului autonom în sistemul de alianţe ale Porţii. Mai mult, cucerirea
L'ngariei şi Transilvaniei asimilate dezastrului de la Mohâcs (1526) şi ocupării cetăţii
Buda (29 august 1541) au fost argumente clasice pentru contestarea legitimităţii dreptului de stăpânire şi a stăpânirii propriu-zise a principatului autonom de către
Ferdinand I de Habsburg. Pe aceste argumente s-a întemeiat şi refuzul lui Toygun
paşa de a accepta cererile prezentate de solii imperiali, Anton Verancsics şi Francisc
Zay, în cadrul întrevederilor din perioada 19-25 iulie 1553. Ele au fost reluate apoi pe
un ton oficial intransigent numai în corespondenţa purtată cu oratorul Giovanni
Maria Malvezzi. Contestarea fermă de jure şi de facto a stăpânirii Transilvaniei de
către Habsburgi legitima astfel soluţia preconizată de Poartă pentru restaurarea
suzeranităţii sale. Din punct de vedere osman, numai Ioan Sigismund Zapolya putea
fi suveranul legitim al Transilvaniei, deoarece sultanul i-o acordase numai lui6.
Declarafia beglerbegului de Buda a premers, astfel, proclamarea repetată începând din anii 1553 şi 1554 a voinţei lui Suleyman Kanuni de a-l numi principe
pe Ioan Sigismund Zapolya, garant al vasalităţii Transilvaniei. Dar, mai mult ca oricând, confirmarea numirii principelui prin trimiterea în martie 1554 a însemnelor
puterii a reprf'Zentat răspunsul fără echivoc pe care Poarta l-a dat cererilor nenumărate de cedare a Transilvaniei. Din punct de vedere osman, Transilvania nu
mai putea fi, astfel, obiectul unei cesiuni sau ocupaţii imperiale.
După constituirea eyaletului Timişoara (iulie-august 1552), primele contacte
pe plan diplomatic au avut loc la 17 septembrie 1552, la Tâlmaciu, lângă Sibiu.
Petru Haller, judele Sibiului, şi Johannes Benkner, judele Braşovului, au fost împu-
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temiciţi de gen~ralul Castaldo să poarte tratative cu solii vizirului Kara Ahmed paşa
cu privire la statutul viitor al Transilvaniei?. Din acest moment şi până la 14 iunie
1556, data renunţării oficiale la stăpânirea asupra Transilvaniei, comunicată de Ferdinand Porţii, evoluţia conflictului osmana-iranian a influenţat în mod decisiv desfăşurarea trat;1tivelor osmano-imperiale, în cursul cărora beglerbegului de Buda i-a
revenit un rol însemnat. Mai întâi, Toygun paşa s-a străduit să spulbere zvonurile
lansate de Ferdinand cu privire la încheierea păcii cu imperiul otomanB şi la cedarea Transilvaniei şi Ungariei de către sultan împreună cu kharadj-ul cuvenit9. În
lupta sa împolriva propagandei şi dezinformării cultivate de Curtea de la Viena,
Toygun paşa a invocat credinţa datorată de stările privilegiate şi de locuitorii din
Partium prin(ipelui legitim, lui Ioan Sigismund Zâpolya, precum şi acordarea Transilvaniei de către sultan numai acestui principelO.
Pe de altă parte, implicarea beglerbegului de Buda în armistiţiul încheiat în
mai 1553 11 p~ un termen de şase luni cu „Sfântul Imperiu Romano-German" şi în
negocierile de pace între imperiali şi otomani l-au silit să tempereze, măcar aparent
şi de câte ori a fost nevoie, orice sursă potenţială de conflict armat. Este vorba,
aşadar, de implicaţiile răscoalei antihabsburgice din vara anului 1553, ca şi de incidentele frecvente de frontieră declanşate atât de trupele otomane, cât şi de cele imperiale în anii 1553 şi 1554 12 . Incidentelor menţionate li se adăugau, în mod firesc,
zvonurile despre intervenţia militară otomană în Transilvania, care făcuseră, în mai
1554, obiecn:l plângerii oratorului Giovanni Maria Malvezzil3. Corespondenţa lui
Toygun paşa cu Malvezzi şi cu Ferdinand I de Habsburg pune în lumină rolul său
de mediator între Poartă şi Curtea de la Viena. În momente de impas create de
întârzierea cu care solia imperială a fost trimisă la Istanbul, Toygun paşa i-a reamintit lui Ferdinar,d că sultanul îi încredinţase rezolvarea „tuturor chestiunilor mari sau
mici, care se tratează în aceste părţi".
Până la modificarea demonstrativă a politicii osmane, deci până la ordinul de
intervenţie militară dat lui Petru Petrovici la 25 februarie 1556, beglerbegul de Buda
a fost un factor de echilibru însărcinat cu buna desfăşurare a negocierilor de pace. În
relaţiile sale cu oratorul Giovanni Maria Malvezzi şi cu Ferdinand I de Habsburg,
Toygun paşa şi-a pus în joc puterea de convingere şi priceperea diplomatică pentru
a scoate tratativele din impas. În jocul diplomatic pe care l-a jucat faţă de Ferdinand,
Toygun paşa a încercat şi mai târziu, în iulie 1554, să-i întreţină prin ambiguitate şi
mai ales omisiuni iluzia recunoaşterii stăpânirii sale asupra Transilvanieil4. Garantarea, în ciuda deselor incidente, a respectării armistiţiului, precum şi dezminţirea oricăror intenţii de atac ale domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei au slujit ca argumente
supreme pentru a obţine trimiterea oratorului imperial la Poartă.
Încheierea păcii între Imperiul Otoman şi Iran, la 29 mai 1555, a însemnat, deopotrivă, un moment crucial în desfăşurarea tratativelor dintre Poartă şi Curtea de
la Viena. Şansele ca reprezentanţii diplomatici ai lui Ferdinand la Istanbul să poată
apăra statu-quo-ul politic şi militar din Transilvania erau minime.
Mai întâi, din principiu, dat fiind că printre membrii Divanului imperial câşti
gaseră teren ;ot mai mult zvonurile răspândite de partizanii reginei Isabella şi ai lui
Ioan Sigismund Zăpolya. Ferdinand I de Habsburg fusese învinuit adesea de a fi
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ocupat Transilvania prin înşelăciune şi cu forţa armelorlS. Marele dragoman, Ibrahim16, sprijinitorul fervent al reginei Isabella, contribuise în această privinţă din
plin. După încheierea păcii cu Iranul, el şi-a permis chiar să-i ameninţe pe oratorii
imperiali cu intervenţia armată şi cu transformarea Transilvaniei în eyalet, în eventualitatea eşuării tratativelor de pace dintre Poartă şi Curtea de la Viena 17.
În al doilea rând, armistiţiile încheiate de Poartă cu o serie de state creştine:
Polonia, Veneţia şi Raguza au izolat pe plan politic şi militar Curtea de la Viena.
După stingerea conflictului osmana-iranian, Poarta a dispus de întreaga sa capacitate militară, putând disloca, în orice clipă, efectivele necesare nu numai ocupării
Transilvaniei, ci şi înaintării din Ungaria. Calea unei opoziţii armate din partea lui
Ferdinand devenise o soluţie tot mai primejdioasă, care a fost respinsă în primul
rând de solii imperiali rămaşi la Istanbul în august i5551s.
În vederea încheierii păcii, demnitarii osmani au fixat Curţii de Ia Viena
următoarele condiţii; cedarea întregii Transilvanii în hotarele ei din vremea domniei lui Ioan Sigismund Zâpolya, predarea cetăţilor Oradea, Gyula şi Caşovia, precum şi renunţarea la orice drept de succesiune asupra principatului. În cazul în
care Ioan Sigismund n-ar fi acceptat domnia, Transilvania urma să fie cedată sultanului19. Cererile au fost exprimate de altfel pe un ton intransigent, fiind însoţite
totodată şi de pretenpa formulată în mai 1555 ca orice document înaintat sultanului sau marelui vizir să fie redactat în limba osmană2o. Nici argumentele folosite în
memoriul adresat sultanului Ia sfârşitul lunii mai 1555 în numele lui Ferdinand21 şi
nici stratagema pertractării şi tergiversării folosită în mod curent de diplomaţia imperială nu au mai putut avea vreun efect. Răspunsul sultanului a fost mult mai dur
decât cel al demnitarilor osmani şi fără echivoc: cedarea Transilvaniei sau războiul.
În aceste împrejurări, sfaturile primite de Ferdinand în septembrie 1555 din partea
consilierilor săi unguri au preconizat limitarea maximă a pierderilor de ordin politic
şi diplomatic, menajând, în mod corespunzător, prestigiul Curţii de la Viena.
Soluţia militară era o aventură .primejdioasă şi aproape imposibilă"22, în condiµile
izolării politice şi militare a lui Ferdindand I de Habsburg, a secătuirii resurselor
financiare şi a lipsei oricărei perspective de ajutor din partea principilor creştini.
În ciuda sugestiilor primite, Ferdinand I de Habsburg a continuat să lupte
pentru stăpânirea Transilvaniei chiar atunci când a fost pus în faţa faptului împlinit: intrarea trupelor comandate de Petru Petrovici în principat. Instrucţiunile date
la 27 martie 1556 oratorilor săi Ia Istanbul dovedesc faptul că el a refuzat să recunoască, până în ultima clipă, o realitate potrivnică. Solii au fost împuterniciţi să
ceară, în schimbul unui kharadj anual, stăpânirea Transilvaniei chiar dacă aceasta
intrase în stăpânirea lui Petrovici. Subterfugiul unei înţelegeri cu regina Isabella în
privinţa Transilvaniei trebuia să asigure, cel puţin în cazul respingerii cererii de
stăpânire integrală, obpnerea unui acord favorabil cu privire la teritoriile ardelene
deţinute efectiv în acel moment23. Cedarea Transilvaniei avea să fie soluţia extremă, impusă de eşuarea demersurilor succesive, a cărei aplicare înlesnea încheierea păcii sau a armistiţiului pe câţiva ani măcar pentru teritoriile din Ungaria,
Croapa şi Slavonia.
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Aplicarea instrucţiunii lui Ferdinand a sporit intransigenţa marilor demnitari
osmani. Poziţia lor a devenit şi mai rigidă la vestea ocupării Transilvaniei întregi,
pe care solul lui Petru Petrovici o adusese la Poartă în iunie 155624.
Cedarea întregii Transilvanii, inclusiv a cetăţilor Ko~ice, Oradea şi Gyula, precum şi acceptarea unui kharadj anual minim de 30.000 de ducaţi pentru Ungaria au
fost condiţiile sine qua non puse de Poartă pentru reluarea tratativelor de pace între cele două imperii. Sultanul Suleyman a cerut, în mod expres, trimiterea unui sol
imperial care să-i confirme, fără putinţă de tăgadă, atât printr-o scrisoare a lui Ferdinand, cât şi prin viu grai, predarea Transilvaniei şi a pertinenţelor sale25.
Amânată din răsputeri, declaraţia oficială din 14 iunie 1556 de renunţare la
Transilvania şi la cetăţile sale a fost singura acţiune politică prin care Curtea de la
Viena a mai putut cumpăra pacea cu Imperiul Otoman. Pe de altă parte, codicilul
secret al scrisorii trimise oratorilor imperiali pune în lumină disponibilitatea limitată a lui Ferdinand de a face cedări teritoriale numai la nivelul Transilvaniei istorice. În realitate, Ferdinand a renunţat, de nevoie, numai la principat, rezervându-şi toate drepturile asupra Partium-ului şi Ungariei. De altfel, „preferinţa" sa pentru pace şi mediere nu a exclus niciodată perspectiva şi ipoteza unui nou conflict cu
Poarta pentru stăpânirea acestor teritorii26. Precizările de intenţii şi de atitudine nu
au umbrit însă dorinţa sa reală de pace, alimentată de interesul pentru respectarea
armistiţiului la hotarele „Sfânnilui Imperiu Romano-German" din Ungaria, Dalmaţia,
Croaţia şi Slavonia. În aceste condiţii, oratorii imperiali au fost împuterniciţi să anunţe acceptarea condiţiilor stabilite de Poartă. În ce priveşte kharadj-ul pretins pentru
Ungaria, ei aveau să-i negocieze cuantumul, care putea fi urcat, conform instucţiuni
lor secrete, numai în caz extrem, până la suma de 50.000 de ducaţi pe an.
Nevoia şi dorinţa reală de pace ale Curţii de la Viena au fost speculate de Poartă
cu multă îndemânare, acţiune care s-a întemeiat şi pe şantaj politic. Jocul diplomatic al
Porţii s-a axat pe interdependenţa strânsă pe care sultanul a stabilit-o între încheierea
păcii între cele două imperii şi pacea pe care Ferdinand trebuia s-o pecetluiască, la
rândul său, cu Ioan Sigismund Zâpolya27. De fapt, relaţia de interdependen~ trebuia
să asigure consolidarea stăpânirii lui Ioan Sigismund în Transilvania, ceea ce echivala
cu întărirea şi extinderea zonei de influen~ osmană în Europa centrală.
Acesta a fost, în realitate, substratul implicării aproape „paterne" din partea
sultanului Suleyman Kanuni şi a vizirului Rustern paşa atât în relaţiile lui Ioan Sigismund cu Curtea de la Viena, cât şi în negocierea alianţei dinastice a vasalului său
cu un vlăstar al casei domnitoare franceze28.
Urmărindu-şi propriile interese, Poarta a impus, în mod paradoxal, Curţii de
la Viena îndeplinirea condiţiei de existenţă a principatului autonom: politica de
balans şi echilibru între cele două imperii. Politica amintită s-a întemeiat, aşa cum
a făcut-o odinioară şi Ioan Zăpolya, pe încheierea tratatelor bilaterale cu Poarta şi
cu Curtea de la Viena. Relaţia de interdependenţă între cele două păci, care aveau
să se încheie, a fost o soluţie de moment şi o expresie a intereselor osmane imediate. Ea a contribuit, totodată, la consfinţirea şi instituţionalizarea duplicităţii politice necesare supravieţuirii în condiţii şi momente critice a principatului autonom al Transilvaniei.
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Robert Pălusan
'

Durata şi conţinutul perioadei de tranziţie
la economia de piaţă în Imperiul Otoman
şi Republica Turcia

Problerr,a tranziţiei la economi.a de piaţă în Imperiul Otoman şi Republica
Turcia a fost ~tudiată, din diverse perspective, atât de istoriografia universală, cât şi
de cea de limbă turcă. Acestea au tratat aspecte referitoare la dezvoltarea ramurilor
economice, domeniile şi dinamica modernizării, situaţia unor categorii sociale,
participarea i2 fluxurile economice internaţionale, caracterul şi trăsăturile vieţii
economice din Imperiul Otoman şi din Republica Turcia şi altele. Cu toate acestea,
în cercetarea dL1ratei şi a conţinutului procesului de tranziţie la economia de piaţă
desfăşurat în statul otoman şi în statul turc modern persistă încă numeroase aspecte
insuficient lămurite.
Începutul perioadei de tranziţie la economia de piaţă nu coincide, în mod necesar, în toate ariile geografice, cu începutul descompunerii tipului de economie
naturală anterior. În ţările europene, în general, precondiţiile funcţionării economiei de piaţă au ;:-,părut şi s-au maturizat prin evoluţia firească a tipului de economie
feudală, chiar dacă nivelul de maturizare a acestuia a variat relativ mult la scara
întregului continent. În Imperiul Otoman, ca şi în diverse arii extraeuropene, descompunerea economiei naturale nu a fost însoţită de dezvoltarea graduală a economiei de piaţă. Forma economică feudal-otomană 1 nu a fost în măsură să realizeze înfăptuirea precondiţiilor funcţionării economiei de piaţă, datorită unor factori interni de blocaj. Între aceştia se numărau:
(1) Predominanţa la scara întregului stat otoman a economiei de subzistenţă,
incapabilă de dezvoltare din cauza nivelului precar de dotare cu factori de producţie. Acumularea primitivă de capital, realizată atât din afară (între altele, din Ţările
Române), cât şi din interiorul Imperiului Otoman, a fost utilizată, în cea mai mare
parte, în scopuri parazitare sau, cel pupo, neproductive.
(2) Preponderenţa formelor proprietăţii asociative (religioase sau laice), împletite cu cea a sultanului, ca şi inegalităţile şi discriminările pe criterii confesionale sau sociale. Ele s-au menţinut, chiar dacă în forme atenuate, până la desfiinţarea
Imperiului Otoman2.
(3) Influenţa ideologiei islamice asupra mentalităţii populare şi controlul aparatului administrativ şi militar asupra vieţii social-economice şi publice. Deţinerea
puterii politice de către exponenţii unor forţe social-politice opuse sau, în tot cazul,
neinteresate 'in dezvoltarea economiei de piaţă, începând cu instituţia sultanarului,
a reprezentat principalul factor extraeconomic de blocaj.
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(4) Relaţiile inegale dintre statul otoman, pe de o parte, şi puterile străine, respectiv subiecţii economici străini, pe de altă parte. Abrogarea capitulaţiilor3 avea
să se producă abia către sfârşitul perioadei otomane.
Forma economică feudal-otomană şi, implicit, factorii de blocaj legaţi de
aceasta s-au menţinut, în linii generale, până la sfârşitul existenţei statului otoman.
Acest fapt s-a repercutat negativ atfa asupra duratei, cât şi asupra costurilor
social-economice ale tranziţiei. Incapacitatea formei economice feudal-otomane
de a asigura precondiţiile funcţionării economiei de piaţă a determinat apariţia
unei discordanţe între începutul descompunerii sale şi începutul tranziţiei la economia de piaţă. Fenomenele de disfuncţionalitate şi criză, puse în evidenţă începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, au dezorganizat viaţa social-economică şi au accentuat vulnerabilitatea formei feudal-otomane în faţa tipului economiilor în tranziţie la economia de piaţă din ţările europene dezvoltate, dar
nu au contribuit la înlăturarea factorilor de blocaj şi, implicit, la crearea premiselor
dezvoltării economiei de piaţă.
Începutul tranziţiei la economia de piaţă este, de aceea, legat în Imperiul Otoman de începutul modernizării social-economice, respectiv de introducerea unor
transformări inspirate din cele aplicate în ţările europene dezvoltate, în care economia de piaţă funcţiona deja de câteva decenii. Pornind de la acest considerent, unii
cercetători au descris acest proces cu termenul generic de „europenizare", în timp
ce alţii au manifestat unele rezerve faţă de utilizarea acestui concept4.
Începutul modernizării social-economice în Imperiul Otoman se situează, potrivit unei opinii larg împărtăşite, în deceniul 1830-1840. Ea a vizat, în esenţă, înnoiri de natură juridic-instituţională, începuturile industrializării, dezvoltarea comerţului, a transportului şi a comunicaţiilor etc. Analiştii fenomenului au pus în evidenţă atât realizările, cât şi limitele sale.
Sub aspectul cadrului juridic, a fost desfiinţată organizarea corporatistă a unor
categorii socio-profesionale, au fost lichidate treptat privilegiile feudalităţii provinciale, au fost abrogate unele categorii de obligaţii ale ţărănimii. Aplicarea practică
a dispoziţiilor juridice înnoitoare s-a realizat, de regulă, incomplet şi inconsecvent.
Înnorirea sistemului monetar şi financiar a avut în vedere: constituirea unui sistem monetar nou, având ca unitate monetară lira turcească (sau medgidia) de aur;
alcătuirea unui buget de stat de venituri şi cheltuieli; constituirea unei bănci centrale
cu atribuţii privind emisiunea monetară, gestionarea finanţelor publice şi efectuarea
unor operaţiuni bancare (Banca Imperială Otomană); dezvoltarea creditului bancar şi
altele. Efectul benefic al acestor iniţiative avea să fie mult diminuat atât de acţiunea
potrivnică a factorilor de blocaj menţionaţi, cât şi de dependenţa de investitorii străini.
Modernizarea infrastructurii economice a privit construcţia de căi ferate şi rutiere; modernizarea porturilor şi a dotărilor aferente; dezvoltarea comunicaţiilor şi
altele. Dintre acestea, realizarea unei reţele feroviare a constituit componenta cea
mai vizibilă a întregului proces şi, către 1900, o veritabilă emblemă a acestuia. Ea
a demarat cu construcţii ferate izolate, realizate după 1856 în părţile Dunării. Reţeaua feroviară balcanică a Imperiului Otoman avea să fie construită, în mare parte,
în deceniul 1868-1877, când s-au realizat magistrala Istanbul-Adrianopol-PlovdivBellova şi diverse tronsoane în Tracia, Macedonia şi Bosnia. Prin textul Tratatului
de la Berlin din 1878 se prevedea, între altele, racordarea căilor ferate balcanice
(otomane, bulgăreşti şi sârbeşti) cu cele austro-ungare. După unii istorici5, pune90
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rea în practică a acestei prevederi testa seriozitatea dorinţei de modernizare şi integrare în schimburile economice internaţionale a autorităţilor otomane. Chiar dacă
nu fără unele reţineri, acestea au acţionat pentru darea în exploatare a magistralei
Istanbul-Viena încă din 1884, adică într-un interval de timp scurt raportat la posibilităţile tehnice şi financiare ale statelor din regiune. În următoarele decenii, principalele construcţii feroviare aveau să fie realizate în Asia Mică şi Orientul Apropiat,
ele stabilind legături între Istanbul şi Ankara, precum şi între diverse oraşe. Linia
ferată cea mai controversată (datorită complicaţiilor politico-diplomatice pe care
le-a ocazionat) din primii ani ai secolului al XX-iea avea să fie magistrala
Istanbul-Bagdad, finalizată puţin înaintea declanşării primului război mondial.
Indust1ializarea a demarat în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea. Nivelul
înzestrării tehnice şi volumul producţiei erau, în întreprinderile industriale moderne din marile oraşe, relativ ridicate: numai în Istanbul şi împrejurimi se aflau peste
80 de întreprinderi utilate modem. Investitorii, specialiştii şi cea mai mare parte a
funcţionarilor şi a muncitorilor din industrie erau fie străini, fie etnici neturci localnici. Industria modernă forma o veritabilă insulă dezvoltată economic şi conectată
la imperativele modernizării în mijlocul unei economii de subzistenţă întinse pe întreg teritoriul imperiului.
Tipul tranziţiei la economia de piaţă cunoştea în Imperiul Otoman la sfârşitul
secolului al XIX-iea şi în primele două decenii ale secolului al XX-iea următoarele
trăsături principale:
(1) Procurarea bunurilor se făcea, în mediul urban, într-o măsură crescândă
prin schimb monetar, iar în mediul rural, ea continua să se realizeze aproape în exclusivitate prin autoconsum şi troc. În general, economia otomană târzie funcţiona
cu două viteze: una, proprie sectorului modernizat, având instituţiile, instrumentele şi mecanismele economiei de piaţă, şi o alta, foarte lentă, proprie economiei de
subzistenţă.

(2) După forma de proprietate a subiecţilor economici, economia otomană
târzie este precumpănitor privată, dar proprietatea de stat continuă să fie importantă. Principalii subiecţi economici sunt: statul, asociaţiile, latifundiile, corporaţi
ile, firmele individuale.
Statul deţinea importante suprafeţe agricole, construcţii civile, dotări portuare, întreprinderi industriale; unele dintre acestea erau, după caz, concesionate sau
arendate unor întreprinzători6. Asociaţiile (laice sau religioase) deţineau terenuri şi
inventar agricol, terenuri de construcţii, imobile şi alte bunuri. Latifundiile reprezentau principalul subiect economic al sectorului nemodernizat. Datorită randamentului economic redus, însemnătatea lor cunoştea un declin continuu în perioada studiată. Corporaţiile (aflate, în cea mai mare parte, în proprietatea unor investitori externi) deţineau o mare parte a patrimoniului sectorului modernizat: întreprinderi industriale, infrastructura feroviară şi portuară, instituţii de credit (inclusiv
Banca Imperială Otomană) şi altele. Firmele individuale cuprindeau atelierele
meşteşugăreşti, magazinele, unităţile de servicii etc. Acestora li se adăugau întreprinzătorii subterani (negustori ambulanţi, diverşi întreprinzători neautorizaţi) care
derulau o activitate economică importantă7.
(3) Decizia economică era, prin excelenţă, descentralizată. Deşi proprietar
important, statul dispunea de un aparat statistic-contabil şi de control foarte redus
şi nu avea organisme de sinteză economică.
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( 4) Gradul de deschidere economică externă a fost extrem de ridicat de-a lungul întregii perioade. Volumul schimburilor comerciale externe, desfăşurate cu
precădere cu ţările dezvoltate din Europa apuseană şi centrală, situa Imperiul Otoman între locurile 5-7 în lume la începutul secolului al XX-iea.
Volumul investiţiilor externe s~ ridica în 1914 la 8,7 miliarde franci, din care
datoria extema - cca 5,8 miliarde franci, concesiuni - 0,9 miliarde franci, investiţii
directe sau de portofoliu - cca 2 miliarde franci.
Circulaţia forţei de muncă şi, în general, mişcările demografice atât între provinciile (devenite state separate) ale Imperiului Otoman, cât şi între acestea şi diverse
alte ţări sunt foarte intense: cca 3 milioane de persoane au migrat între 1900 şi 1922.
Finalizarea tranziţiei la economia de piaţă în anii 1920 a luat caracterul unui
proces de înlăturare, fie şi parţială, a cauzelor imediate ale subdezvoltării social-economice. Republica Turcia era un stat în curs de dezvoltare tipic, într-o măsu
ră considerabil mai mare decât statele balcanice ori cele din America Latină, unde
au fost elaborate analizele cele mai timpurii ale fenomenului.
Pentru autorităţile kemaliste, subdezvoltarea era o rezultantă a evoluţiei istorice a ImperLilui Otoman târziu, a izolării sale de Europa dezvoltată. Declinul Imperiului Otoman, observa Atarurk în 1924, a început în ziua în care, mândru de victoriile obţinute în faţa puterilor europene, şi-a slăbit legăturile cu acestea. Era o greşeală ce nu trebuie repetată, avertiza fondatorul statului turc moderna.
Pentru majoritatea teoreticienilor sau liderilor politici ai lumii în curs de dezvoltare, fenomenul subdezvoltării este rezultatul deformării şi al exploatării economice impuse din afară, pe calea penetraţiei capitalului străin şi a schimburilor comerciale dezavantajoase. În raport cu aceasta, factorilor interni de blocaj al dezvoltării li se atribuie un rol secundar9.
Strategia lui Atati.irk de depăşire a subdezvoltării ţinea cont de câteva jaloane
esenţiale legate de apariţia şi dezvoltarea fenomenului.
În primul rând, subdezvoltarea se manifesta în raport cu ţările Europei dezvoltate, prin urmare acestea urmau să constituie modelul transformărilor. Există diferite ţ:ări, dar o singură civilizaţie şi se impune ca Turcia să fie parte a acestei civilizaţii - obişnuia să spună Atattirk.
În al doilea rând, subdezvoltarea era rezultatul evoluţiei interne şi putea fi înlăturată tot pe calea unei reconstrucţii interne. Prin urmare, orice strategie posibilă
de eliminare a subdezvoltării urma să pornească de la bazele istorice ale acesteia,
oglindite în societatea şi mentalitatea de tip otoman. Un accent deosebit s-a pus pe
înlăturarea din viaţa publică a purtătorilor mentalităţii învechite şi pe dezvoltarea
economică în pas cu cerinţele timpului. Acest tandem, înnoirea mentalităţilor progresul economic, caracterizează cel mai bine strategia lui Atati.irk. Economia e
totul, spunea acesta, accentuând asupra preocupării sale în domeniu, prin comparaţie cu lipsa de preocupare din perioada ultimilor sultani 10.
Sub aspectul cadrului instituţional, desfiinţarea Imperiului Otoman, abolirea
instituţiei sulla.natului şi proclamarea Republicii Turcia au marcat, o dată cu modificarea formei de guvernământ, devenită republicană, şi înlăturarea unuia dintre
factorii de blocaj ai tranziţiei la economia de piaţă. Acestea s-au împletit cu scăde
rea influenţei clerului musulman şi, în general, a cercurilor tradiţionaliste în viaţa
publică turcă din anii 1920. Au fost legiferate egalitatea juridică între toţi cetăţenii,
drepturile civile ale femeii, desfiinţarea privilegiilor sociale, egalitatea fiscală şi
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altele. Legislaţia economică prevedea dreptul de exercitare a iniţiativei particulare
dreptul de a:;ociere. Regimul juridic al investiţiilor favoriza investiţiile de stat în
raport cu cele private şi pe cele interne în raport cu cele externe.
O veritabilă răsturnare de atitudine, în comparaţie cu situaţia dinainte de 1922,
s-a înregistrat în politica economică. Ea a fost anunţată la Congresul economic ţinut
la Izmir în 1923, cu participarea exponenţilor unor cercuri de afaceri turceşti şi ai
statului, dar în absenţa întreprinzătorilor străini. În anii următori, statul turc a adoptat progresiv măsuri de stimulare a industriei modernizate (protecţionism vamal,
subvenţii, credite ieftine) şi a sprijinit exportul de resurse minerale şi agroalimentare. Aceste măsuri se înscriau în curentul „naţionalismului economic", apropiat celui
practicat în ţările balcanice, ca şi în alte ţări ale lumii, în perioada studiată. Recunoaş
terea egalităţii în relaţiile economice dintre Turcia, ca stat succesoral al Imperiului
Otoman, şi pucerile străine marca înlăturarea unui alt important factor de blocaj şi, în
general, de instabilitate economică şi politică. Această măsură, proclamată unilateral
în 1914, a fost admisă prin Tratatul de la lausanne din 1923 (cu intrare în vigoare la
expirarea convenţiilor comerciale în curs, dar nu mai târziu de 1928).
Sub aspectul procesului economic, în anii 1920 au fost completate sau, după
caz, înfăptuite unele măsuri scadente din timpul existenţei Imperiului Otoman.
Finanţare::i dezvoltării economice s-a realizat, în măsura posibilităţilor, din resurse interne. Legat de aceasta, o problemă spinoasă era rezolvarea situaţiei juridice a activelor fizice şi financiare ale întreprinzătorilor externi, confiscate de statele otoman şi cure, ca şi lichidarea datoriei externe din perioada otomană. Această problemă a fost reglementată, după îndelungi tratative, în cursul anilor 1930,
într-o manieră convenabilă statului turc.
După înlăturarea obligaţiilor economice şi a inferiorităţii juridice a ţărănimii,
în centrul problemei agrare se situa înfăptuirea unei ample reforme; din diferite
motive, aceasta avea să fie amânată câteva decenii.
Au fost reorganizate sistemele monetar, de credit şi financiar. Unitatea monetară din perioada otomană, lira turcească, a fost menţinută şi stabilizată, cu concursul tehnic al expeiţilor Societăţii Naţiunilor, la un curs apropiac de cursul ei
extern. Ca bancă centrală de emisiune monetară, în locul Băncii Imperiale Otomane, al cărei statut era desuet pentru realităţile economice de la începutul secolului
al XX-iea, a fost fondată în 1930 (cu intrare în vigoare din 1931) Banca Naţională a
Republicii Turcia. Spre deosebire de predecesoarea ei, care aparţinuse investitorilor externi, noua bancă de emisiune urma să aparţină, potrivit legii organice de
funcţionare, statului şi unor instituţii publice.
Pentru creditarea dezvoltării industriale şi, respectiv, agricole, statul turc a
constituit, respectiv a reorganizat, trei bănci importante, la care deţinea principalul
pachet de acţiuni. Separat de aceasta, funcţionau câteva filiale ale unor mari bănci
străine, dintr.e care două italienell. Modernizarea sistemului monetar şi de credit
marca încheierea realizării premiselor funcţionării economiei de piaţă şi, prin
aceasta, încheierea perioadei de tranziţie la economia de piaţă.
Intrarea Republicii Turcia în aria geografică a tipului economiei de piaţă a
avut însă loc de pe o poziţie şi într-o conjunctură dezavantajoase:
(1) Pe plan intern, eficienţa utilizării factorilor de producţie şi, în general,
volumul producţiei erau foarte reduse. Evenimentele politico-militare din deceniul
1912-1922 (războaiele balcanice, primul război mondial şi războiul greco-turc;
şi
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pierderea unor întinse teritorii; răsturnările politice succesive etc.) au atras după
sine, între altele, o veritabilă dezindustrializare (ca urmare a retragerii investiţiilor,
plecării specialiştilor, descompletării utilajului).
(2) Pe plan extern, tipul economiei de piaţă se afla în faza de criză care a precedat dizolvarea sa.
Acest dublu dezavantaj avea să se repercuteze asupra evoluţiilor economice
ale Turciei din perioada imediat următoare şi să constituie una dintre cauzele
înfăptuirii de către autorităţile kemaliste a unor experimente de politică economică, mai mult sau mai puţin reuşite.

Note
1. Forma economică feudal-otomană constituie o formă economică naturală, diferită de
tipul economiei feudal-europene, ce a premers tranziţiei la economia de piaţă.
După unii cercetători, ea ar fi existat în Imperiul Otoman de Ia întemeierea acestuia
în secolul al XIV-iea şi până la desfiin~area sa în 1922 şi ar reprezenta o variantă a
tipului de economie feudal-asiatic, de felul celui existent în alte regiuni ale Asiei şi,
parţial, în America, Australia, nord-estul Africii etc. Alţi cercetători contestă această
apartenenţă şi fac referire la sistemul feudal otoman, aflat, după mijlocul secolului
al XIX-iea, în proces de dezagregare. Hakki Helski (Vom OsmanJschen Reich
zum Nationalstaat, Berlin, 1981, p. 31) susţine un punct de vedere intermediar, în
sensul că sistemul economic feudal-asiatic ar fi existat prin unele trăsături formale,
dar numai până în 1839. Caglar Keyder (The Detlnition of a Perlphereal Economy: Turkey 1923-1929, Cambridge, 1981, p. 40) consideră că sistemul economic
asiatic a suferit încă de Ia mijlocul secolului al XVIII-iea un dublu proces de dezintegrare: intern şi extern, fapt ce i-a imprimat anumite particularităţi.
2. Vezi şi infra.
3. Capitulaţiile - acte internaţionale încheiate de Imperiul Otoman cu puterile străine,
prin care cetăţenii acestora primeau un regim de drepturi şi privilegii de natură juridică, fiscală, comercială, vamală etc.
4. Vezi în acest sens şi R. Păiuşan, Pătrunderea capitalului străin în sud-estul Europei în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea şi consecinţele economice şi politice ale acesteia, în „Cercetări de istorie şi civilizaţie sud-est europeană",
II, 1986, p. 123-127.
5. P. Sugar, Railroads and the Balkan Vlllages, in Der Berliner Kongress von
1878, Wiesbaden, 1982, p. 138.
6. "Revue Commerciale du Levant", 1902, II, p. 68 şi urm. Aproximativ 70%1 din proprietăµIe statului erau, după aprecierea revistei menţionate, arendate sau concesionate.
7. Ibidem.
8. F. Ronneberger, Der Beitrag der Tiirkei zur politischen Modernisierung in
Dle Tiirkei in Europa, Gottingen, 1979, p. 202.
9. U. Menzel, Das Ende der „Dritten Welt" und das Scheitern der Grossen
Theorie, in „Politische Vierteljahresschrlft", 32, 1991, I, p. 67.
10. F. Ronneberger, op. cit., p. 204.
11. W. Gumpel, The State Ownership, its Alternatives and Future, in Atatiirk
and the Turkish Republic, 1981, p. 272.
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Constantin Paraschiv

Ratificarea de către Italia a Tratatului Basarabiei
din octombrie 1920

Una dintre provinciile unite cu regatul român în martie 1918, prin voinţa podintre Prut şi Nistru, este Basarabia. La 1812, în urma războiului ruso-turc,
Basarabia fusese cedată de către turci Rusiei. Imperiul Otoman, suzeranul Moldovei
în acea epocă, nu avea nici un drept să facă această cesiune, iar Rusia îşi bazează
pe acest act de cucerire dreptul său „istoric" asupra acestei provincii româneşti.
La 1856, în urma războiului Crimeei, Rusia fiind învinsă, sudul Basarabiei revine Moldovei. Nu dragostea faţă de români a determinat Marile Puteri la acest act
reparatoriu, ci dorin~ de a îndepărta Rusia de la gurile Dunării. Dar la 1878 Rusia
învinge din nou Turcia, cu ajutorul României de data aceasta. Deşi avea un tratat
cu România, prin care îi garanta integritatea teritorială, Rusia, sub ameninţarea ocupării întregii Românii, reia sudul Basarabiei.
I.a începutul anului 1918 se creaseră condiţii favorabile ca românii din Basarabia să devină liberi şi să se poată uni cu starul român, Imperiul ţarist prăbuşin
du-se sub loviturile revoluţiei bolşevice. La 27 martie, Sfatul Ţării din Chişinău, reprezentând majoritatea populaţiei basarabene, în baza dreptului istoric şi a principiului autodeterminării naţionale - principiu recunoscut şi de către guvernul revoluţionar de la Petersburg - proclamă unirea Basarabiei cu România.
În cursul anilor 1919-1920, Rusia încearcă să atragă România în tratative bilaterale, pentru rezolvarea problemei Basarabiei. Este de remarcat faptul că guvernul
Sovietelor, datorită situaţiei critice în care se afla, era dispus să recunoască unirea
Basarabiei cu România, cu condiţia ca aceasta să-şi declare neutralitatea în cazul
unui conflict între Rusia şi o putere europeană şi să renunţe la tezaurul românesc,
aflat la Moscova de la intrarea României în războiul mondial. Aceasta reiese cu claritate din radiogramele adresate guvernului român de către Cicerin, comisarul rus
pentru afacerile externe, spre exemplu din cea adresată la 30 septembrie 1920:
.Guvernul sovietic găseşte că este foarte posibil de a ajunge la un acord în chestiunile teritoriale şi financiare care interesează ambele ţări", sau din cea datată 28
octombrie acelaşi an: „Rusia sovietică ar putea renunţa la revendicările ce are dreptul de a prezenta României în ceea ce priveşte anumite alte puncte" 1 .
Guvernul român nu putea însă trata cu guvernul Sovietelor, nerecunoscut de
Marile Puteri şi fără garanţiile acestora. Pe de altă parte, starea de anarhie din Rusia
prelungindu-se, Marile Puteri ajung la concluzia că trebuie să procedeze din proprie iniţiativă la soluţionarea chestiunilor ruse sau legate de Rusia. Între acestea, la
pulaţiei
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28 octombrie 1920, se semnează la Paris, de către Anglia, Franţa, Italia şi Japonia,
tratatul prin care se recunoştea unirea Basarabiei cu regatul român. Deşi se recunoştea suver~nitatea românească în Basarabia, Puterile contractante nu-şi luau nici
o obligaţie de a interveni în caz de conflict între Rusia şi România în această problemă. Conform uzanţelor, acest act de drept internaţional trebuia să fie ratificat de
către parlamentele ţărilor semnatare,
Cum, în continuare, intenţionăm să abordăm câteva aspecte referitoare la ratificarea de către Italia a tratatului din octombrie 1920, nu putem să nu amintim colaborarea prietenească şi eficientă dintre Tommaso Tittoni, ministrul de externe italian, şi membrii delegaţiei române în cadrul lucrărilor Conferinţei de pace de la Paris.
Gravele probleme în faţa cărora s-a găsit guvernul român după război, ca şi
configuraţia relaţiilor Marilor Puteri cu Rusia instabilă şi nerecunoscută, au făcut ca
Bucureştiul să nu insiste de îndată pentru ratificarea de către Puterile semnatare a
tratatului Basarabiei. Aşa se face c5. tratatul a fost ratificat mai întâi de către Anglia
şi România (19 mai 1922), apoi de către Franţa (11 martie 1924).
Este cunoscut climatul european din anii imediat următori încheierii tratatelor
de pace, faptul că, în ciuda existenţei acestor tratate, ca şi a creării Societăţii Naţiu
nilor, securitatea europeană era încă fragilă. Statele mici, cu deosebire cele care îşi
văzuseră realizate idealurile naţionale, căutau noi mijloace de întărire a garanţiilor
incluse în tratate. Între acestea, România dorea să încheie tratate de alianţă cu Marile Puteri europene - în primul rând cu Franţa şi Italia -, dar a iniţiat şi tratate multilaterale - vezi Mica Antantă - prin care să obţină un plus de securitate în faţa tendinţelor revizioniste ale unor vecini nemulţumiţi de rezultatele războiului. Aceasta
cu atât mai mult cu cât Rusia sovietică începuse să-şi consolideze situaţia pe plan
internaţional, o serie de state recunoscând-o „de jure" şi încheind cu ea acorduri
economice. Între aceste state s-a numărat şi Italia care, la 7 februarie 1924, semnează un tratat comercial cu Sovietele.
În acest cadru, diplomaţia de la Bucureşti antamează tot mai numeroase demersuri pe lângă guvernul italian, în vederea ratificării tratatului Basarabiei. Astfel,
în februarie 1923, I. I. C. Brătianu, şeful guvernului, transmite reprezentantului său
la Roma, Al. Em. Lahovaiy, că guvernul român nu înlătura cu totul posibilitatea
unei ofensive bolşevice asupra fruntariilor române. În acest context, se scria în telegrama datată 18 februarie: „Angajamentul unui concurs diplomatic formal al Italiei,
ca şi trimiterea de material de război, care să vină la timp, ar fi de cea mai mare
importanţă pentru a mări rezistenţa frontului nostru"2.
Vizita suveranilor României la Roma, proiectată pentru primăvara anului 1924,
părea a constitui un moment deosebit de prielnic pentru o mai strânsă apropiere
între cele două state. O serie de cauze, atât de natură externă cât şi internă, au
împiedicat însă guvernul italian să încurajeze legăturile cu regatul dunărean şi să ratifice tratatul Basarabiei. Astfel, insuficienţa mijloacelor economice pe de o parte,
planurile lui Mussolini de a pătrunde în Orient cu sprijinul Rusiei, pe de altă parte,
au condus guvernul de la Roma spre o tactică de menajare a susceptibilităţilor ruseşti. Marea piaţă economică pe care o reprezentau Sovietele era un argument
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foarte concret pentru tendinţele expansioniste ale lui Mussolini. În planul politicii
interne, guve'.'Oul italian trebuia să ţină seama de interesele fabricanţilor şi ale comercianţilor italieni, ca şi de cele ale deţinătorilor de bonuri de tezaur româneşti.
Se cunoaşte faptul că, la sfârşitul războiului, în România a existat o mare cerere de mărfuri, cu deosebire ţesături din lână şi bumbac. Industria italiană a aruncat în grabă o mare cantitate de asemenea produse pe piaţa românească. Ca
urmare, la începutul anului 1921, în porturile Brăila şi Galaţi exista o enormă cantitate de ţesături italiene, a căror valoare trecea de două miliarde de lire. Insuficienţa mijloacelor financiare româneşti pe de o parte, inflaţia, pe de altă parte, au
condus la situaţia că exportatorii italieni nu şi-au putut recupera contravaloarea
mărfii. Cam aceeaşi era situaţia şi în privinţa bonurilor de tezaur: în 1920, guvernul român a efectuat o emisiune de bonuri de tezaur, care au găsit un însemnat
număr de cumpărători şi în Italia. Or, toţi aceşti creditori cereau guvernului italian
să intervină pe lângă autorităţile române. Un asemenea solicitant afirma în
„Corriere Italiuno" că „spre a face dreptate creditorilor italieni, dl. Mussolini n-are
nevoie să trimită cea mai mică unitate militară într-un port românesc sau să fie mai
puţin gentil cu vizitatorii regali: ajunge ca în chestiunea Basarabiei să facă ... o
schimbare de front"3.
În acest cqntext, la 6 manie 1924, din însărcinarea guvernului său, Aloisi, ministrul italian la Bucureşti, întreba dacă, în condiţiile în care creditorii italieni erau
foarte nemulţumiţi, nu ar fi fost indicat să se amâne vizita suveranilor români4. Evident că asemenea propunere, la care se adăuga şi faptul recunoaşterii „de jure" a
Rusiei sovietice de către Italia şi semnarea tratatului de comerţ italo-rus, a determinat amânarea vizitei. Inexistenţa unui tratat de alianţă italo-român (guvernul de la
Roma încheisc asemenea tratate cu Iugoslavia şi Polonia) era încă un motiv de
insatisfacţie la Bucureşti. De aceea, Contarini, secretarul general al Ministerului de
Externe italian, se simţea obligat să-i spună ministrului român la Roma că, după
părerea guvernului italian, acordurile încheiate cu Iugoslavia şi Polonia concordă
cu interesele României şi ar putea fi lesne completate cu acorduri similare cu România 5. Vizita suveranilor României, afirma Contarini, trebuia să fie un fericit prilej
de a manifesta, prin acorduri concrete, înţelegerea cea mai deplină, deopotrivă de
către ambele părţi.
La originea acestor bune intenţii afişate de secretarul general al Ministerului
de Externe italian se afla atât penibila impresie ce făcuse la Bucureşti propunerea
de amânare a vizitei, cât şi faptul că, tocmai în acele zile, parlamentul francez ratificase tratatul Basarabiei. Evident, Al. Em. Lahovary, în discuţiile cu Contarini, a
folosit acest argument în favoarea sa: ,.În această privinţă i-am sugerat, ca o idee
personală a mea, că ratificarea cât mai curând a tratatului Basarabiei de către
guvernul italian ar produce în România impresiunea cea mai favorabilă şi am
adăugat că aplauzele parlamentului nostru, când i s-a comunicat ratificarea de
către guvernul francez, ar fi, cel puţin, tot atât de călduroase în momentul când i
s-ar aduce la cunoştinţă că guvernul italian, fără a aştepta regularea chestiunilor
financiare, a căror tratative pot dura încă mai mult timp, a emis un decret-lege
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pentru ratificare"6. Diplomatul italian nu a dat un răspuns clar dacă această idee
poate fi realizată imediat, „dar mi-a spus că Italia nu-şi reneagă iscălitura şi că,
între România şi Rusia, putem fi siguri că nu vor prefera Rusia, chiar după recunoaşterea Sovietelor"7.
Şi în presa italiană, prin comunicatele agenţiilor oficioase „Stefant" şi „ Voltd',
se căuta să se atenueze impactul amânării vizitei asupra relaţiilor bilaterale. Guvernul lui Mussolini susţinea că sugerase ideea rezolvării problemei bonurilor de tezaur numai din grija ce o manifesta pentru ca la Roma regele şi regina României să
găsească cea mai bună atmosferă politicăB.
La 26 martie 1926, Al. Em. Lahovary informa Bucureştiul că a avut noi întrevederi cu Contarini şi cu Mussolini în problema ratificării tratatului Basarabiei. Din
ambele convorbiri m-am convins - scria diplomatul român - că guvernul italian,
mai mult decât oricând, stăruie pentru o soluţionare urgentă a bonurilor de tezaur.
,,Am întrebat apoi pe Mussolini dacă nu crede că a venit momentul pentru ratificarea convenţiei Basarabiei, care ar provoca la noi cel mai mare entuziasm. Mussolini
mi-a răspuns că cunoaşte chestiunea Basarabiei din punct de vedere politic, istoric
şi etnografic, dar că are trebuinţă de a lua cunoştinţă de partea diplomatică pentru
a justifica chestiunea. Am replicat că sunt fericit să constat că guvernul italian nu
s-a legat cu Sovietele în această chestiune şi Mussolini mi-a răspuns textual: Nu
avem nici un angajament cu Rusia în această chestiune"9.
În toamna aceluiaşi an, are loc vizita lui Al. Constantinescu, ministrul român
al agriculturii şi domeniilor, în Italia. În timpul lungii convorbiri pe care o are la
5 septembrie cu Mussolini, el a informat că guvernul român intenţionează să
înceapă negocieri în vederea încheierii tratatului de comerţ cu Italia. S-a căzut de
acord ca aceste negocieri să se desfăşoare în paralel cu cele pentru încheierea unui
tratat politic de alianţă româno-italian.
În privinţa ratificării de către Italia a tratatului Basarabiei, Mussolini a afirmat
că Italia îşi va ţine cuvântul dat, dar că mai înainte intenţionează să intervină pe
lângă Rusia spre a o determina să accepte noul statut al Basarabiei. El a mai adău
gat că, dacă intervenţia sa pe lângă Moscova nu va reuşi, atunci Italia va ratifica neîntârziat tratatul din octombrie 192010.
Al. Constantinescu considera primirea şi convorbirea ce avusese cu Mussolini
corecte şi avea chiar motive de satisfacţie, dacă ţinem seama de promisiunea făcută
de şeful guvernului italian în legătură cu ratificarea tratatului Basarabiei. La înapoierea în ţară, Al. Constantinescu a relatat aceste impresii, dintre care unele au ajuns
şi în presă. Ziarele italiene au reprodus şi ele asemenea ştiri. Dar la 10 octombrie,
agenţia oficioasă „Stefant" scria că, adresându-se unor surse oficiale, era în măsură
să informeze că guvernul italian nu făcuse nici o promisiune concretăll.
O intensă polemică de presă, susţinută de publicaţii române şi italiene pe
problema ratificării, aduce o oarecare stagnare în relaţiile bilaterale. Astfel, cotidianul „ Universu!', în articolul intitulat .Italia şi ratificarea tratatului privitor la Basarabia" critică vehement oficiosul italian .II Popoto d' Italia" care - după cum afirmă ziarul bucureştean - nu are un cuvânt de spus în favoarea drepturilor României
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asupra Basarabiei şi cere, ca şi Sovietele•, plebiscit în provincia românească de
peste Prut: „Cum acceptă .//Popoto d' Italia. ideea plebiscitului în Basarabia propusă de un guvern dictatorial, care n-a fost recunoscut de poporul rus, printr-un
vot leal, când populaţia românească a acestei provincii şi-a exprimat libera sa voinţă în 1918 de a se uni cu patria-mamă? Cum cere ziarul fascist plebiscit într-o provincie care de fapt şi de drept face parte integrantă din teritoriul naţional al României şi după ce Italia a semnat, alături de Marea Britanie, Franţa şi Japonia, tratarul
de la 28 octombrie 1920?"12.
În presa italiană de opoziţie, care la acea dată încă se mai putea manifesta, un
motiv de critică la adresa lui Mussolini era oferit şi de neratificarea de către Italia a
tratatului privitor la Basarabial3. Alte publicaţii, precum revista „Ecchi e Commentt',
afişau o poziţie mai obiectivă: „Totuşi, România nu poate să nu-şi dea seama că sunt
anumite circumstanţe în care un guvern nu e totdeauna liber, sau cel puţin nu crede
oportun de a face un pas la care, cu toate acestea, ştie că va trebui să se decidă. Căci
nu se poate presupune - şi oamenii care guvernează regatul dunărean nu pot să ignore acest lucru - ca tocmai Italia să poată întrucâtva contesta drepturile sale asupra
unei provincii care, prin grai şi prin tradiţiuni, a rămas întotdeauna românească, şi
care a decis unirea cu regatul printr-un plebiscit"I4. La 6 februarie 1925, o notă a
agenţiei italiene de presă „Voltd', referitoare la tratatul dintre Rusia şi Japonia, acredita ideea existenţei unui angajament secret din partea Japoniei faţă de Rusia, de a
nu ratifica tratatul privitor la Basarabia, atât timp cât nu va fi ratificat de către toate
celelalte puteri semnatare. Această înţelegere - scria agenţia „ Volta" - atribuia Italiei
o poziţie decisivă în problema validării tratatului pentru Basarabial5.
La aceeaşi dată, reprezentantul român în capitala Italiei, Al. Em. Lahovary,
continua demersurile sale pe lângă cabinetul Mussolini. La 18 februarie, diplomatul român raporta: "După o lungă convorbire cu Biancheri•• sunt convins că nu
putem ieşi din impasul cu Italia şi obţine recunoaşterea Basarabiei decât conform
programului stabilit între Mussolini şi ministrul Constantinescu, adică intrând întratative comerciale, care ar fi trebuit să înceapă încă din ianuarie, căci guvernul italian nu va consimţi să nemulţumească Sovietele decât dacă va obţine de la noi foloase cel puţin egale cu avantajele ce le mai aşteaptă de la ruşi"I6.
După semnarea acordurilor de la Locarno, Italia, în calitate de stat garant ală
turi de Anglia, dobândise un loc însemnat în politica europeană. Era un motiv în plus
care determina guvernul român să intensifice negocierile cu Italia, în vederea încheierii unui tratat de alianţă, ideea centrală fiind aceea a menţinerii staru quo-ului
teritorial în Europa. Şi din punct de vedere subiectiv această alianţă se impunea,
căci exista, ca întotdeauna, o mare simpatie în România pentru poporul italian. În
• Rusia Sovietică a cerut plebiscit în cadrul Conferinţei ruso-române de la Viena. Vezi:
I. M. Oprea, Basarabia la Conferinţa româno-sovietică de la Viena (1924), în „Revista
istorică", Serie nouă, Tom 3/1922, nr. 1-2; M. Opriţescu, Mărturii ale unui participant
la Conferinţa româno-sovietici de la Viena, 1924, în „Revista istorică", Tom 1/1990,
nr. 4 şi 5.
•• Director în cadrul Ministerului afacerilor externe italian.
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acest sens, I. G. Du ca, ministrul de externe român, scria într-o telegramă adresată
legaţiei sale din Roma: „Nu există pentru România o mai simpatică alianţă decât
aceea cu statul de care ne leagă nu numai acest esenţial interes acut (statu quo-ul),
dar toate interesele vitale şi permanente care sunt comune Italiei şi României în
bazinul Mării Negre şi al Mediteranei"17.
Şeful guvernului italian dorea un tratat cu România, care să excludă influenţa
franceză din această ţară. Guvernul liberal al lui I. I. C. Brătianu considera însă
Franţa drept principal garant al securităţii româneşti. Nici chiar schimbarea guvernului la Buwreşti nu a modificat această opţiune. În ciuda faptului că era considerat un mare prieten al Italiei, noul prim-ministru, gen. Al. Averescu - absolvent
al Academiei militare de la Torino, însurat cu o italiancă - a continuat politica
externă a guvernului anterior.
Şi noile autorităţi de la Bucureşti şi-au dat seama că viitorul unui tratat de
alianţă româno-italian, ca şi cel al ratificării tratatului Basarabiei, era grevat de existenţa unor pretenţii economice din partea italiană. În acest sens, Mitilineu, noul ministru român în capitala Italiei, considera că viitoarele tratative cu cabinetul italian
nu vor fi deloc facile, căci şeful guvernului italian dorea un fel de preponderenţă pe
piaţa românească. După cum se exprima Mitilineu, pentru Mussolini .o alianţă formală cu noi trebuia să însemneze un fel de apoteoză şi încheierea unei serii întregi
de acorduri economice şi concesiuni de tot felul (tratat de comerţ, petrol, îndiguiri
şi irigaţii, Jacuri artificiale, noi izvoare de energie, lucrări de electrificare şi altele),
toate menite a deschide un nou debuşeu muncitorimii italiene, lipsită de emigraţi
unea de odinioară în America de Nord"18_ De asemenea, în presa italiană, chiar şi
în cea oficiosă, în mod curent apăreau diferite articole în care, fără nici o reţinere,
se condiţiona strângerea relaţiilor italo-române de concesii economice de tot felul
din partea României. Oficiosul .La Gazeta def Popolo", ce apărea la Terino, susţinea
că un tratat italo-român, care ar recunoaşte drepturile României asupra Basarabiei,
ar trebui să aibă „nişte contrapartite cu caracter mai cu seamă economic"19.
În aceste condiţii are loc vizita lui Averescu la Roma şi semnarea, la 16 septembrie 1926, a unui „Pact de amiciţie şi de colaborare cordială între România şi
Italia". Prin aceasta, Averescu a obţinut o îmbunătăţire a raporturilor româno-italiene, dar nu a reuşit să determine ratificarea de către Italia a tratatului Basarabiei.
Opinia publică românească era nemulţumită de rezervele Italiei, de la care nădăj
duia mai multă bunăvoinţă. Această nemulţumire se accentuase cu atât mai mult,
cu cât Franţa dădea noi dovezi de simpatie şi de sprijin României, oferindu-i garanţiile sale prin tratatul franco-român încheiat în iunie 1926.
Ca şi guvernul liberal demisionat, şi noul guvern Averescu, în încercarea de a
obţine ratificarea Italiei pe tratatul Basarabiei, s-a lovit de acelaşi principal obstacol: dorinţa guvernului italian de a menaja susceptibilităţile ruseşti. Şi nu este întâmplător faptul că ratificarea Italiei a intervenit în martie 1927, într-un moment în
care Mussolini a fost nevoit să-şi definească poziţia faţă de Rusia: evenimentele din
China. Fără chestiunea Chinei, de pe urma căreia s-au înăsprit relaţiile anglo-ruse,
Italia ar mai fi aşteptat încă „momentul oportun" pentru ratificare. Situându-se ală100
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turi de Anglia, era natural ca Italia să treacă şi la ratificarea tratatului Basarabiei,
dând satisfaqiP. dreptelor aspiraţii ale românilor. Pe de altă parte, şi în plan economic, speral\ţde lui Mussolini nu au fost satisfăcute de piaţa rusească. Guvernul
italian constata că nu poate spori exportul său de bunuri de consum, pe care Sovietele le prohib1t::rn la import atât datorită lipsei de interes faţă de asemenea produse,
cât mai ales d:.uorită acutei lipse de valută.
Ratificarea de către Italia a tratatului din 1920 privitor la Basarabia a fost, cu
toate acestea, considerată de către diplomaţia română drept un important succes.
La 10 martie 1927, ministrul român la Roma transmitea mulţumirile guvernului
român autorităţilor italiene20. Câteva zile mai târziu, Prefectura judeţului Ismail informa că Prirr•ăria localităţii Reni a hotărât ca trei străzi din acea localitate să poarte
numele .str. Victor Emanuel al II-iea'', „str. Mussolini" şi „str. General Badoglio".
Pierzându -se momentul prielnic imediat următor semnării actului din octombrie 1920, diplomaţia românească nu a reuşit să obţină ratificarea Italiei decât după
aproape şapte ani. Japonia nu a ratificat tratatul. Dacă la acest aspect adăugăm şi
faptul că SUA nu au fost alături de aliaţii săi la semnarea documentului din
octombrie 1920 şi că, evident, Rusia i-a contestat valabilitatea, atunci înţelegem de
ce acest tratat nu s-a bucurat de autoritatea internaţională la care conţinutul său l-ar
fi îndreptăţit.
Aşa cum s-a văzut, Italia, urmărindu-şi propriile interese, a amânat mereu ratificarea, ajungând în anumite momente la un adevărat şantaj pe această problemă
în relaţiile economice cu România.
La câteva săptămâni după ratificare, Tomrnaso Tittoni se întreba în studiul său
intitulat Basarabia, România şi Italia: „Putea Italia să refuze ratificarea pactului
de la Paris din 1920?". Răspunsul său a fost: „... refuzul ratificării trebuia să fie justificat de foarte grave circumstanţe supravenite, care să schimbe radical situaţiunea
şi să lovească .serios în interesele vitale ale ţării. Dar după ce plenipotenţiarul italian a iscălit la 1920 actul din Paris, ce circumstanţială a supravenit, care să îmbrace
caracterele indicate? Nici una"21.

Note
1. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), Fond URSS, Relaţii cu
România 1920, dosar 22.
2. AMAE, Fond 71 Italia, voi. 62, f. 21.
3.• co~ Italiano" din 23 februarie 1924.
4. AMAE, loc cit., vol 61, f. 139.
5. Ibidem, f. 144.
6. Ibidem, loc dt., voi 62, f. 149.
7. lbldern.
8. ,,II Messagero" din 19 martie 1924, .Giorna/e d' /talid' din 21martie1924.
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9. AMAE, loc cit., vol 61, f. 161.
10. Ibidem, f. 205-208.
11. „Giornale d' Ita/id' din 10 octombrie 1924, ,,II Messagero" din 11 octombrie 1924.
12. „Universu!' din 14 noiembrie 1924.
13. „// Mondo" din 8 noiembrie 1924.
14. „Ecchi e Comment1" din 5 februarie 1925.
15. AMAE, loc cit., f. 259; vezi şi P. Milioukov, La polltique exterleure des Soviets,
Paris, 1934, p. 235.
16. A.MAE, loc cit. f. 260.
17. Ibidem, Fond „Convenţii", dosar 12, telegrama din 9 februarie 1926.
18. Ibidem, Fond „Roma", voi. 23, telegramă din 3 august 1926.
19. „La Gazetta de/ Popoto" din 17 august 1926.
20. AMAE, loc cit., voi 22, telegramă din 11martie1927.
21. Tittorii, T„ Basarabia, România ~i Italia, Bucureşti, 1927, p. 36.
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Alexandru

Funcţia

Duţu

traducerilor din patristica bizantină

Istoriografia laică a lăsat în umbră bogăţia de texte patristice traduse în limbile sud-est europene: această activitate filologică de înaltă ţinută a fost citată
doar atunci când trebuia exemplificată istoria culturii scrise sau când era urmărită
evoluţia limbii naţionale. Istoricii recenţi se ocupă de textele medievale europene doar din unghiul istoriei sociale şi politice, neglijând inserarea adâncă a
textelor în existenţa oamenilor de acum câteva veacuri 1. O regretabilă separare
a domeniilor de cercetare a provocat o reconstrucţie parţială a trecutului, atunci
când separările au fost excesive. Oricine se apropie de textele scrise din secolele
îndepărtate are totuşi îndatorirea de a arăta nu numai cum au fost scrise, ci şi cum
au fost receptate.
Dacă majoritatea traducerilor din literatura patristică au fost realizate în mână
stiri, este sigur că preocuparea principală a monahilor nu a fost aceea de a face să
evolueze limba română literară, ci de a consolida viaţa monahală. Întrucât monahul era privit ca un model, este de presupus că traducerile captau atenţia şi a ascultătorilor laici care frecventau mânăstirile. Or, marea operă de traducere care se
desfăşoară în timpul stareţului Paisie la Neamţ are un obiectiv clar arătat de Regulamentul întocmit încă de la Mânăstirea Dragomirna. La punctul 4 al Regulamentului se prevede că toate slujbele se fac „cu citiri", aşa cum se procedează în „capitala" monahismului ortodox - la Sfântul Munte Athos. Slujbele se fac cu citiri „după
tipicul cel sobornicesc, precum în Sfântul Munte al Atonului ne-am deprins, cu datorie este întru această mânăstire a noastră, întru tot necălcat şi fără lăsare, fără de
toată grăbirea în vremea sa a se săvârşi"2.
Acelaşi punct 4 prevede ca în chilii să se urmeze rugăciunea „neîncetată" şi
citirea .cumpătată" din Sf. Părinţi. Această citire cu măsură nu avea, desigur, alt rost
decât de a păzi frăţimea de ispita subţire căreia i-a căzut pradă acel sfânt, care,
începând o lacomă lectură din textele sfinte, a lăsat rugăciunea pe seama diavolului, contract care, aşa cum era de aşteptat, n-a fost respectat, spre desăvârşita lămu
rire a celui ispitit3.
De altfel în Hotarele şi aşezămintele şi orânduielile părintelui nostrn /eroshimonah Kir Patsi~ este prevăzută, la punctul 5, .Cetirea dumnezeeştilor Scripturi
şi a învăţăturilor Sf. Părinţi", astfel: .Părinţii cei cărturari, cu mare râvnă şi cu credinţă şi cu dragoste să citească învăţăturile Sf. Părinţi care povăţuesc spre dreapta
înţelegere a Sf. Scripturi a soborniceştii Biserici, prin care învăţătură, cu ajutorul lui
Dumnezeu şi puterea poruncilor lui Dumnezeu celor mântuitoare de suflet şi ca în
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oglindă

pe toată aşezarea sufletului său şi prin acelea şi prin ascultarea desăvârşită,
omorârea voii, poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, povăţuit să fie la dreaptă şi neabătută (nici la dreapta, nici la stânga) socoteala bisericii, care este mai de
nevoie, adică mai de trebuinţă decât toate, spre mântuirea sufletului".
Povăţuirea la dreaptă socoteală, prin mijlocirea Sf. Părinţi, rămâne, în intenţia
Cuviosului Stareţ, în seama părinţilor cărturari, care puteau pătrunde mai uşor cele
scrise de Dascălii Bisericii, fără a se lăsa abătuţi la dreapta, spre înalta cugetare, sau
la stânga, spre patimile cele din afara firei. Fără a ne depărta prea mult de tema
noastră, socotim totuşi că este util să pomenim că şi alţi mari stareţi ortodocşi au
oprit cititul „la rând", fără selecţie, recomandând lectura după aşezarea lăuntrică a
cititorului. Aşa cum în vreme de pocăinţă se citeşte mai ales Sf. Efrem Sirul, tot aşa
unui novicei se vor recomanda texte mai uşoare pentru început5. E vorba de acea
lucrare pedagogică de creştere, sau de desăvârşire, cum se spune în ascetica creş
tină, care se observă atât în lectura organizată în Biserică, cât şi în cea organizată
de stareţ pentru ucenicii săi.
În acelaşi duh şi cu aceeaşi dragoste de carte ca şi înaintaşii din Mrea Studion,
rânduia Sf. Calinic, în cel de la 27-lea canon al său: „Cine va lua carte de obşte şi nu
o va păstra şisă o ducă iar de unde a luat-o cu 12 metanii să se canonisească; iar
cine va lua cu ştire sau şi fără ştire şi o va tăinui sau o va strica, cu 39 lovituri să se
înţelepţească, iar mai făcând şi după aceasta, ca un fur de cele sfinte să se certe"6.
Trecute din greceşte sau din slavonă în româneşte şi păstrate cu astfel de
străşnicie, textele din Sf. Părinţi pentru utilizarea liturgică au ajuns până la noi în
forma în care ele au fost întocmite dintru început.
1) Atât sub influenţa Reformei, dar mai ales datorită duhului ortodox al Bisericii noastre, care a ştiut la momentul potrivit să treacă peste limitele formale învechite, au apărut, încă din veacul al XVII-lea, tipăriturile cuprinzând cuvinte ale
Sf. Părinţi în româneşte, menite folosirii liturgice drept cazanii .•Pentru a păstra legătura cu poporul prin liturghie"7, Biserica noastră, printr-o serie de luminaţi ierarhi, a dat la iveală nenumărate texte din tezaurul patristic, pe care la început le-a
introdus în mijlocul slujbei slavone, precum în primul Triod slavo-român, în care
indicaţiile tipiconale, parimiile şi sinaxarele sunt în româneşte. Pe măsură ce folosirea limbii române s-a încetăţenit, textele în limba poporului s-au înmulţit, cazaniile s-au închegat mai desăvârşit şi, până la urmă, s-a ajuns şi la publicarea unei
întregi opere a unui Sf. Părinte: Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur (1691). Traduse
de Radu şi Şerban Greceanu, care fac parte dintr-o pătură intelectuală mai mare,
aflată sub povaţa savantului de formaţie occidentală Constantin Stolnicul, strălu
cind în vremea domniei lui Şerban Cantacuzino şi a de Dumnezeu iubitorului
Domn Constantin Brâncoveanu8, cuvintele Sf. Ioan Hrisostomul sunt traduse din
greceşte şi, intitulate „cazanii şi sfinte învăţături", au menirea să dea putinţa .fişte
cărui Rumân, ce şi puţină învăţătură ar avia, să înţeleagă"9.
Faptul d traducerile ce au unnat cuprind tocmai operele pe care le indică
Tipicul este relevant pentru înţelegerea felului în care a fost săvârşită această muncă:
1760 Lafsaiconu/ lui Paladie, 1775 omiliile Sf Macarie, 1784 Cuvintele Avvei
tăierea şi
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Doratei, 1784 Cuvintele Sf Teodor Studitul, idee pe care ucenicii Stareţului Paisie o
împlinesc şi plin acele cuvinte traduse anume din greceşte pentru a fi adăugate
Vieţilor Sfinţilortălmăcite din slavoneşte, spre folosire în vremea postului.
Astfel, volumul cuprinzând Vieţile Sfinţilor din Juna Martie are la urmă o serie
de cuvinte din :lf. Părinţi .învă~toare pentru sfântul post ... spre folostul de obşte":

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

231 r Sf Ioan Hrisostom: Cuvânt la Lazăr cel de a patra zi înviat.
233 v +Ace/aş-. La sfântul praznic al StâlpărilorlO.
237 v ~! Chirii al Alexandriei: Cuvânt la sfântul praznic al Stâlpărilor.
243 v + Sf Epifanie: Cuvânt la Duminica Stâlpărilor.
246 v Viaţa Sfântului Dreptului Iosif celui prea frumos, din dumnezeiasca
ScripUiră şi de la Cuviosul Efrem Sirul adunată.
260 r Sf Ioan Hrisostom: Cuvânt la vânzarea Iudei şi la Pashă ... , în sfânta şi
marea Joi.
265 r. -~ Acelaşi: Cuvânt la „Părinte, de este cu putinţă treacă de la Mine
Paharul acesta", în sfânta şi marea Vineri.
269 v. Sf Simeon Meta/rastul: .Cuvânt la plângerea Născătoarei de
Dumnezeu, în sfânta şi mare Vineri".
272 r. + Sf Epifanie: Cuvânt la îngroparea dumnezeescului Trup al Domnului ... , în sfânta şi marea Sâmbătă.

De la f. 279 Ia 290 v. sunt cu prinse patru cuvinte al Sfântului Praznic al Învierii
(2 ale Sf. Ioan Gură de Aur şi 2 ale Sf. Grigore de Nisa), iar la datele respective cuvinte Ia Buna Vestire şi la Sfinfii 40 de Mucenici.
În afara cuvântului Sf. Macarie indicat de Tipic, al Cuvântului de laudă al Sf.
Teodor Tiron şi al Cuvântului Sf. Grigorie Teologul pentru iubirea de săraci, toate
cuvintele ce trebuie să se citească în perioada Triodului se află cuprinse în cărţile
româneşti tipă;ite de la 1691 şi până în vremea Mitropoliţilor Grigorie Dascălul şi
Veniamin Costache sau în manuscrise rămase de pe urma smeriţilor cărturari români în haină monahală.
Socotind pe preoţi a fi .arhistratigi asupra oştii sale cei duhovniceşti (ce) are
mulţi vrăjmaşi văzuţi şi nebănuiţi, foarte meşteşugari şi vicleni ... "11, împletind împlinirea ponmcii de povăţuire cu aceea a dragostei, ierarhii noştri, ajutaţi de cărtu
rari iubitori de Biserică, în straie mireneşti sau sub chipul îngeresc, au îmbogăţit
cultura noastră cu numeroase traduceri. .N-a rămas biserică sau mânăstire sau
schit, care în această bogăţie să nu-şi aibă cărţile de slujbă de care avea nevoie. Iar
cele mai mari dintre mânăstiri, bisericile din oraşele mai însemnate se găseau în
stăpânirea unei întregi biblioteci religioase, care din nenorocire se risipi prea repede în timpurile din urmă, când prefacerea noastră totală a fost întovărăşită de o
operă de distrngere şi ruină"12.
2) Pe lângă tipărituri, numeroase manuscrise provenite din mânăstiri măr
turisesc utiliznea textelor din Sf. Părinţi în timpul Patruzecimei.
Astfel, Biblioteca Academiei posedă msse din veacul al XVII-iea şi până în
veacul al XlX-lea, cuprinzând texte menite unei asemenea folosinţe. Ms. rom.
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2092, de exemplu, scris la 1757 de „Ghedeon monahul pentru Ieromonahul Atanasie, eclesiarhul din Hurezi", care în această calitate ceruse traducătorului să
îmbogăţească mânăstirea brâncovenească cu texte de slujbă, cuprinde .Cuvinte ale
Sf. Efrem Harapul", începând toate cu „Blagosloveşte Părinte„."
Ms. rom. 4304, cu indicaţia că este „exemplarul original al vestitului Macarie,
găsit la mânăstirea Cheia din jud. Prahova", cuprinde „Cazanii cu tâlc la Cartea Facerii ale sfântului Ioan Zlatoust, la intrarea sfintelor Păresimi". Fiecare cuvânt începe de asemenea cu „Blagosloveşte Părinte".
Şi mai interesante sunt însă o serie de msse intitulate „Praznicar", cuprinzând cuvinte ale Sf. Părinţi la praznicile împărăteşti sau la anumite date din Postul
Mare, culegeri menite a fi folosite după prevederile Tipicului. Măsura în care
această culegere aparţine traducătorului român sau a fost întocmită fidel după un
prototip grecesc rămâne să fie stabilită în viitor. După indicaţiile pe care le găsim
pe aceste msse, însă, suntem îndrituiţi să afirmăm că ele sunt nişte culegeri originale româneşti, aşa cum originală a fost şi ideea întocmitorului ediţiei de Vieţile
Sfinţilor de la Neamţ, care a adăugat din greceşte cuvinte necuprinse în ediţia
slavonăl3.

Scris de mai multe mâini, Ms. rom. 2046 datează din veacul al XVIII-iea şi a
Cernica, pe una din filele de la început având menţiunea Sf.
Calinic „Din cărţile Sf. Mânăstiri Cernica, să nu se înstrăineze". Ms. are 507 pag. (în
numerotarea scriitorilor 510) şi cuprinde următoarele cuvinte:
aparţinut Mânăstirii

f. 68: Al celui întru Sfinţii Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Ţari
gradului: Cuvânt la fiul cel curvar şi pentru pocăinţă şi la lemnul cel de cunoştinţă al binelui şi al răului şi la tâlhar: .Cea mare şi de Dumnezeu încuviinţată arătare a Mântuitorului ... "
f. 82: Acelaşi, cuvânt pentru post şi la izgonirea lui Adam din Rai şi pentru muierile cele rele: „Ne zace nouă înainte, iubiţilor, masă duhovnicească ... "
f. 106: Acelaşi, cuvânt la Stâlp:lri: „Din minune spre minunile Domnului să
călătorim ... "
f. 115: Acelaşi, cuvânt la smochinul cel uscat: „Ochiul văzând sau copac
purtător de flori sau izvor de apă născător".
f. 121 v: Acelaşi, cuvânt la pilda celor zece fecioare şi pentru milostenie, în
sfânta şi marea Marţi: .Când socotesc pe cea cu lesnire cheltuire a vieţii
noastre ... "
f. 126 v: Acelaşi, la acel cuvânt, adică .ieşind fariseii sfat au făcut", în sfânta şi
marea Marţi: „Câţi sunteţi ucenici ai lui Ilie, cel ce n-a defăimat masa cea
sărăcească a văduvei. .. "
f. 132: Acelaşi, cuvânt la săptămâna cea din mijloc a postului „Bine este cuvântat Dumnezeu cel ce a dăruit nevoitorilor la post a vedea şi plata înfrânării cea din mijloc„."
f. 134: Acelaşi, cuvânt la închinarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, la jumătatea sfântului Post: „Sosit-a nouă ziua cea de preste an, adică, prea cinstita şi purtătoarea de lumină săptămâna cea din mijloc a sfântului post. .. "
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f. 141: Acelaşi, cuvânt la vânzarea Mântuitorului nostru Iis. Hs. şi la spălare:
„Voiam până în sfârşit pe privirile cu mintea ale crucii a le săvârşi. .. "
f. 149: A celui dintru Sfinţi Părintelui nostru, Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul
Alexandriei, Cuvânt la marea Vineri: „Mare zidire este cerul şi cât zidirea
ceea ce se vede mai întâi de Dumnezeu întru fiinţă adusă ... "
f. 152: A Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt la pogorârea în iad ... şi la tâlhar. Iarăşi
în săptămâna cea mare: „O streine şi prea slăvite lucruri: tâlharul cu Hs. şi
Iuda, ucenicul, cu diavolul".
f. 157: A celui dintru Sfinţii Părintelui nostru, Epifanie episcopul Chiprului,
.Cuvânt la îngroparea durnnezeescului Trup al Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos şi la Iosif cel din Arimateia şi la pogorârea în iad a
Domnului ceea ce s-au făcut cu preaslăvire după mântuitoarea patimă, în
sfânta şi marea Sâmbătă: „Ce este aceasta? astăzi tăcere multă pre pă
mânt. .. "
f. 173 v: Al prea cuviosului şi de Dumnezeu Purtătorului Părintelui nostru
Ioan Damaschin, presbiterului, Cuvânt la îngroparea durnnezeescului Trup
al Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos în sfânta şi
marea Sâmbătă: „Cine va grăi puterile Domnului, auzite va face toate
laudele Lui? Cine va povesti noianul cel prea mare şi nemăsurat al bunătăţii
Lui?„ ."
f. 197: A Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt la purtătoarele de mir muieri şi cum că
nici o neglăsuire, nici împotrivire nu se află între evanghelişti pentru
Învierea Domnului nostru Iis. Hs.: .Vino, dar, pentru istoria evangheliştilor
la Sfânta Înviere a lui Hristos, puţine să vorbim dragostei voastre ... "
f. 215 (alt scris): A Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Buna Vestire şi asupra rău
credinciosului Arie: .Praznic de taine împărăteşti să prăznuim astăzi
fraţilor ... "
f. 215: Al aceluiaşi, iar la Buna Vestire„.: .în Duminica cea mai dinainte, prea
pravoslavnica biserica aceasta ... "
f. 222: A Sf. Gherman, Cuvânt la Buna Vestire, în chip de vorbă: „Strălucită şi
preaslăvită pomenire a acestei cinstite şi împărăteşti adunări ... "
f. 318 (alt scris): Al celui întru Sfinţi părintelui nostru Atanasie, arhiepiscopul
Alexandriei, la acel cuvânt al sfintei Evanghelii: .Mergând la satul cel
dinainte veţi afla un mânz legat": .Cei ce au cugetat cele despre pământ şi
porunca lui Dumnezeu o au defăimat ... "
f. 335: A Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Buna Vestire: „Iarăş bune vestiri de
bucurie, iarăş veşti de slobozenie „."

Ms mai cuprinde cuvinte de laudă la Sf. Ştefan, Sf. Nicolae, la Naşterea Maicii
Domnului. ..
Tot de la Cemica provine şi Ms. rom. 1953, care printr-o însemnare de pe ultima foaie ne dă informaţii preţioase despre întocmirea sa: „Această carte se numeşte
Prăznicar şi s-au scris în zilele Sfinţiei Sale Părintelui Stareţul Gheorghe, însă nu de
unul ci de mulţi dascăli. Şi se aflau întru dânsa cuvintele praznicilor celor împără107
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teşti şi

ale

Sfinţilor

celor mari.

Şi

am scris eu Ipolit monahul în Cemica fiind la leat

(1) 823 maiu 18 ţiind cârma cea bisericească părintele stareţ şi arhimandrit Calinic,

iar mitropolit Arhiepiscopul Grigorie, domnind Preaînălţatul Domn Grigorie Ghica
Vvd. Ipolit ierodiacon". Pe ultima foaie se află şi iscălitura stareţului: "Gheorghe
arhimandritul obştejitel".
Ceea ce confirmă afirmaţia că asemenea praznice se făceau pentru utilizarea
imediată în Biserică este şi faptul că la f. 384-387 este un cuvânt tipărit al Sf. Ioan
Gură de Aur la Pogorârea Duhului Sfânt, care a fost intercalat la locul cuvenit de
cel care a supravegheat şi a condus lucrarea.
Culegerea cuprinde:
Cuvinte la Întâmpinarea Domnului,
la Dumnezeeştile arătări sau la Naştere,
la Schimbarea la Faţă, apoi
f. 82 v: Al celui întru Sfinţii Părintelui nostru Ioan Arhiepiscopului cetăţii lui
Constantin celui cu Gura de Aur, Cuvânt la Lazăr cel mort de patru zile:
,,Astăzi din morţi Lazăr sculându-se a multora şi a feliuri de feliuri de
sminteli dezlegare nouă ne-o dărueşte„ ."
f. 89 v: Al celui întru Sfinţi, Părintelui nostru Grigorie, episcopul Nissis, Cuvânt
la sfânta şi cea de mântuire Înviere a Domnului nostru Iis. Hs.: .cea adică
adevărată a sâmbetei încetare, care pre blagoslovenia lui Dumnezeu o au
primit ... "
f. 96: Al celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Ţari
gradului, cuvânt la Stâlpări: ,,Acum strălucesc darurile prăznuirii cei duhovniceşti. .. "
f. 105: Al celui întru Sfinţi Părintelui nostru (Ioan Gură de Aur, patriarhul Ţari
gradului), cuvânt la aceea, adică, „Părinte, de este cu putinţă să treacă de
la mine paharul acesta", în sfânta şi marea Vineri: .cu totul se aseamănă
dascălii Bisericii unei maici iubitoare de fii. .. "
Urmează cuvintele la Sfintele Paşti, Duminica Tomii, Duminica Mironosiţelor,
Duminica Slăbănogului, Duminica Samarinencii, Duminica Orbului, Înălţarea Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt, Fiul văduvei, Înălţarea cinstitei Cruci, Adonnirea
Maicii Domnului - cuvinte de Sf. Ioan Gură de Aur şi Darnaschin Studitul mai ales.
Încadrate în rânduiala liturgică, textele Sf. Părinţi capătă o deosebită semnificaţie, făcută şi mai limpede în perioada Triodului.
Analiza sumară a indicaţiilor tipiconale dezvăluie o serie de adevăruri, care
socotim potrivit a fi notate aici, în chip de concluzie.
Rânduită cu amănunţime, atât în larura sa trupească, cât şi în cea duhovnicească, viaţa unui ascultător credincios al poruncilor creştine se desfăşoară într-o
mare universitate ale cărei cursuri pregătesc pe şcolari pentru Examenul cel mare,
a cărui răsplată este viaţa, pentru că, spunea Sf. Simeon al Tesalonicului, „la sfârşi
tul postului nu este moarte, ci înviere"14.
Traducerile din Sfinţii Părinţi nu au fost destinate unei cunoaşteri care se dirija către o acumulare cât mai mare de date şi cunoştinţe sau către aspectul, pur for-
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mal, al transpunerii dintr-o limbă într-alta. Textele erau citite în cadrul slujbei, la
masă sau în chilie: ele dobândeau o mare forţă, întrucât erau legate de sărbătorirea
unui eveniment sacru. Era indicat ca de Duminica Mironosiţelor să se citească textul care explica de ce Biserica rememorează faptele lor: se citeau texte profetice
sau lămuritoare pentru vieţuitorii în obşte în cadrul slujbelor de noapte, când lumina era strecurată tainic în biserică. Se crea un ansamblu care îmbina cunoaşterea
cu făptuirea şi meditaţia cu înfrânarea. Lectura nu era abundentă şi nici nu provoca solicitări spre lumea din afară. Lectura era intensivă15 şi aduna. În fond, pentru
ca să înţelegem structura şi funcţionarea culturilor tradiţionale nu este suficient să
ne documentăm: strict necesar este să readucem la viaţă oameni care au tradus şi
au trăit ceea ce au ascultat.

Note
1. Despre noi modalităţi de a cerceta cultura scrisă vorbesc autorii studiilor din
culegerea Les usages de I' imprime sous la direction de Roger Chartier, Fayard,

1987.
2. De văzut lucrarea clasică a lui N. Cetfericov, PaJsie, stareţul Mănistirii Neamţu
din Moldova, Neamţ, 1943, p. 180.
3. Viaţa cuviosului Nichita în Vieţile Sfinţilor, 31 ianuarie, Buc„ 1904, p. 1522 şi urm.
4. Biblio~eca Academiei, Ms rom. 1979, f. 58 v-59
5. Vezi N. Arseniev, Le monde des saints et des starets russes, .Dieu vivant", Paris,
1946, 6, p. 105-lo6, unde este folosită corespondenţa stareţului Optinei, Macarie,
cu Doamna S.I.M.
6. Biblioteca Academiei, Ms. rom. 1984, f 1-7, publicat de Econom D. Furtună, Ucenlcil stareţului Palsle în mănăstlrlle Cernlca şi Căldăruşani, Bucureşti, 1928,
p. 138.
7. Este sc0pul introducerii limbilor vernaculare în cult, aşa cum subliniază ierarhii
noştri din secolul XVII; mai pe larg în articolul nostru Patriotism şi ecumenism, „ Viaţa româneasca'"", 1992, 8-9, p. 9-14. Pe un plan mai larg, Dom O.
Rousseau, Les langues liturgiques de I' Orient et de I' Occident, „/renikon",
1956, 1, p. 54.
8. Nicolae Iorga, Hlstoirc des Roumalns et de la Romanlte orientale, Bucureşti,
1940, voi. VI, p. 534 şi urm. pune inovaţia introducerii limbii româneşti în cult pe
seama episcopiei de Buzău.
9. Dedic·1ţia fraţilor Greceanu la Mărgăritare reprodusă în Bibliografia româneasci veche, voi. I, p. 319.
10. Semnul + marchează o lucrare neauteneică, cf. D. Fecioru, Bibliografia traducerilor în româneşte din literatura patristică, I, Bucureşti, 1937, p. 25-26.
11. Dedicaţia Mitropolitului lacov al Moldovei la Antologhionul de la laşi, 1755, reprodusă în Bibliografia rominească veche, voi. II, p. 129.
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12. Nicolae Iorga, Istoria literaturii romine;iti, voi. II, Bucureşti, Pavel Suru, 1928,
p. 591.
13. În prefaţa la Vieţile Sfinţilor pe Martie, Neamţ, 1813, stareţul Silvestru precizează că s-au adăugat cuvinte din greceşte, după cum a cerut Mitropolitul Veniamin.
14. Sf. Simeon al Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, Bucureşti, 1865, p. 326.
15. Mai pt larg în studiul nostru literatura patristică ;ii lectura intensivă în tnuliţia ot"todoxă în: Persoană şi comuniune, Omagiu Dumitru Stăniloae, Sibiu,
1993, p. 260-266. Despre locul central al liturghiei în Ortodoxie (în jurul căreia se
strâng lecturile şi faptele bune), comentariile noastre în marginea unor exegeze
occidC:"ntale: liturghia răsăriteană văzută din Apus, „Mitropolia Olteniei", 1957,
11-12, p. 747-757.
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Tudor Teoteoi

Originea şi valoarea de informaţie a cronicilor

scurte bizantine

Reflexiile următoare se bazează pe textul a două cronici scurte bizantine
aflate în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei de la Bucureşti: este vorba
de cronica de împăraţi bizantini (Kaiserchronik) aflată între filele 210 r-219 r din
manuscrisul grec nr. 356 ( = nr. 605 în Catalogul publicat de Constantin Litzica),
datând din deceniul al treilea al veacului al XVI-iea, precum şi de cronica locală
moreotă aflată la filele 222 r-229 r din manuscrisul 239 ( = nr. 687 în acelaşi Catalog
al lui Litzica 1), datând din secolul al XVIII-iea.
Din cele arătate aici reiese în chip evident faptul că ambele cronici se încadrează foarte bine în clasificarea operată de Peter Schreiner, care în ediţia sa, devenită
fundamentală 2 , a grupat toate cronicile scurte bizantine în mai multe categorii, şi
anume în: (I) cronici ale imperiului (Reichschroniken, primele 13), (II) cronici ale
împăraţilor (Kaiserchroniken, următoarele 9, adică de la nr. 14 până la 22 inclusiv),
(III) cronici locale (Lokalchroniken, de la nr. 23 până la 52 inclusiv), (III) cronici ale
cuceririlor turceşti (Chroniken turkischer Erobernngen, de la nr. 53 până la nr. 80),
(V) cronici parţiale sau izolate (Einzelchroniken sau Iso/ierte Chroniken, de la nr. 81
până la nr. 109) şi (VI) fragmente de cronici scurte, în număr de şapte.
Dincolo de încadrarea celor două cronici în a doua, respectiv în a treia din
categoriile menţionate, mai subliniem faptul că fiecare din ele reprezintă variantele
foarte apropiate - ajungând adeseori până la identitate - ale unor cronici publicate
deja de Schreiner. Mai precis, cronica împăraţilor se aseamănă în mod considerabil
cu cele grupate de Schreinerîn aceeaşi categorie şi publicate sub numerele 14, 15,
22, iar cronica moreotă, cu textele cronicilor locale nr. 32, dar mai ales 33, din numita ediţie. Având în vedere această situaţie, nu vom stărui aici asupra contribuţiei
aduse de ele pe planul informaţiei, ştirile cu caracter de noutate absolută fiind reduse atât ca număr, cât şi ca importanţă3.
Cele două cronici de la Bucureşti aduc însă o contribuţie de seamă la elucidarea
altor aspecte care privesc genul istoriografic al cronicilor scurte în ansamblul său, cum
ar fi (I) titlul lor, (II) originea şi începuturile lor, precum şi (III) valoarea de informaţie
a acestui gen istoriografic, aşa cum ea ni se relevă prin textul celor două cronici.
I. Cronicile scurte reprezintă un gen al istoriografiei bizantine practic necunoscut la data când Karl Krumbacher a publicat, cu un veac în urmă, Geschichte
der byzantinJschen litteratur (Miinchen, 1891, ed. a II-a, 1897), carte în paginile căreia capitolul de greutate, cel referitor la scrisul istoric, făcea o distincţie netă
între "istorici" (Geschichtsschreiber) şi „cronicari" (Chronisten), distincţie pe care
bizantinistica ulterioară a atenuat-o considerabil4.
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Ca o categorie aparte a scrisului istoric bizantin, cronicile scurte şi-au făcut
ulterior, datorită activităţii neobosite a învăţatului grec Spyridon Lampros
(1851-1919). Spiritul său de investigaţie a desfăşurat şi în această privinţă o operă de
pionierat: în periodicul Neos Hel/enomnemon el a publicat mai multe asemenea
cronici scurte, pe care, găsindu-le fără nici un titlu în manuscrise, le-a denumit
„brachea chronika", având în vedere scurtimea textului lor şi modul concis de redactare, în care comentariile asupra evenimentelor menţionate sunt foarte reduse,
de regulă lipsind cu desăvârşire. De aceea, cronicile scurte au fost definite ca „o
serie de notiţe istorice foarte lapidare, care au ca trăsătură specifică datarea după an,
lună şi zi"5. Terrnenul „chronikon brachy" (sau „brachea chronika", Ia plural) nu
apare însă niciodată în manuscrise, fiind folosit pentru prima oară de către Sp. Lampros. Totalul contribuţiilor sale în această privinţă a fost pus în valoare prin cartea
Brachea Chronika, publicată postum în 1932, datorită devotamentului manifestat
de către C. Amantos. Tirului dat de Amantos acestei cărţi repeta de fapt formula utilizată mai înainte de către Lampros; ea a definit apoi orice cronică scurtă nou descoperită şi pusă în circuitul ştiinţific prin tipărire. Sintagma „brachea chronika" s-a încetăţenit atât de mult în literatura de specialitate, încât Peter Schreiner o utiliza în
Studiile publicate în 1%°15 ca preliminarii la cea mai completă ediţie a lor (însoţită
de un al doilea volum de comentarii asupra evenimentelor menţionate în aceste
cronici şi aranjate de editor în ordine cronologică, precum şi de un altul, conţinând
traduceri parţiale şi diferiţi indici). Cele trei volume au văzut lumina tiparului la
Editura Academiei austriece din Viena, în perioada 1975-1981. Titlul acestei ediţii nu
vorbeşte însă de .Kurzchroniken", cum ar fi mai aproape de termenul grecesc utilizat de Lampros, ca de altfel şi de latinul „chronicon breve" ori de francezul „chroniques breves", folosit chiar şi de Schreiner la editarea anterioară a unei cronici
scurte, editorul preferând în final termenul de „Kleinchroniken". Faptul acesta ilustrează pe deplin ezitările celui mai bun cunoscător al subiectului în privinţa celei
mai adecvate terminologii care ar trebui adoptată pentru cronicile scurte bizantine.
Ezitările eruditului editor proveneau din situaţia generală a cronicilor scurte, care
aproape totdeauna încep în manuscrise direct, fără a avea un titlu. Această absenţă
s-a transpus şi în ediţia întocmită de Schreiner, care individualizează fiecare cronică
prin numerotare, nu prin titlu, întrucât el apare numai în câteva cazuri, cărora putem
însă s~ le adăugăm acum şi textele pe care le punem aici în valoare.
Insemnătatea celor două cronici scurte de la Bucuresti rezidă deci tocmai în
privinţa titlului lor: „chronikon epitomo" pentru cronica Împăraţilor bizantini din
manuscrisul grec nr. 356 (începând cu Constantin cel Mare până la ultimul Constantin şi menţionând, ca pe nişte continuatori direcţi ai împăraţilor bizantini, pe
primii patru sultani otomani de la Mehmed al II-iea până la Suleyman I, în vremea
căruia a şi fost scris manuscrisul), precum şi .chronikon syntomon" pentru cronica
locală moreotă. Deşi manuscrisul nr. 239 în care se află aceasta datează din secolul
al XVIII-iea, ultimul fapt istoric pe care ea îl pomeneşte se plasează tot la începutul
domniei lui Suleyman I (1520-1566).
Faptul că ambele cronici scurte de la Bucureşti poartă un titlu este de natură
să modifice opinia, răspândită până acum, conform căreia denumirea de cronici
scurte nu este a izvoarelor, ci a istoriografiei, care ar fi mers în această privinţă pe
mâna lui Lampros, cum s-ar spune. Aceste creaţii ulterioare ale istoriografiei bizantine au purtat un titlu, acela de „cronici scurte", dar nu sub forma .brachea chronika", ci „syntoma chronika". De altfel, şi Schreiner a observat că există şi câteva caapariţia
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zuri - extrem de puţine - în care aceste cronici poartă totuşi un titlu în manuscrise: „chronographia, chronike diegesis, chronikon merikon", cel mai apropiat de titlurile cronicilor de la Bucureşti fiind „chronikon neon en syntomo", caz pe care
Schreiner îl consideră a fi cel mai revelator între aceste puţine excepţii întâlnite de
el7. Cronica purtând acest titlu face !nsă parte dintr-o categorie diferită de a noastră, ea fiind o „Reichschronik"s, în vreme ce cronica de la Bucureşti este o „Kaiserchronik", apropiindu-se de cele editate de Schreiner sub numerele 14, 15 şi 22,
care intră în această a doua categorie, aşa cum s-a arătat mai sus. Datorită celor
două manuscrise de la Bucureşti, numărul cronicilor scurte care poartă un titlu mai
bine individualizat sporeşte la trei, anume: „chronikon syntomon, chronikon
(neon) en syntomo", sau varianta „chronikon (en) epitomo". Faptul acesta ne întă
reşte convingerea că mult mai potrivit pentru cronicile scurte bizantine este termenul de „syntoma chronika" decât cel de „brachea chronika".
Prin urmare, cronicile scurte au un titlu generic în manuscrise şi acesta ar trebui să fie „chronikon syntomon", nicidecum „chronikon brachy", care nu apare în
nici un manusais.
II. Desibl\Jr, se poate uşor pune întrebarea dacă are vreo relevanţă practică
faptul că un termen este mai potrivit decât altul, intrat deja în uz. În acest sens, concluzia la care am ajuns noi aici poate părea oţioasă, un sofism fără valoare, dacă ea
nu ne-ar duce la alte constatări ulterioare, privind originea şi momentul de apariţie
a acestui gen istoriografic în Bizanţ, precum şi, mai departe, la pătrunderea lui în
lumea ortodoxă de cultură slavă.
La această idee ne-a dus texrul unei alte cronici scurte aflate în manuscrisul
grec nr. 165 ("nr. 559 în Catalogul Litzica) din acelaşi fond de la Bucureşti. Manuscrisul datează din veacul al XV-iea. Este vorba de o listă a împăraţilor bizantini începând cu Iustin al II-iea şi terminând cu Manuel I Comnenul. Lista nu are titlu. Faptul
acesta nu spune însă mare lucru, deoarece partea ei iniţială, până la Iustin al II-iea
(565-578), se va fi pierdut. De altfel, fila 299 r, care începe chiar cu menţiunea acestui împărat, nu o continuă direct pe cea anterioară. Putem afirma însă cu certitudine
că, pentru perioada care ajunge până la Mihail al II-iea (820-829), această listă este
identică cu textul din „Chronographikon syntomon" al lui Nikephoros I, patriarh
ecumenic în perioada 806-815, mort mai târziu, cam o dată cu împăratul Mihail al
II-iea. Ea este identică cu menţionata scriere a lui Nikephoros şi în privinţa continuărilor acesteia până la sfârşitul veacului al IX-iea (adică până la Vasile I Macedoneanul, 867-8815, pentru împăraţi, respectiv până la Ştefan I, 886-893, pentru patriarhi), aşa cum se află aceste continuări în ediţia Carolus de Boor9. Trecut în rândul
sfinţilor de către Biserica bizantină pentru opoziţia sa faţă de la doilea iconoclasm,
patriarhul Nikephoros este autorul a două scrieri deosebit de răspândite în lumea
medievală, tocmai prin caracterul sintetic şi expunerea mult mai scurtă comparativ
cu alte istorii ori chronografe bizantine: o .Historia syntomos", (relatând evenimentele din intervalul anilor 610-770), numită şi „Historikon syntomon" de către patriarhul Photios, tradusă în latină de către Anastasius Bibliothecarius pe la anul 870,
motiv pentm care ea este cunoscută mai mult sub titlul „Breviarium", precum şi un
Chronograf pe scurt („Chronographikon syntomon" sau „Chronographia syntomos"
- observăm că în toate variantele celor două titluri este prezent adjectivul .syntomos"), redactat sub formă de tabele cronologice de la facerea lumii până la momentul istoric respectiv, adică până la domnia lui Mihail al II-iea. Această din urmă scriere
are o tradiţie manuscrisă considerabil mai bogată comparativ cu cea dintâi, ceea ce
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arată că ea a corespuns gustului unor categorii mult mai largi de cititori. Mai mult
decât atât, în mai toate manuscrisele ea cunoaşte tot felul de continuări, care ajung
la momente istorice ulterioare foarte diferite între ele, mergând până la sfârşitul
Bizanţului şi chiar mult timp mai încoace. De altfel, din primele 80 de cronici scurte
editate de Schreiner, 28 au fost grupate în cea de a patra secţiune a lor, anume aceea
a cronicilor cuceririi turceşti, urmând celei de-a treia categorii, care este şi cea mai
numeroasă, întrucât aceasta cuprinde 30 de cronici locale, după cum reiese şi din
invemarul reprodus Ia începutul textului de faţă.
Momentul apariţiei acestui nou gen de scriere istorică pe scurt trebuie oricum
legat de veacul al IX-iea. În favoarea acestei aserţiuni stă şi faptul că datele cele mai
îndepărtate în trecut Ia care sfârşesc primele două cronici scurte editate de Schreiner,
în mod evidem şi cele mai vechi, sunt anii 750 şi, respectiv, 82010, ambele foarte
apropiate de d::ltele finale ale celor două scrieri istorice ale patriarhului Nikephoros I.
În sprijinul opiniei noastre că Chronograful pe scurt al patriarhului Nikephor a
deţinut un rol preponderent în apariţia genului cronicilor scurte, pe care-I putem considera ca având caracter de noutate în istoriografia bizantină a veacului al IX-iea, aflată
într-un nou avânt ca urmare a înfrângerii iconoclasmului, se pot aduce şi alte dovezi;
patru din acestea, care ni s-au părut mai relevante, vor fi menţionate în continuare.
(1) Dacă ne îndreptăm atenţia asupra manuscriselor în care se află primele 22 de
cronici scurte (reprezentând primele două categorii ale acestora, anume „Reichschroniken" şi „Kaiserchroniken"), din descrierea tăcută de Schreiner manuscriselor în
care se află acestea, constatăm că în cel puţin cinci cazuri, manuscrisele respective
conţin şi „Chronographikon syntomon", părţi din acesta sau din continuările acestuia,
situaţie pe ca::e o întâlnim şi în ediţia Carolus de Boar a patriarhului Nikephoros.
(2) Cronicile 14 şi 15, cu care cronica imperială de la Bucureşti are foarte multe părţi comune, intrând de altfel şi în aceeaşi categorie cu ele (,,Kaiserchroniken"),
mai conţin o numărătoare de ani de Ia facerea lumii până Ia Constantin cel Mare şi
respectiv o listă de patriarhi (în ordinea Ierusalim, Antiohia, Alexandria, Roma şi
Constantinopol), ambele aflate şi în Chronograful pe scurt al patriarhului Nikephoros. Mai important pentru noi este faptul că textul cronicii de la Bucureşti anunţă
această listă chiar din titlul ei: „Chronikon epitomo tes basileias periechon kai tous
patriarchas tous en Hierosolymois ... " etc. I .
(3) La sfârşind ediţiei sale cuprinzând opera istorică a patriarhului Nikephor I, de
Boar a adăugat în anexă liste cronologice şi câteva cronici scurte, ca un fel de continuări ale Chronografului lui Nikephor, din care o serie de fragmente se regăsesc în
cronicile cuceririlor otomane ce poartă numerele 58, 59 şi 6o în ediţia Schreiner12; mai
mult decât atât, unele din aceste fragmente apar şi în cronica moreotă de la Bucureşti 13.
( 4) Un alt argument de seamă este oferit de însăşi afirmaţia tăcută de
P. Schreiner ;ntr-un studiu aparte şi bazată pe cea mai deplină familiarizare cu
tradiţia manuscrisă a cronicilor scurte. Învăţatul german a constatat astfel că, în
majoritatea manuscriselor, cronicile scurte se află în continuarea Chronografului pe
scurt („Chronographikon syntomon") al patriarhului Nikephoros14. Reiese deci cu
prisosinţă adevărul că, în această scriere, păstrată altminteri într-un număr impresionant de manuscrise, noi trebuie să vedem originea cronicilor scurte bizantine.
III. Stăniind asupra începuturilor cronisticii scurte în Bizanţ, am estompat adevărul că perioada de înflorire a acestui gen istoriografic este tocmai aceea cuprinsă
între veacurile XIV-XVI, pe terenul unei accentuate fărâmiţări politice, ajungând la
1540, când curcii au cucerit ultimele resturi ale fostului Imperiu bizantin din Grecia

114
https://biblioteca-digitala.ro

contint:ntală, şi

anume oraşele Nauplion şi Monembasia, care, după Caron şi Modon,
luate cu 40 de ani mai înainte, rămăseseră cele din urmă posesiuni ale Serenissimei
Republici în Peloponez. Cronica moreotă din manuscrisul 239 de la Bucureşti, notând pe scurt evenimente petrecute în intervalul 1187, când la 2 octombrie saracinii
au luat Sfântul Mormânt, după victoria dobândită în iulie acelaşi an asupra regatului
de la Ierusalim, şi august 1524, când corsarul turc Kurtoglis din Negropont (Eubeea,
cucerită de Mahomed II în 1470) efectua o expediţie de pradă în sud-estul Italiei,
dovedeşte pe deplin aceste influenţe apusene prin sistemul de redactare a datelor,
începând cu anul bizantin (A.M.C.) după care adaugă şi anul de la naşterea lui Christ
(A.D.). Mai mult de jumătate din însemnările cronicii privesc istoria Mareei în veacul
al XV-lea, perioadă plină de frământări şi schimbări politice, marcate de cucerirea
otomană a Mistrei, în mai 1460; un rol de seamă în această privinţă a fost jucat şi de
neînţelegerile dintre despoţii Demetrios şi Thoma, continuând pem1anentele conflicte din tabăra creştină, care au favorizat cucerirea turcească, oferind otomanilor nu
rare ocazii de a juca rolul de arbitri ai situaţiei. Acesta fusese şi cazul conflictului dintre despotul Theodor I Paleologu!, fratele împăratului Manuel I Paleologu!, şi cumnatul său Carlo Tocco, conte al Kephaloniei, care după moartea socrului lor, Nerio
Acciaiuoli, duce al Athenei, la 25 sept. 1394, îşi disputau între ei şi cu cumnatul lor
Antonio Acciaiuoli bunurile şi posesiunile rămase.
Zece epidemii de ciumă, unele resimţindu-se şi în Creta, o foamete însoţită de
urcarea excesivă a preţurilor, catastrofe naturale precum prăbuşirea unei părţi a
bisericii Sf. Andrei din Nauplion, completează un tablou dramatic, dar plin de viaţă
şi mişcare, mai ales în privinţa oraşelor Corinth, Argos, Nauplion şi Monemvasia,
nevoite să accepte prea dese schimbări de stăpâni. Cu aceste prilejuri se definesc
poziţii în rândurile locuitorilor, inclusiv ale ierarhiei bisericeşti.
Ca să încheiem cu ceea ce începusem - cronica împăraţilor bizantini - ea ne
poartă de la primul până la ultimul Constantin, pentru a continua nemijlocit cu
primii împăraţi ai turcilor, consideraţi astfel de la Mehmed al II-iea până la Suleyman I, „cel care domneşte acum", menţiune care arată evident că a fost redactată
în acea perioadă. Ideea că sultanii turci, numiţi şi „basilei", sunt continuatori ai foş
tilor împăraţi bizantini este aici cât se poate de elocventă. Pentru prima parte a cronicii, amintim că împăraţii de la începuturile istoriei bizantine care au provenit din
rândurile comandanţilor militari sunt desemnaţi prin termenul „taxeidarioi".
Aceeaşi cronică ne mai informează despre dispoziţiile lui Vasile al II-iea privitoare
la "isokodika" 15. Este vorba de novella emisă în anul 996, care se arăta din nou
preocupată de achiziţiile făcute de către "dynatoi". Un capitol al acesteia era consacrat .hotărniciilor" („perihorismoi"): în viitor, acestea urmau să fie recunoscute ca
valabile numai cu condiţia provenienţei lor din cadastrele fiscului (.ta demosia").
Ca urmare a acestei decizii, împăratul a dispus emiterea unor „copii din registrele
fiscului" (.isokodika"). Copiile respective constituiau premisele respectării prevederilor novellei, întrucât numai ele garantau recunoaşterea hotărniciilor.
Unicul fapt de istorie românească din această cronică este menţionarea lui
Dobrotiţă (Tamprotitza) şi a ginerelui său Mihail, al treilea fiu al lui Ioan al V-lea,
care, după o expediţie nereuşită la Trapezunt, în încercarea de a se înstăpâni acolo,
a fost ucis de cumnatul său Terter, pe care unii istorici l-au identificat cu Ivanko16.
Faptul merită toată atenţia, deoarece adaugă o piesă în plus la dosarul străvechilor
legături existente între Nordul Asiei Mici şi litoralul vestic al Mării Negre, începând
din perioada patristică (episodul martirilor din Gotthia nord-dunăreană) şi ter115
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minând cu vremea lui Mircea cel Bătrân (episodul Musa, pretendent la tronul otoman care venea de la Sinope până în Ţara Românească prin Marea Neagră). Evident că asemenea legături între cele două spaţii geografico-istorice au existat şi în
afara celor două limite cronologice. Faptele pomenite aici pe scurt constituie încă
o dovadă a valorii de informape a cronicilor scurte bizantine.

Note
1. C. Litzica, Catalogul manuscriptelor grec~ti, Bucureşti, 1909. p. 299 şip. 423-424.
2. P. Schreiner, Die byzantinJschen Kleinchronlken, voi. I-III, Viena, 1975-1981,
aici voi. I.
3. Pentru ca afirmaţia aceasta să fie bine înţeleasă, precizăm că informaţiile transmise
de cele două cronici sunt numeroase şi deosebit de preţioase, dar nu sunt singulare, întrucât ele repetă, de regulă, pe cele conţinute în cele cinci cronici scurte ale
ediţiei Schreiner, indicate de noi în textul de mai sus. Prin informaţii de absolută
noutate noi înţelegem pe acelea care nu se află nici în cele cinci cronici din ed.
Schreiner (nr. 14, 15 şi 22, respectiv 32 şi 33). Nici acestea nu lipsesc, dar sune puţine şi irelevante.
4. Sinteza lui Herbert Hunger, Die hochsprachliche profane Uteratur der Byzantiner, I, MOnchen, 1978, nu mai operează cu această distincţie în cadrul capitolului
privitor la istoriografie (p. 243-504), dar o menţionează pe alocuri (de ex., la p. 377).
5. P. Schreiner, Studien zu den BRACHEA CHRONIKA, MOnchen, 1967, p. 2; Idem,
Die byzantinJschen Kleinchronlken, voi. I, Viena, 1975, p. 21.
6. Vezi nota anterioară.
7. P. Schreiner, Studien ... , p. 96.
8. Idem, Die byzantiniscben Kleinchroni.ken, I, cronica nr. 8, p. 74.
9. Nicephori archiepiscopi Conscancinopolitani Opuscula historica, edidit Carolus
de Boor, Leipzig, 1880, p. 101 şi respectiv, p. 120. În privinţa împărăteselor, lista
ajunge până la Theophano, prima soţie, cea sanctificată, a lui Leon al VI-lea (Ibidem, p. 106, r. 2).
10. P. Schreiner, Ole byzantinJstichen Kleinchronlken, I, p. 45 (pentru cronica nr.
1) şi p. 49 (pentru cronica nr. 2).
11. Codex Bucarestiensis Graecus 356, f. 210 r.
12. P. Schreiner, Die byz. Kleinchroniken, I, p. 418-431, p. 436-444 şip. 450-457;
Nicephori archiepiscopi. .. Opuscula historica, ed. cit., p. 218 şi urm„ în special
p. 229-230.
13. Spre ex., anecdota despre evreul care i-ar fi pârât pe creştinii din capitală ca uneltitori împotriva sultanului Suleyman I, trecută la anul 1521, se află în cronica nr. 58
(ed. P. Schreiner, Die byz. Kleinchroniken, I, p. 425-426), ca şi în cronica
moreotă de la Bucureşti, codex Graecus 239, foi 227 r·227 v.
14. P. Schreiner, Die byzantinischen KleinchronJken und die Annalistik bei
den Siidslaven, în Bu/garian Htstorical Review (= BHR), VI-ieme anne, 1978, 2,
p. 45-53, aici p. 48: „Die byzantinischen Kleinchroniken stehen in der Mehrzahl der
Fălie als Fortsetzung des ·Chronographikon syntomon· des Nikephoros Patriarches
oder anonymer Kaiserlisten".
15. Codex Bucarestiensis Graecus 356, f. 214 r (sub forma „eisokodika").
16. Acela.şi manuscris nr. 356, f. 218 v.
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Olga Cicanci

Date noi despre Hrisant Notara
în arhivele rusesti
'

Apreciat de contemporani, ca şi de urmaşii săi, ca o mare personalitate pentru rolul pe care l-a jucat în viaţa ecleziastică, culturală, dar şi politică a Orientului
ortodox, Hrisant Notara nu a beneficiat de o amplă monografie sau de studii aprofundate care să înfăţişeze multiplele sale preocupări. În mai multe lucrări de istorie sau de istorie a culturii se fac referiri la una sau alta din activităţile desfăşurate
pe parcursul a aproape jumătate de veac, numele său fiind adeseori asociat cu cel
al patriarhului Ierusalimului, Dositei Notara, unchiul şi mentorul său.
În veacul al XVIII-iea, o scurtă „fişă biografică" asupra lui Hrisant Notara o
face Gheorghe Zavirasl, iar în decursul secolului următor, ca şi la începutul celui
de-al XX-iea, apar mai multe articole care tratează îndeosebi probleme ecleziastice
legate de activitatea sa în calitate de mitropolit al Cezareei şi Palestinei şi de patriarh al Ierusalimului în reviste ca: „Eklisiastiki Alithea"2, „Nea Sion"3 şi „Pantenos"4.
În istoriografia română o succintă prezentare biografică a lui Hrisant Notara o face
Constantin Erbiceanu în comentariile asupra paternităţii manuscrisului grecesc al
.Chinei supuse"S, completate apoi cu noi date în alte lucrări6.
O primă bibliografie a lucrărilor închinate patriarhului Hrisant, însoţită de o succintă prezentare a vieţii şi operei sale este realizată de Charalambos Patrinelis în
Utriskevtild ke Ithiki Enkiklopedia7. Considerându-l pe Hrisant Notara ca pe un
„premergător" al iluminismului neogrec, Vanghelis Skuvaras8 publică texte inedite pe
care le comentează mai amplu. Preocupărilor culturale ale învăţatului patriarh li se
acordă un spaţiu mai larg în cartea Ariadnei Camariano-Cioran9 şi în cea a cercetătorului grec Athanasios Carathanasis 10. La acestea am mai putea adăuga numeroase alte lucrări în care se fac referiri la diferite aspecte ale activităţii lui Hrisant Notara 11 .
După parcurgerea bibliografiei referitoare la Hrisant Notara, constatăm că nu
există analize aprofundate asupra învăţatului patriarh al Ierusalimului şi aceasta se
datorează faptului că numeroase izvoare (corespondenţă, manuscrise etc.), care ar
putea completa informaţia, au rămas inedite. Deşi istoricii şi-au arătat interesul faţă
de personalir.atea lui Hrisant, multe documente care-l privesc au rămas inedite, datorită faptului că acestea sunt răspândite pe un întins spaţiu geografic (Ierusalim,
Alexandria, Constantinopol, Padova, Veneţia, Paris, Londra, Bucureşti, Iaşi, Moscova, Petersburg etc.), corespunzător celui în care cărturarul şi-a desfăşurat activitatea.
Dacă ne referim, de pildă, la bogata corespondenţă a lui Hrisant Notara, constatăm că o parte este publicată de Emil Legrand12 la sfârşitul secolului trecut. Un
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număr de

14·i de scrisori sunt reeditate, cu o traducere în limba română, în cele trei
ale cob ţiei Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românllorl3. DJr o mare parte din corespondenţa lui Hrisant Notara a rămas inedită,
ca şi multe diti manuscrisele sale. Astfel, la Muzeul de istorie din Moscova se află
mai multe ma,mscrise avându-l ca autor pe învăţatul patriarh, ca şi numeroase
cărţi-manuscris ce i-au aparţinut (după unele însemnări de pe aceste manuscrise).
Un Catalog1·1, care are la bază inventarul arhimandritului Vladimir din anul 1894,
a publicat Boris Fonki~ în 1993. Alte manuscrise şi documente care aşteaptă a fi
cercetate se află la Biblioteca Academiei din Sankt Petersburg.
Am avllt posibilitatea, cu sprijinul Seqiei de Istorie a Academiei Române, să
fac investigaf.i1 în .Arhiva Centrală de Stat a Actelor vechi" (Ţ.G.A.D.A.). În fondul
5215 se află nt::Ji multe documente greceşti, conţinând în mare parte corespondenţa
lui Dositei şi a lui Hrisant Notara cu Petru cel Mare şi Cancelaria rusă. Dacă scrisorile lui Dositei Notara au mai fost cercetatel6, corespondenţa lui Hrisant cu ţarul
Petru I şi Cancelaria rusă a rămas inedită.
Se ştie di Hrisant Notara era folosit de patriarhul Dositei ca .trimis apostolic"
la diferiţi prir;dpi ortodocşi atât pentru salvarea Locurilor Sfinte, cât şi cu unele însărcinări cultllrale şi politice. În acest scop îl găsim între anii 1686 şi 1692 în Moldova şi Ţara Românească, ca profesor al fiilor lui Constantin Brâncoveanu şi al
Cantacuzinilor, cât şi ca autor al unor lucrări. De aici pleacă la Moscova, trimis de
patriarhul D~1~.itei, pentru a întemeia o tipografie grecească în folosul Orientului
ortodox, dar ş1 cu misiuni politice. Va ajunge la destinaţie în martie 1693 şi nu la
sfârşitul anului 169217, cum au susţinut unii autorilB. Suntem siguri asupra acestei
date, deoareco- pe o scrisoare trimisă de Dositei Cancelariei ruse, în care anunţa venirea nepotului său, este adnotat în limba rusă .Ia 27 martie 1693 a sosit arhimandritul Hrisam": 9. La Moscova se va ocupa de înfiinţarea unei tipografii greceşti, dar
şi de reorgan;zarea .Academiei greco-slavone", care trecea printr-o perioadă de
criză. Pe lâng:i activităţile sale culturale, Hrisant Notara era preocupat de situaţia
politică a ortcdoxiei răsăritene, având totodată rolul de purtător de cuvânt, dar şi
de transmiţă~cr de scrisori ale lui Dositei Notara către ţarul Petru I şi Cancelaria
rusă, coresplmdenţă conţinând multe informaţii legate de starea politico-militară a
Imperiului otc.man20.
Hrisant Notara va rămâne în Rusia până în anul 16%, după care pleacă în
Europa apuseană, la Viena, Veneţia, iar la începutul lui 1697 se stabileşte la Padova, continuându-şi studiile la cunoscuta Universitate, avându-l ca profesor pe învăţatul cretan Nicolae Comnen Papadopoulos, cu care va purta apoi o întinsă corespondenţă21. În aprilie 1700 va merge la Paris pentru a-şi completa studiile, avându-i ca profesori pe vestitul astronom Ioan Dominic Cassini, pe teologul Dupin,
profesor la Colege du France, şi pe istoricul bisericii, iezuitul Mihail Lequien22.
Am schiţat numai formaţia intelectuală a lui Hrisant Notara pentru a putea
explica .inci1kntul" care i-a marcat relaţiile cu ţarul Petru I în momentul succesiunii sale în scahnul patriarhal al Ierusalimului. În fondul 52 din arhiva moscovită se
află o primă scrisoare semnată de .Hrisant al Cezareei", trimisă de la Bucureşti la 1
părţi
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septembrie 1703 lui Theodor Alexievici Golovkin, în care expeditorul se scuză că
scrie rar, dar îl asigură pe destinatar că păstrează o strânsă legătură cu ambasadorul
Rusiei, cneazul Dimitrie Mihailovici Galiţin23. Apoi urmează câteva scrisori adresate de la Constantinopol şi Iaşi ţarului Petru şi cancelarului Golovkin.
Se pare că atitudinea ţarului fa~ de Hrisant Notara a fost destul de rece, neintervenind în favoarea sa în momentul în care s-a pus problema succesiunii la scaunul patriarhal al Ierusalimului. Într-o lungă epistolă trimisă de la Constantinopol la
17 martie 1707, lui Petru, prin care-i anunţă decesul lui Dositei24, Hrisant îl mai informează că Sfântul Sinod, în conformitate cu voinţa testamentară a unchiului său,
l-a ales patriarh al Ierusalimului. Subliniază meritele deosebite ale domnului Ţării
Româneşti, care a scris patriarhului ecumenic, ca şi „altor persoane care au putere"
în favoarea sa, evitând astfel „mari tulburări şi cheltuieli triple". Face şi un reproş mai
mult insinuat ţarului că nu a intervenit în favoarea să, deşi se cunosc de multă
vreme, asigurându-l totuşi că îi va rămâne „servitor credincios" ca şi unchiul său 2 5.
La 28 septembrie 1707 îi scrie lui Petru de la Iaşi, înştiinţându-l că urmează
să plece Ia Ierusalim şi „câte ştiri" a avut i Ie-a trimis lui Golovkin. Deplângând
soarta tristă a „neamului" sub tirania otomană, considerând că în această tristă situaţie „singura mângâiere este aceste locuri valahe în care se află stăpânitori iubitori
de Dumnezeu şi credincioşi slujitori ai sfintei împărăţii"26. La aceasta ataşează scrisoarea amintită adresată lui Golovkin, pe care-I informează, de asemenea, despre
plecarea sa la Ierusalim, adăugând şi că lasă la Constantinopol „prieteni de încredere", care să preia scrisorile de la ambasadorul rus (le dă şi numele, care trebuiau
să rămână secrete), transmiţându-i totodată şi interesante informaţii şi recomandări
privind situaţia politică a Imperiului otoman, în special, şi a Europei, în general. Remarcă de asemenea, că domnul Valahiei este credincios şi adevărat slujitor al ţaru
lui, ca şi cei din jurul său, de altfel27. Şi, într-o notă alăturată epistolei către ţar,
adresată tot lui Golovkin (din 28 septembrie 1707), reaminteşte de „doi oameni cuminţi" (aşezaţi), „domnul Ungrovlahiei şi unchiul său, boierul stolnic Cantacuzino",
care-i sunt fideli, deşi pe domnul Ţării Româneşti .îl persecută tiranii"28. De asemenea, Hrisant speră că se bucură de simpatia ţarului Rusiei.
Având în vedere relaţiile foarte bune dintre Petru şi Dositei, patriarhul având
o atitudine paternalistă şi chiar autoritară în scrisorile pe care i le adresa, care să fi
fost cauza răcelii intervenite fa~ de Hrisant Notara, pe care îl cunoscuse, evident,
în timpul şederii acestuia la Moscova sau ca sol al unchiului său?
Credem că explicaţia o găsim într-un manuscris autograf al lui Hrisant (aflat
în acelaşi fond), nesemnat, dar care, după grafie şi mai ales potrivit adnotării Cancelariei ruse, îi aparţinea, manuscris ajuns la Moscova, probabil, prin intermediul
unuia dintre secretarii29 „plasaţi" în preajma celor doi patriarhi ai Ierusalimului.
Este o .povestire" (dighisi) care circula la Roma în limba italiană, povestită de călu
gări în toate eparhiile catolice şi, în traducere, în greaca populară, în lumea elenică.
Or, autorul acestei traduceri era tocmai Hrisant Notara. Se istorisea că ţarul Rusiei,
plecat în iulie 1705 în ajutorul Lehiei, se opreşte în Rusia Albă. Şi, pentru a face pe
placul clerului rus, cu care nu era în relaţii tocmai bune, ucide mai mulţi foşti orto-
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docşi, uniţi cu Roma, printre care şi pe învăţatul preot grec Gavril didascălul.30 chiar
în biserică, Petru comportându-se ca „un barbar".31. Descrierea nu este deloc mă
gulitoare pentru ţar, care se socotea un admirator al civilizaţiei occidentale şi cu siguranţă Cancelaria rusă i-a adus la cunoştinţă existenţa acesteia şi pe autorul traducerii. Cu toată recunoştinţa pe care trebuia să o aibă Hrisant Notara faţă de unul
din principalii sprijinitori ai ortodoxiei răsăritene, căreia îi era un slujitor fidel, educaţia sa umanistă şi toleranţa pe care a arătat-o întotdeauna faţă de alte confesiuni
şi chiar religii îl determină să renunţe la prudenţă. Ca foarte bun cunoscător al limbii italiene, traduce manuscrisul incriminat, arătându-şi într-un fel solidaritatea, mai
cu seamă cu cărturarii ucişi în mod barbar.
În decursul anului 1708, corespondenţa se poartă numai între Golovkin şi
Hrisant, scrisorile fiind trimise de la Bucureşti şi Constantinopol şi răspunsurile de
la Moscova. Patriarhul Ierusalimului nu uită să amintească că Stolnicul Cantacuzino
şi domnul Valahiei .sunt prieteni siguri".32. La 12 octombrie 171433, patriarhul Hrisant scrie de la Constantinopol, fără a se preciza cui i se adresează, deoarece, aflăm
şi din scrisoarea cifrată mai sus amintită, exista teama ca aceste corespondenţe să
fie interceptate de autorităţile turceşti. Presupunem că era adresată cancelariei
ruse3 4 , căreia îi cere să inte1vină în favoarea a doi negustori greci, întemniţaţi în
Rusia, şi care aduseseră servicii Locurilor Sfinte. Din aceeaşi corespondenţă reise
că Hrisant expediase la Moscova în august două scrisori cu ştiri importante. În fondul 52 nu mai există alte epistole aparţinând patriarhului Hrisant35. Probabil că, o
dată cu mutarea capitalei Imperiului rus la Sankt Petersburg, corespondenţa va fi
fost trimisă acolo şi se află poate în Arhiva Academiei, pe care nu am avut prilejul
să o investighez36.
În cele de mai sus am prezentat doar câteva date noi din bogarul material
informativ conţinut de corespondenţa lui Hrisant Notara, deoarece scrisorile citate,
ca şi cele aparţinând lui Dositei Notara, cuprinse în acelaşi fond, conţin şi alte informaţii interesante, dar care necesită corelarea cu alte izvoare pentru a li se putea
aprecia importanţa.

Note
1. În Nea Ellas i ellinikon theatron, Atena, 1972, p. 547-550.
2. Cele mai numeroase sunt articolele lui Chirilos Athanasiades.

3. Câteva articole publicate de Th. Themelis şi arhimandritul Kollestos.
4. De pildă, articolele lui Sofronios Evstathiadis.
5. În „Analele Academiei Române', seria II M.S.I., Bucureşti, 1902, p. 146-163.
6. De pildă Bllrbaţi culţi greci şi români şi profesorii de la Acaclemille din
Bucureşti şi Iaşi în „An. Acad. Rom." M.S.I„ torn XVII, Bucureşti, 1905, p. 7-8.
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7. Tom XII, p. 388-390.
8. În lucrarea Hrlsant Notaras, enas protoporos tu neoellenicu diafotismu,
Egeon, 1972.
9. Les Academ.ies Princieres de Bucarest et de Iassy et leurs professeurs,
Salonic, 1974.
10. I elllnes loghi tis Vlahias (1670-1714), Salonic, 1982, p. 114-127.
11. O prezentare a celor mai imponante lucrări referitoare la Hrisant '.\lotara o facem
în primul capitol al lucrării Hrlsant Notara în viaţ.a politică şi culturală a
Ţărilor Române (în ms.).
12. Vezi: Epistolaire grec ou recueil des lettres adresee par la plupart a Chrysant Notaras, patriarche de Jerusalem, par Ies princes de Valachie et de
Moldavie (1694-1730), Paris, 1888.
13. Volumul XIV/1 (1915), XIV/2 (1917) şi XIV/3 (1937).
14. Gre'teskie rnkopisi Moskovskoj sinoda/noj bib/ioteki, Moscova, 1993.
15. Din acest fond cercetătoarea L. E. Semionova citează câteva scrisori referitoare la
Şerban Cantacuzino în studiul Stabilirea legăturilor diplomatice permanente
între Ţara Românească şi Rusia la stărşitul secolului al XVD-lea şi începutul
secolului al XVIIl-lea, în „Romanoslavictt', Bucureşti, 1962, p. 29 şi urm.
16. De către Boris Fonki~ şi Dimitrios Ghialmas.
17. Aşa cum reiese din fişele de consultare a documentelor.
18. De pildă, P. P. Panaitescu, Nicolae Milescu Spătarul, Iaşi, 1987, p. 61, şi G.
Bezviconi, Contn'buţil la istoria relaţiilor româno-greceşti, Bucureşti, 1962,
p. 115.
19. Ţ.G.A.D.A. fond 52, foi. 373v_
20. Vezi de pildă B. Fonki~, Ierusalimskij patriarh Dosiftei i ego rukopisi v
Moskve, în „ Vizantiskij vremennilt', tom XXV, 1968, 275 şi următoarea.
21. Ceea ce reiese cu claritate din corespondenţa lui Dositei, adresată ţarului şi Cancelariei ruse din fondul 52 (Ţ.G.A.D.A.), foi. 16-18, foi. 13-16; 43-52, foi. 62 etc.
22. Aflată în Codexul 247. Vezi: Hrisant Papadopoulos, Nicolaos Kerameos Papadopoulos, Alexandria, 1917.
23. Autor al lucrării Orlens chrlstianus (Ch Patrinelis, op. cit., p. 388).
24. TG.A.O.A„ fond 52, foi 36. Lui Theodor Alexievici Golovkin îi scria şi la 3 ianuarie
1704 de la Bucureşti, unde se afla cu treburile Sfânrului Mormânt (Ibidem, foi. 63).
25. Hrisant Notara, care avea cunoştinie medicale, face o descriere a evoluţiei maladiei
lui Dositei, care i-a provocat în cele din urmă moartea.
26. Ţ.G.A.D.A., fond 52, foi. 1-2. În aceeaşi zi trimite o scrisoare şi lui Golovkin, în
care-i anunţă decesul lui Dositei, din care aflăm că scrisorile erau trimise prin intermediul lui Constantin Brâncoveanu (Ibidem, foi. 8-8v).
27. Ibidem, foi. 16V-17.
28. Ibidem, foi. 29-39.
29. Ibidem, foi. 18. Şi în alte corespondenţe cu Cancelaria rusă Hrisant scoate în relief
buna credinfă a domnului Ţării Româneşti faţă de ţar (foi. 29-33 şi foi. 60).
30. Cancelaria rusă avea o serie de traducători din limba greacă ca Andrei Mihailov, de
pildă, sau Andrea şi Danilo Vasiliu (trimişi şi la Bucureşti să înveţe greacă şi
română) şi alţii, pe care apoi îi trimiteau să servească ca secretari unor ierarhi ai bisericii (cum reiese şi din corespondenţa lui Dositei. Vezi şi V. Papacostea, Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti, în Civilizaţia românească
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şi crdllzaţia balcanică, Bucureşti, 1983, p. 330 şi urm.; O. Cicanci, Acţiuni
politice româno-greceşti (stărşitul secolului al XVD-lea şi începutul secolului al XVID-lea), în „Cercetări de istorie şi civilizaţie sud-est europeană",
Bucu1e~ti, 1988, p. 124 şi urm.
31. ce fusese bursier al Colegiului grec din Roma.
32. Ţ.G.A.D.A. fond 52, foi. 69-70.
33. Ibidem, fond 52, 1-9 (scrisoare cifrată), foi. 22-23v, foi. 28-28v.
34. Ibidem, foi. 389.
35. Cum cancelarul Golovkin era foarte bun prieten şi-i trimitea şi daruri, în fondul
citat fiind la un moment dat şi o listă de cadouri (foi. 18-20).
36. În afara unei scrisori din 1717 trimise biserici ruse.
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Andrei Pippidi

Un manuscris regăsit al epistolantlui
lui Nicolae Mavrocordat

Unul dintre motivele pentru care cercetarea privitoare la fanarioţi şi la epoca
lor n-a înaintat mai repede, pentru care există, de altfel, atât de puţine biografii (în
general, nesatisfăcătoare) şi pentru care ştim mai mult despre instituţii decât despre
oamenii care le-au creat este lipsa unor ediţii de corespondenţă. Totuşi, scrisorile
sunt, în acel veac al XVIII-iea, principalul mijloc de comunicare culturală, literară,
ştiinţifică şi socială. În mediul fanariot, genul epistolar a fost cultivat cu asiduitate,
ca exerciţiu retoric, de imitaţie a modelelor antice. De aceea au fost copiate adesea
culegeri de corespondenţă a căror destinaţie privată era mai puţin interesantă, în
ochii contemporanilor, decât desăvârşirea formei, stăpânirea unei limbi greceşti
alese, de o puritate arhaizantă.
O parte preţioasă, şi totuşi insuficientă, din acest material a fost editată de
N. [orga în cele trei tomuri care formează al XIV-iea volum din colecţia Hunnuzaki.
Acum câţiva ani, când au apărut amintirile lui Al. Lapedatu, s-a putut înţelege în
sfârşit de ce între partea a II-a, publicată în 1917, şi a III-a, de abia în 1936, au trecut aproape două decenii, deşi lucrul la fiecare dintre volumele dintâi nu-i luase
editorului decât, cum o spune singur, câte trei ani - într-o perioadă în care datoriile omului politic rivalizau cu cele ale istoricului. Deci 759 documente în primul caz
şi încă 515 în al doilea, piesele inedite fiind copiate, la comanda şi pe banii Academiei Române, din biblioteca Metohului Sfântului Mormânt de la Constantinopol, de
către eruditul grec Manuil Ghedeon (1851-1943). În prefaţa volumului I, în 1915,
N. Iorga explică: •Vreo sută de copii ale d-ului Ghedeon s-au pierdut, din nenorocire, la tipografie, deşi ele fusese(ră) transmise în cele mai bune condiţii: ele
cuprindeau acte de la 1700 înainte" şi face făgăduiala că „într-o viitoare călătorie la
Constantinopol le vom copia şi adăugi", ceea ce, după cum se ştie, nu s-a mai realizat niciodată. Lapedatu povesteşte şi el incidentul de care N. Iorga l-a făcut responsabil şi „a fost aşa de supărat, că nu mi-a vorbit câteva săptămâni". Întâmplarea n-a
putut avea loc „la 1911 sau 1912", ci în 1914, în momentul alegerii lui Xenopol ca
membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice. Era vorba de documentele care
aveau să intre în volumul al III-iea, multă vreme după reluarea relaţiilor dintre cei
doi savanţi. Din relatarea lui Lapedatu aflăm că, „după vreo 20 de ani, întâlnindu-ne la Academie sau la Parlament, mi-a spus: •Ştiţi că s-a găsit manuscrisul rătă
cit Ia Socec•"l. Între timp, la materialul transcris de Ghedeon s-au adăugat originalele din bogata arhivă a lui Nicolae-Vodă Mavrogheni, cumpărată de Statul român
de la Atena şi oferită Institutului sud-est european din Bucureşti.
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În 1936, N. Iorga făcea următoarea precizare: „Pentru o altă publicaţie rezerv
scrisorile, de caracter mai mult retoric, de la domni şi dascăli din ţările noastre, a că
ror copie fotografică mi-a comunicat-o d. Marcu Beza sau cari sunt cuprinse în aşa
de bogatul Epistolariu, cu părţi şi din secolul al XVI-iea, pe care mi l-a dăruit
d. Remus Caracaş" 2 . Nici această intenţie n-a mai ajuns la îndeplinire şi, după moartea lui N. Iorga 0940), manuscrisul, la rândul său, a dispărut. Biblioteca Academiei
a preluat, în 1953-1954, toate manuscrisele din biblioteca Institutului de istorie universaJă3, o dată cu cea mai mare parte a corespondenţei Iorga, dar „Epistolarul" a
rămas în casa de la Vălenii-de-Munte, păstrat în familia istoricului. Pe această cale
a ajuns în posesia mea, care sunt astfel în măsură de a da pentru prima oară descrierea sa şi câteva lămuriri despre provenienţa sa.
Remus Caracaş (1878-1965) fusese unul dintre cei dintâi elevi ai lui N. Iorga,
în perioada 1897-1902; a fost apoi paleograf-copist la Arhivele Statului, funcţionar la
Biblioteca Academiei, coautor împreună cu I. Bianu al Catalogului manuscriselor româneşti (voi. II, 1913) şi profesor în învăţământul secundar4. A lăsat însemnări, datate 1952, pentru un volum intitulat N. Iorga aşa cum l-am cunoscut. Cu
aceeaşi minuţioasă atenţie cu care a adnotat chiar biletele în stil telegrafic primite de
la fostul său profesor între 1907 şi 1927, ulterior depuse la Biblioteca Academiei şi
recent editate5, R. Caracaş se referă la numeroase episoade ale unor relaţii constant
cordiale (a fost şi deputat de Argeş în 1931, ca partizan al guvernului Iorga).
Cu privire la manuscrisul care ne interesează, merită reproduse informaţiile
consemnate de Caracaş separat, pe o foaie volantă, într-o „Notiţă scrisă la 18 Oct.
1935, în Calea Văcăreşti 111, la Şcoală, unde am şi mssul". Valoarea lor nu se limitează la cazul acesta singur, el reprezentând un exemplu deosebit de sugestiv pentru formidabila risipă de material istoric care, în condiţii dezonorante, a restrâns definitiv posibilităţile noastre de cercetare .
•Manuscris grec din sec. XVIII (jumătatea lui) oferit mie de C. Naumescu, contabil, pe la 5-6 Oct. 1935. Mssul a fost găsit la socrul său Cristea Iosif, negustor de
zaharicale, care având o proprietate în Str. Rovine 17 (fost 19), stradă în dosul
Morgii, între Spl. Unirii şi Str. Căuzaşi, la care a făcut nişte adăugiri, în podul casei
vechi s-a găsit acest mss. şi altele, cari au fost duse toate la băcănia d-lui Cristea,
spre a fi vândute la kgr. băieţilor cari vând bomboane, seminţe de dovleac etc.
Acolo zărindu-l dl. Naumescu pe acesta, voluminos, gros, legat, l-a cerut socrului
său, care i l-a dat imediat, iar el mi l-a adus şi mi l-a şi dat mie. Întrebându-l asupra
posibilităţii provenienţei mssului, mi-a declarat în urma celor ce a mai descusut şi
el pe socrul său şi pe soacră-sa, că mssul acesta ar fi aparţinut acum 19-20 ani (prin
1915) unui chiria.ş al lor bătrân, un grec, cărturar de felul lui - toată ziua se zice că
citea şi scria - care avea paşaport turcesc, a fost internat de ai noştri în 1916, în
Ialomiţa, unde a şi murit. Avea doi fii, doi băieţi. De unul nu se ştie nimic. De celă
lalt dl. Cristea şi cu soţia lui ştiu că era în serviciul firmei Saparis (sau Zapparis) din
Str. Gabroveni (Bucureşti), că, fiind un om isteţ în ale comerţului, a fost trimis de
firmă în Turcia, prin 1916/17 şi că ar fi trăind şi acum şi s-ar fi aflând la Kirk-Klisse
(Kirkilisse, cum i se spunea în comunicatele războiului balcanic din 1912), lângă
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Adrianopol. Bătrânul ar fi avut mai multe msse de acestea, între cari şi o evanghelie creştină, scrisă însă cu litere turceşti (sau arabe), aşa spune d-na Cristea6. Unele
msse au fost vândute Ia kgr. în băcănia d-lui I. Cristea, mai zilele trecute, când au
fost aduse din casa - podul casei - din Rovine 17.
R. Caracaş, Prof. Şc. Comercială"
Manuscrisul astfel recuperat a fost examinat şi de N. Iorga, dovadă însemnă
rile sale pe un plic care poartă ştampila poştală din mai 1936, trimis de Căminul cultural „M. Eminescu" din comuna Lăsău-Grind „d-lui Profesor universitar Nicolae
Iorga" (adresa „Boana Parte n. 6"), precum şi pe dosul unei fişe de lucru, cu urmă
torul conţinut: „Pentru cultul la Nicomedia al şarpelui Glykon, Paul Allard, La persecution de Diocletien, I, p. 13". Nota se regăseşte în Istoria Românilor, voi. I, 2,
Sigiliul RomeP, fiind deci un indiciu care datează elaborarea acestui text. E vorba
de identificarea unor autori sau destinatari ai scrisorilor cuprinse în manuscris.
Neavând aici loc pentru o expunere mai amănunţită, va fi de ajuns să spunem
că volumul este un miscelaneu scris pe hârtie de mai multe mâini, legat în piele,
pe alocuri ros de carii, având dimensiunile de 20 x 15 cm şi având 765 ff. (lipsă f. 4,
foi albe 286-291, 295-299, 351-355, 362-363, 403, 419 r., 449-451, 507, 522-523,
527-530, 544-547, 573-574, 576, 608, 610, 632, 663, 675-679). Ici şi colo apar ornamente şi câte un chenar cu cerneală roşie (ff. 20, 300, 364, 404, 420, 428) sau, mai
adesea, iniţiale împodobite cu cerneală neagră (ff. 152 v., 153 r.-v., 154 v., 155 r.-v.,
156 r.-v. etc.) Pe coperţile interioare şi pe pagina de gardă sunt încercări de condei, printre care semnătura grecească „Alexandros Petridis Byzantios" şi câteva cuvinte în limba franceză: „Monsieu„. que vous ai vendu alors".
După scris, se confirmă în general datarea stabilită de Remus Caracaş, paleograf încercat, dar ultimele cca 200 ff. se pot atribui celei de a doua jumătăţi a secolului XVIII. De altfel, chiar data unor scrisori o dovedeşte: 1759, ianuarie 29 (f.
607 v.), 1793 (f. 662 v.) iar f. 575, lăsată iniţial albă, are un text datat 13 august
1800, o scrisoare din ,Petrupolis" (PP =Petersburg) a .arhiepiscopului Evghenios"
(deci Vulgaris).
Conţinutul manuscrisului este următorul:
ff. 5-18 Manual epistolar (Charakteres epistolon diaforos);
ff. 20-123 scrisorile lui Maximos Margounios, episcopul Cytherei (Episto/ai ek
ton tou Maximou Margouniou episkopou Kytheron), text, ca în ms. gr. 182
al Academiei7;
ff. 124-230 scrisorile lui Al. Mavrocordat (Alexandrou Maurokordatou tou ex
aporreton), 150 de piese;
ff. 231-291, scrisori ale lui N. Mavrocordat (Niko/aou Voevoda Maurokordatou), 71 de piese, cf. ms. gr. 217 de la Academie, unde sunt 98 scrisori8;
ff. 292-294, scrisori ale lui Iacov de Argos (Tou sophotatou didaska/ou kyriou
kyr Iakovou tou Argaiou);
ff. 300-350, scrisori ale lui Anastasios Gordios ieromonahul, 142 piese, dintre
care către Ştefan-Vodă Cantacuzino (f. 318 r.) şi către Nicolae-Vodă Mavrocordat (f. 319 v.-320 r., 347 v.-348 v., 349 v.-350 r.);
ff. 356-361, diverse scrisori către prelaţi şi dascăli;
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ff. 364-?•87 v., scrisori ale lui Sevastos Kymenites, 25 piese, dintre care către
Şerban Cantacuzino (f. 372 r.-374 v.) şi către Răducanu Cantacuzino (f. 386
v.-387 v.);
ff. 388-'102, scrisori ale lui Mitrofan Gregoras, 25 piese, dintre care 12 către un
arhon Panaioti .arhigraphos", deci grămătic la curtea lui Nicolae Mavrocordat9, una către Constantin Brâncoveanu (f. 391 v.-392 v.) şi una către Ştefan
Cantacuzino (ff. 398 v-399 r.);
ff. 404-418, diverse scrisori ale lui Evghenios Etolianul (Ianulis) către personalităţi ale vremii, printre care Ioan Cariofil (f. 404), Al. Mavrocordat (f. 407),
Iord<ichi Cantacuzino (ff. 410 v.-411), Manuil Kastorianos (ff. 413 v.-414) şi
Radu, domn al Ţării Româneşti (f. 418), probabil Radu Leon, domn între
1664 şi 1669;
ff. 419 v.-427 v„ scrisori ale lui Gheorghe din TrapezuntlD, majoritatea către
acelaşi grămătic Panaioti, secretarul lui N. Mavrocordat, şi către Constantin,
grămătic al vistieriei;
ff. 428-448, scrisori ale lui Anastasie Papavasilopoulos din Ianina, dintre care
către flimitrie Cantemir una, cu versuri omagiale (f. 428), precum şi ale altora, ca Iacov din Argos, Dimitrie Glykis, Markos Porphyropoulos, ieromonahul Hrisant (Notaras);
ff. 452-'i06, scrisori de la diverşi clerici şi dascăli: Ignatie ieromonah (dintre
care două către N. Mavrocordat ca mare dragoman), Metodie, Teofan,
Gheorghe de la .Academia ecumenică" de Ia Constantinopol, Macarie, mitropolitul Climent al Ianinei, Pangratie, Paisie episcop de Butrint, Agapios
(Landos?), Constantin către dascălul de la şcoala din Bucureşti Alexandru
(Hellarlios?), Manasses Iliadis (f. 466 v.), Daniil, Iosif Mesiodax (f. 472
v.-473\ Neofit Cavsocalivitul către Gavriil şi Natanail Callonas şi către mitropolitul Moldovei - apoi şi un tratat de morală al aceluiaşi autor din 1743;
ff. 508-'509, Neofit în 1772 către Nichifor Theotokis;
ff. 510-)12, scrisori ale lui Neofit din 1772-1774;
ff. 513-521, scrisoare a lui Evghenie Vulgaris către Ioan Gianet, 17decembrie1791;
ff. 525 v. -526, scrisoare a lui Neofit către Nichifor Theotokis, de la Braşov, din
august 1773;
ff. 531 r.-v., scrisori ale lui Neofit;
ff. 532-534, scrisoare a lui Nichifor Theotokis, 16 aprilie 1774, din Viena, urmată, până la f. 543, de altele ale aceluiaşi, ultima către .Musiu Raskovikios" (Ra~kovit);
ff. 548-572, tratat despre sfânta preoţie;
ff. 577-586, 587-589, 595-596, 597-600, scrisori ale lui Evghenie Vulgaris;
ff. 60l-G07, către fostul patriarh ecumenic Chirii al V-lea, 29 ianuar 1759;
ff. 609-615, scrisori către Hrisant, Gheorghe, Emanuil, Toma, Petru etc.;
f. 617 r„ către Nicolae Mavrocordat;
f. 617 v. şi urm., către Constantin Brâncoveanu;
f. 633 r.-v„ Ieremia Cacavela către Dimitrie Cantemir;
ff. 634-662, scrisori de la ieromonahul Rafail Sugduris din 1721, Teoclit al Nicomediei din 1737, Metodie Anthrakites din Ianina (f. 636), Atanasie din
Arnbelakia din 1747 şi 1750, Balanos Vasilopoulos, Evghenios ierodiacon
din Tesalonic 1754, Dimitrie Mihail de la Academia athonită, Nicolae „Bar-
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kosin" (?)din Moshopolis şi Kozani în anii 1743-1745, Nicodim din Drinopolis, două de la Matei Ghica, domn al Moldovei (f. 645), de la ieromonahii Damaschin şi Chirii, trei de la Nicolae Karatzas, viitor domn al Ţării Româneşti, din anii 1759 şi 1765 (ff. 658-659), de la Antim ierodiacon, de la
Panaiotis Palamas din 1783;
ff. 664-674 „Cea din suflet datorie a mea faţă de această frăţească salutare întru
Hristos";
ff. 680-681, către Constantin Brâncoveanu de la patriarhul Samuil al Alexandriei
la 1 februarie 1695, apoi scrisori către marele grămătic Panaiotachi, către
domnul Ţării Româneşti din 1728, deci Nicolae Mavrocordat (ff. 682-683),
către patriarhul Hrisant al Ierusalimului, către arhiepiscopul Pogonianei;
ff. 696-739, iarăşi epistolarul lui Maximos Margounios, cu scrisori semnate de
Gavriil Seviros ş.a., ca Petros Arkoudios, Hermodoros Lestarchos, Mihail
Sophianosll, din Padova, Roma etc.;
ff. 740-763, Neofit Cavsocalivitul către Panaiotis Palamas;
ff. 764-765 (incomplet), scrisoare a lui Neofit Cavsocalivitul către Nichifor
Theotokis.
Ceea ce reiese din enumerarea de mai sus este că aproape jumătate din culegere se referă la anii 1740-1800, pe când textele din secolul XVI reprezintă 190/o,
scrisorile din anii 1670-1700 cam 15%, iar pentru primele decenii ale veacului XVIII
tot vreo 20%. Doar un studiu amănunţit ar putea stabili câte sunt piesele inedite,
dar ele par să formeze marea majoritate, mai bine cunoscută fiind doar corespondenţa lui Margounios şi Seviros, umaniştii din mediul greco-veneţian.
Pentru a aprecia mai exact interesul acestui miscelaneu, vom adăuga aici un
inventar amănunţit al materialului cuprins în manuscrisul 0.351 (fost Blaj 7, din
colecţia Cipariu) aflat la Biblioteca Academiei, filiala Cluj, care poartă titlul general
Ma.ximou Margouniou kai Alexandrou Maurokordatou epistolai kai tines tou
hyiou autou Nikolaou Voevoda hegemonountos en Moldavias. Precizarea finală
sugerează că această culegere ar fi fost alcătuită în 1710, însă data recopierii, octombrie 1753, este notată la p. 220, către sfârşitul seriei scrisorilor lui Margounios.
Acestea sunt în număr de 139 şi în cu totul altă ordine decât în manuscrisul pe care
l-am prezentat. Scrisorile lui Al. Mavrocordat sunt 150, faţă de 145 în manuscrisul
nostru, fiind adresate aceloraşi destinatari, deşi cu unele diferenţe neînsemnate.
Ele se succed în următoarea ordine:
1, către un anonim; 2, către Dositei, patriarh al Ierusalimului (ff. 124 v.-125 v.);
3 către lacov din Argos; 4-5, către acelaşi; 6, către patriarhul Gherasim al Alexandriei;
7-8, către Constantin; 9-10, către anonimi; 11, către Dositei al Ierusalimului (ff. 129
v.-133 r.); 12, 13, către Iacov; 14, către Spandonis; 15, 16, către Pavel; 17, către patriarhul ecumenic Calinic; 18, către Andronic; 19, către Balasios, mare skevofilax; 20,
către Constantin Duca, domn al Moldovei (ff. 140 r.-141 r); 21, către Dositei al Ierusalimului (ff. 141 r.-141 v.); 22, către Meletie, mitropolit de Naupaktos şi Arta; 23, că
tre Ioanichie, arhiepiscop de Sinai; 24, către un anonim; 25, către Constantin Duca
voevod (f. 143 v.); 26, către acelaşi (ff. 144 r.-145 r.); 27, către Spandonis; 28, către
Constantin Duca voevod (f. 147 r.); 29, către Andrei Likinios; 30, către Spandonis; 31,
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către Mihail Cantacuzino; 32, către Constantin Cantacuzino (ff. 147 v.-148 r.); 33, că
tre Balasios; 34, către Hurmuzis; 35, către Dimitrie Iuliano; 36, către un anonim; 37,
către Andrei Llkinios; 38, către Constantin Duca voevod (f. 150 v.); 39, către Dimitrie
Iuliano; 40-41, către anonimi; 42, către Spandonis; 43, 44, către anonimi; 45, către
Danii!, mitropolit de Anhialos; 46, către Constantin Duca voevod (ff. 154 v.-155 r.);
47, către Calinic al II-iea, patriarh ecumenic (f. 155 r.-v.); 48, către Chirii, mitropolitul Kyzikului; 49, 50, către Hurmuzis; 51, către un anonim; 52, către Mihail Cantacuzino, protospătar al Ungrovlahiei (f. 157 r.); 53, către Constantin Cantacuzino (f. 157
r.-v.); 54, către fratele Ioan Mavrocordat; 55, către Constantin Duca voevod (ff. 158
v.-159 v.); 56, către Dositei al Ierusalimului; 57, către Constantin Duca voevod (f. 160
r.); 58, către Spandonis; 59, către Iacov; 60, către Dositei al Ierusalimului; 61, către
acelaşi; 62, către Constantin Duca voevod (ff. 165 v.-167 r.); 63, către fratele Ioan; 64,
către Constantin Cantacuzino (ff. 168 r.-169 r.); 65, către Constantin Duca voevod
(f. 169 r.); 66, către Nicolae Costin, protospătar al Moldovlahiei (f. 169 r.-169 v.); 67,
către medicul Pantaleon (Kaliarhis); 68, către un anonim; 69-72, către anonimi; 73,
către Iacov; 74, către Constantin Duca voevod (f. 172 r.-v.); 75, către Dositei al Ierusalimului; 76, către Balasios; 77, către doctorul Ioan Comnen (ff. 177 v.-178 r.); 78,
către Sevastos (Kymenites) (f. 178 r.-v.); 79, către Iacov; 80, către copii; 81, către Scarlat (Mavrocordat); 82, către Nicolae (Mavrocordat) (f. 181 r.); 83, către copii; 84, către
lacov; 85-86, către Nicolae Mavrocordat (ff. 182 v.-183 r.); 87, către un anonim; 88,
către .toţi"; 89, către Iacov; 90, către un anonim; 91, către Manuil Muselim; 92, către
Constantin Cantacuzino (f. 188 r.-v.); 93, către copii; 94-95, către anonimi; 96, către
Nicolae Mavrocordat, datată 1697 f. 191 r.); 97, către „cei din Constantinopol"; 98,
către fii; 99, către copii; 100-101, către aceiaşi; 102, către Neofit de Filipopol; 103-104,
către fii; 105, către .Ioan Constantin Basarab voevod, domn al Ungrovlahiei" (ff. 201
v.-202 r.); 106, către copii; 107, către dascălul Iacov; 108, către Sevastos (Kymenites)
.katheghemonul frontistiriului" din Bucureşti (ff. 202 v.-203 r.); 109-110, către anonilni; 111, către Ioan (Mavrocordat, frate); 112, către „deputaţii" (din Chios); 113, către
Dilnitrie; 114, către Gheorghe; 115, către un anonim; 116, către Ioan; 117, către
dascălul Iacov; 118-121, către anonimi; 122, către dascălul Iacov; 123, către un „haghiorit"; 124, către un anonim; 125, către Hurmuzis; 126, către un anonim; 127, către
copii; 128, către Nicolae Mavrocordat (ff. 215 r.v.); 129, către un anonim; 130, către
Nicolae Mavrocordat (ff. 216 v.-217 r.); 131, către copii; 132, către Sevastos dascălul
(ff. 219 r.-221 r.); 133, către un anonim; 134, către Nicolae Mavrocordat (f. 222 r.-v.);
135, către copii; 136, către Dimitrie; 137-138, către anonimi; 139, către Hurmuzis;
140, către patriarhul Alexandriei; 141, către copii; 142, către Spandonis; 143, către Dimitrie; 144, către Gheorghe; 145, către acelaşi; 146, către un anonim; 147, către
dascălul Iacov; 148, către un anonim; 149, către mitropolitul Dionisie al Castoriei;
150, către un anonim. Manuscrisul de la Cluj mai cuprinde (f. 244) şi versurile închinate lui Nicolae Mavrocordat de către un ieromonah Partenie la 14 iunie 1730. Dintre
destinatarii scrisorilor, atrag atenţia Constantin Duca, domn al Moldovei, cu nu mai
puţin de 11 scrisori, stolnicul Constantin Cantacuzino, cu patru scrisori, fratele acestuia Mihail, cu două, şi, cu una singură, Brâncoveanu.
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În acelaşi volum figurează şi 30 de scrisori ale lui N. Mavrocordat (,,Epistolai
Joannou Niko/aou Maurokordatou hegemonos Moldovlahias', ff. 371-422). E vorba de următoarele:
1 către Gherasim al Alexandriei, 20 noiembrie 1709; 2 către dascălul Iacov, 21
decembrie 1709; 3 către acelaşi, 10 mai 1710; 4 către un anonim, 20 ianuarie 1711;
5 către un anonim, 3 septembrie 1711; 6 către Ierotei, mitropolitul Dristrei, 17
octombrie 1711; 7 către acelaşi, fără dată; 8 către dascălul Iacov, decembrie 1711;
9 răspunsul acestuia, 20 decembrie 1711; 10 către Scarlat Mavrocordat, 20 noiembrie 1711; 11 către dascălul Iacov, 10 ianuarie 1712; 12 către acelaşi, 20 ianuarie
1712; 13 răspunsul acestuia, 10 februarie 1712; 14 către acelaşi, 10 februarie 1712;
15 către marele ecleziarh Hurmuzis, 13 februarie 1712; 16 către Hrisant, patriarh al
Ierusalimului, 20 februarie 1712; 17 către Dimitrie, 23 aprilie 1712; 18 către Ierotei
Comnen, 13 decembrie 1712; 19 către Gherasim al Alexandriei, 20 decembrie 1712;
20 către dascălul lacov, 20 februarie 1713; 21 către popa Serafim dascălul, 20 septembrie 1713; 22 către acelaşi, 13 octombrie 1713; 23 către un anonim, 21 noiembrie 1713; 24 c:ătre dascălul lacov, 1713, „pe drum, lângă Prut"; 25, răspunsul acestuia, fără dată; 26 către Gherasim al Alexandriei, 1ianuarie1714; 27 către dascălul
Iacov, 1ianu<trie1714; 28 către acelaşi, fără dată; 29, către acelaşi, 23 august 1714;
30, răspunsul lui Iacov, 30 august 1714.
Revenind acum la manuscrisul din colecţia Iorga, interesul acestuia pentru
alcătuirea unei viitoare ediţii a corespondenţei lui Nicolae Mavrocordat apare din
enumerarea celor 71 de scrisori, în această ordine:
1 către Climent, mitropolitul Ianinei; 2 către Spandonis, „protekdikos"; 3-4
către anonimi; 5 către dascălul Iacov; 6-7 către anonimi; 8 către Iacov dascălul; 9
către Pahomie egumenul mănăstirii Mavromolu; 10 către Hrisant Notaras, mitropolit al Cezareei; 11 către dascălul lacov; 12 către un arhiereu Auxentie (poate mitropolitul Sofiei); 13-14, către dascălul Iacov; 15 către Dimitrie; 16 către Cosma, mitropolit de Claudiopolis; 17-18 către Dimitrie; 19 către un anomim; 20 către Scarlat
(Mavrocordat); 21 către acelaşi; 22 către Gherasim, patriarh al Alexandriei; 23 către
dascălul Iacov; 24 către un anonim; 25 către Scarlat Mavrocordat; 26 către lerotei,
mitropolit al Dristrei; 27 către acelaşi; 28 către dascălul Iacov, 1decembrie1711; 29
către acelaşi; 30 către Scarlat Mavrocordat; 31-34 către lacov dascălul; 35 către eclesiarhul Humiuzis, 15 februarie 1712; 36 către Hrisant patriarhul Ierusalimului; 37
către Iacov dascălul; 38 către acelaşi; 39 către acelaşi; 40 către Spandonis; 41 către
Dimitrie; 42-44 către anonimi; 45 către kyr Antonios; 46-47 către anonimi; 48 către
Marcu dascălul (M. Porphyropoulos); 49 către Dimitrie; 50 către un anonim; 51 către
Scarlat Mavrocordat; 52 către un anonim; 53 către Scarlat Mavrocordat; 54 către acelaşi; 55-56 către anonimi; 57 către Scarlat Mavrocordat; 58 către dascălul lacov; 59
către un anonim; 60 către alt (?) anonim, 5 septembrie 1717; 61 către Dimitrie, 25
aprilie 1712; 62 către Ierotei, mitropolit al Dristrei; 63 către patriarhul Gherasim al
Alexandriei, 20 decembrie 1712; 64 către popa kyr Serafim .loghiotatul", 8 septembrie 1713; 65 către acelaşi, 15 octombrie 1713; 66 către un anonim, 11 noiembrie
1713; 67 către dascălul lacov, 1713; 68 .întâmpinare"; 69 către patriarhul Alexandriei
Gherasim; 70 către dascălul lacov, 1 ianuarie 1714; 71 răspunsul acestuia.
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Exemple de scrisori editate de Legrand, apoi reluate de Iorga: cele către Hurmuzis la 15 februarie 1712, către Dimitrie la 25 april 1712, către fostul patriarh Gherasim de Ale:r..;;ndria la 20 decembrie 1712, şi către succesorul său Serafim la 8 septembrie şi 15 octombrie 171312.
În afară de interesul de a descoperi texte încă necunoscute, mai există un motiv pentru care asemenea culegeri de scrisori merită cercetate cu luare aminte. Pe
lângă scopul educativ pe care-l aveau, servind ca material didactic pentru deprinderea unui stil nobil, ele urmăreau şi salvarea de la distrugere a unei arhive de valoare istorică. Primul copist lucra probabil cu originalele în faţă, după care transcrierea sa era reprodusă de mai mulţi scribi, nu numai cu intenţia de a oferi un model
retoric, ci şi pentru a apăra memoria, într-o vreme în care grecităţii îi lipsea aproape
complet istoriugrafia. Spre deosebire de Occident, unde, între 1630 şi 1670, se elaborează o estf-tică nouă, apreciind spontaneitatea şi introducând firescul în epistolografiel3, în ~paţiul postbizantin convenţiile sociale continuă să reprime emoţia.
De aceea, scrisorile fanarioţilor pot fi citite şi ca un roman epistolar: afectarea, preţiozitatea sunt indiciile statutului lor literar.

Note
l. Alexand.ru Lapedatu, Scrieri alese, ed. Ioan Opriş, Cluj, 1985, pp. 209-210.
2. Hurmmaki, XIV, 3, Bucureşti, 1936, p. VIII.
3. Despre împrejurările în care au fost transferate atât cărţile cele mai vechi şi rare, cât
şi colecţia de manuscrise a lui N. Iorga, vezi amintirile d-nei Valeria Costăchel (ms.
în post•sia mea), IV, p. 323.
4. "Un Caracaş, plin de foc şi vervă", îşi va aminti N. Iorga, O viaţă de om aşa cum
a fost, ed. Valeriu Râpeanu şi tianda Râpeanu, Bucureşti, 1984, p. 171.
5. De la el au fost achizi~ionate în 1950 câteva manuscrise, majoritatea provenind de
la N. Iorga (Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, II, Bucureşti,
1983, p. 275). Vezi şi N. Iorga, Corespondenţi, I, ed. Ecaterina Vaum, Bucureşti,
1984, p 270-287.
6. Bucure~ti, 1988, p. 153, n. 387.
7. C. Litzica, catalogul manuscriselor greceşti, Bucureşti, 1909, nr. 652, pp.
367-376. Cf. P. Enepekides, Maxim.os Margounios an deutsche und itallenische Humanisten, Jahrbuch cler ăsterreichischen byzantinische Gesellschaft", X,
1961, pp. 93-415, publică 42 scrisori.
8. Op. cit., nr. 683, p. 419.
9. La Rad1· Popescu, "Panaiot grămătic", cf. Cronicari munteni, ed. M. Gregorian, I,
Bucureşti, 1961, p. 530.
10. Este acel Hypomenas despre care a scris Demostene Russo, Studll istorice grecoroolllne, I, Bucureşti, 1939.
11. Vezi Horje Knăs, L' Histolre de la Utteniturc nCo-grecque, Uppsala, 1962, pp.
303, .322-323. Cf. Em. Legrand, Notules d' histolre Uttttairc, Paris (1890).
12. Hurmuzaki, XIV, 1, Bucureşti, 1915, pp. 456, 461, 478-487, 540, 546.
13. Cf „Revue d' histoire /itteraire de la Francd', 78, 6, 1978, actele unui colocviu pe
tema „~crisorii în secolul al XVII-iea".
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Simona Nicolae

Versiuni românesti
ale Iliadei homerice (II) *
•
5. George Mumo

„Am scris - sub specie eternitatis -

pentru vecie românească"
G. Mumu, Bucureşti, 5 octombrie 1946
George Murnu e unul dintre puţinele cazuri în care biografia operei sale de
a I/iudei - capodoperă în rândul traducerilor româneşti, nu înghite cu totul
memoria altor preocupări ale sale. Divers, chiar dacă uneori în exces, G. Murnu a
fost - şi mai important este că a rămas - nu doar traducător de talent (al lui Homer,
Pindar, Eschil, Sofocle, Euripide, Carducci, Dante, Valery, Baudelaire, E. A. Poe,
Rilke, Goeth.:, Hălderlin şi al multora încă), ci şi poet sensibil, îndrăgostit de ritmuri armonioase şi eufemii căutate, poet în româneşte şi în dialect aromân cu inspiraţie de netăgăduit şi măiestrie elaborată, iubitor de artă în genere şi mai ales de
cea grecească, fiind eseist şi critic cu ochiul atent şi gustul sigur.
S-a ocupat şi de lucruri „bătrâne" şi serioase: a fost arheolog, prieten şi colaborator al lui Vasile Pârvan, studiind între primii „vasele geometrice greceşti pictate", dar şi relicvele cetăţii de la Adam Clissi (Trophaeum). A condus Muzeul de
mulaje şi Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti, înfiinţând şi primul muzeu
al vestigiilor arheologice de pe teritoriul Dobrogei.
Ca istoric, format la şcoala unor savanţi renumiţi (R. Delbriick, E. Preuner,
O. Wulff, Ulrkh Wilamowitz von Moellendorf, şi mai ales Krumbacher), a fost el
însuşi cunoscător adevărat al problemelor românităţii balcanice şi nu doar din liniş
tea cabinetului său, ci implicându-se în diplomaţia abilă a începutului de veac şi a
perioadei interbelice.
A fost, şi nu în ultimul rând, profesor şi filolog de valoare, cu studii privind
interferenţele lingvistice româno-greceşti şi, mai mult, cu înclinaţie nativă către mirajul lexical, interesat de frumuseţea cuvântului, de expresivitatea lui, culegător
atent de vocabule dialectale şi regionale, pe care, apoi, cu măiestrie, a ştiut să le
îmbine, ca nimeni altul, în creaţiile sale literare, pe care nu le-a trădat, chiar şi după
atâtea „abateri" ştiinţifice.
Poet cu rigoare de filolog clasic, filolog şi istoric cu intuiţie şi condei de poet,
coborât din Veria aromână, George Mumu a cunoscut şi iubit îndeosebi antichitatea greco-latină, cu izbânda sa maximă - poemele homerice. Asupra traducerii
căpătâi,

• Prima parte a apărut în „Sud-Estul şi contextul european", Buletin IV, 1995, p. 51-68.
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J/iadei, începută de timpuriu, a stăruit până în ultimii săi ani de viaţă, revizuind,
corectând, înlocuind mereu, şlefuind poemul cu o uimitoare viziune de ansamblu,
ce i-a permis să dea o versiune românească atât de frumoasă şi adevărată, în sensul deplin al acestor cuvinte prea mult folosite, o traducere şi astăzi neegalată şi,
cum aprecia G. Călinescu, „într-un alt sens, imposibil de întrecut".
Evoluţia traducerii lui G. Mumu reface, împlinind, istoria J/iadei româneşti.
Uşor stângace în primele versiuni, e îmbunătăţită cu scrupulozitate până la culmea
pe care epigonii secolului nostru n-au mai reuşit s-o atingă.
Şi cum „istoria se repetă", şi mersul analizei noastre va relua, într-un alt spaţiu,
paşii deja făcuţi.

Ars poetica
O expunere sistematică a crezului său artistic, a principiilor ce-i călăuzesc arta
Mumu nu a aşternut niciodată coerent, pe hârtie. Dar pe margini înguste
de manuscrise sau cărţi citite, în scrisori către prieteni sau pe file răzleţe şi, mai rar,
în fragmente din articolele vremii, ia fiinţă un "tratat" ideal al poetului, cu atât mai
valoros cu cât e respectat în amănunt de creator. Şi chiar dacă majoritatea privesc
poezia originală, notele lui George Mumu, adunate în volumul Fragmente postume, sunt ghidul cel mai bun în analiza traducerilor sale.
Fără orgolii, întruchipare a modestiei într-o imaginabilă colecţie a calităţilor
antropomorfe (cum îl socoteşte I. Bogdan), George Mumu a avut mereu conştiinţa
înzestrării sale: ,,Am crezut întotdeauna că sunt înzestrat din fire cu un dar neobiş
nuit pentru realizarea unui ideal poetic şi multă vreme am rimat din pură imaginaţie". Dar, poet autentic, el este totdeodată conştient că doar talentul nu produce
capodopere: „M-am înşelat în ce priveşte mijloacele. M-am mulţumit cu improvizaţia: poate şi fiindcă dezvoltarea mea se efectua zăbavnic (. .. ). Nu mi-am dat seama
decât târziu că pentru înfăptuirea acestui ideal se cere nu numai inspiraţie, ci şi o
tehnică. O artă care nu se câştigă decât cu preţul sângelui propriu şi [este), mai presus de toate, rezultatul a trei colaboratori efectivi: experienţă, muncă şi răbdare, la
baza cărora stau, fireşte, talentul şi pasiunea".
Cizelarea Iliadei, cu atâta stăruinţă, mai bine de jumătate de veac, nu e o revenire narcisistă asupra creaţiei în care G. Mumu intuieşte afirmarea deplină a talentului său, ci însuşi modul lui firesc de lucru: „Nu-i durabil ce nu-i creat în timp. Şi arta,
ca şi ştiinţa, nu se improvizează. De pripită creaţie suferă arta actuală de toate genurile". Însă truda şi migala, oricât de îndelungi ar fi, nu trebuie să străbată dincolo
de laboratorul autorului, căci „afectarea, subtilizarea, artificializarea, sunt elemente
contrare artei mari. Simplu, concret, naiv, acestea sunt umanul şi intimul poetic mai
presus de toate" şi „arta desăvârşită e numai când e deplin realizată sub toate raporturile, încât nu mai ai ce să adaogi şi ce să scazi: construcţia şi împlinirea ei maximă".
poetică,
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Estetic, Murnu e între puţinii care, la început, decadent de secol, iubesc cu pasiune, demodat şi perseverent, frumosul: „Eu mă număr între cei care s-au străduit
în căutarea frumosului etern, al cărui cult nu poate pieri decât cu ultimul poet al
lumii". Iar în vers, ritmul şi armonia, întruchipând frumosul poetic, „sunt marele
ideal ce merita maximum de sacrificiu". Dar numai jertfa celui dăruit are valoare în
artă, căci doar „artistul estet poate avea un criteriu suprem şi iraţional, pe care nu-l
pătrunde filologul asupra elementului oarecum metafizic, ritmul, sunetul, cuvântul;
e capriciul genialităţii care poate depăşi. Cei vechi îl numeau kal/itehnes.
Temperament artistic pasional şi metaforic, „poetul homerid" resimte armonia cu toată sensibilitatea sa, compătimind cu ton aspru, superior, pe orice nechemat ce vrea să guste poezia: „Ritmul este misterul creator, cine nu-l simte e surd şi
zadarnic stă în templu să asculte corul îngerilor".
În evoluţia sa, poezia lui G. Mumu cunoaşte o transformare declarată, arareori petrecută în lirica vreunui creator: „Eram obişnuit în poezie să lucrez cu analiza, cu disocierea, mai târziu am înţeles că singura metodă care asigură efectul liric
e cea sintetică, metaforică, simbolică, valorile se obţin prin masivitate, prin concentrarea puterii sugestive, prin dinamismul cuvântului, prin transparenţa lui metafizică, rezonanţă, simbioza sensului cu sunetul". De la luciditate şi distanţă, răceală as-·
cunzând, poate, timiditate adolescentină sau încă necunoaştere a propriei puteri,
verbul poetic, stăpân pe mijloacele de expresie şi descătuşat de temeri, devine
greu de sens şi conotaţii multiple, strident chiar, dar în graniţele artisticului şi ale
expresivităţii: „După amar de ani, ca un biet Făt-Frumos, osândit de soartă, în prima fază, am putut să mă dezghioc de crusta mediului din trecut şi să apar în perioada de maturitate în toată eflorescenţa mea temperamentală de lirică, plastică, interioară perioadă de perfecţionare".
Pentru G. Murnu, forma ideală de expresie, pe care se simte stăpân, cu blândeţe sau îndârjire, care-l bucură şi-l inspiră, dându-i o limpezime stilistică inconfundabilă (atunci când nu păcătuieşte în exces), e „exploatarea maximă a graiului
nostru". „Mă hrănesc din miezul lirismului unui cântec popular" - afirmă poetul
dezvăluindu-şi izvoarele. Şi inspiraţia folclorică e, cel mai adesea, nu una tematică,
ci mai degrabă lingvistică, colorând vocabularul cu vorbe adunate din toate straturile dialectale româneşti, căci „noi suntem un popor cu o literatură prea tânără ca
să ne putem închipui că vom ajunge vreodată la un tezaur lingvistic numai prin
contribuţia invenţiei verbale a locuitorilor de pe malurile Dâmboviţei. Limba trebuie creată din contopirea tuturor dialectelor. Expresiile trebuie culese din toate
unghiurile unde a răsunat graiul românesc şi cernute de o ureche fină, cu o sigură
educaţie artistică"30, fiindcă „limba noastră orăşenească este mai puţin sintetică decât a poporului" (care creează cuvinte ca „Sfarmă-pietre, Codobatură, Câmpulung"31). Şi ori de câte ori cuvintele aromâneşti stau alături de cele din Ardeal sau
Moldova în lirica originală a lui G. Murnu, cititorul acceptă cu uşurinţă convenţia,
poeziei fiindu-i multe „iertate". Dar cu aceeaşi uşurinţă acceptă cititorul convenţia
lingvistică şi în cazul traducerilor, aproape nebăgând de seamă că, aşa cum spune
G. Călinescu, Ahile „îşi latră furia ţărăneşte", „Nestor vorbeşte ardeleneşte-popeşte"
şi .toate priveliştile cu vite, cu turme, cu ospeţe sunt de un specific românesc izbitor". Traducerile poemelor homerice, şi în special ale Iliadei, sunt, programatic,
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transpuneri, ;daptări româneşti ale unor mituri universale, aproape anonime şi
transferabile oricărei culturi pastorale: „Nu subiectul, ci forma şi spiritul propriu.
Nu vreau să fim răspântie, ci home-ul nostru, cu lumina, cu sufletul nostru, viziunea noastră". Limba populară e pentru Mumu „plină de expresii şi imagini de o
energie extraordinară, ba chiar sălbatică" şi felul în care reuşeşte să păstreze în lirica cultă întreagă viaţa cuvintelor e marea şi inconfundabila sa înzestrare poetică.
Creator 1'.Jână-n măduva talentului său, Mumu nu se simte nicicum împiedicat şi
înlănţuit de sGierile pe care le traduce, fiindcă în lirică s-a spus totul demult şi doar
felul în care poţi spune din nou, neplictisitor, lucruri ştiute îţi mai poate da dreptul să
atingi poezia: „Scriitor e acel care găseşte cuvântul propriu, amatorul dibuie (. .. )pe
câtă vreme verbul acestuia e opac şi material(. .. ) acel al maestrului e diafan, bogat în
rezonanţe, sug1:stiv, interior, evocator, are acel dincolo, transcendent(. .. ). Nu putem
declara talente şi genii pe cei ce n-au forţat cu nimic capacitatea limbii noastre".
laboratoi de creaţie poate, sau numai aşterneri fugare, notele lui G. Mumu
sunt pentru cititorul Jliadei uşor surprinzătoare. Învăţat cu verbul puternic, agresiv,
cu sunet aspn.J al luptelor troiene, el străbate adesea cu atenţie înjumătăţită scurtele
pasaje lirice. Dar „poetul homerid" pe care ne-am obişnuit să-l asociem prea uşor cu
expresia bărbăţiei antice, e totdeodată liricul tandru din comparaţiile Iliadei şi
tablourile Odiseei, traducătorul minunat al cântului al VI-lea din Iliada, poate cel mai
aproape de sensibilitatea modernă. Şi cu atât mai apreciat e talentul aceluia ce ştie
să dea nerv şi vigoare frazării poetice delicate şi sensibile în expresia ei obişnuită.
Din aceste consideraţii, uneori ale criticului distant, adesea ale poetului ce îşi
priveşte părtinitor scriitura, s-au născut traducerile româneşti ale poemelor homerice. Şi chiar dacă se spune îndreptăţit că doar creaţia îşi reprezintă creatorul şi nici
o altă explicaţie din parte-i nu îşi are locul între operă şi receptor, însemnările de
mai sus, prin caracterul lor de scrieri ad se ipsum, nu fac decât să lumineze indiscret felul în c:aîe se materializează artistic un talent literar de excepţie.

Prezentarea filadei ~i premierea ei
de către Academia Română
În 1908, la doi ani după ce fusese tipărită la Budapesta, în urma multor cău
eforturi şi intervenţii, versiunea românească a primei jumătăţi din poemul homeric, în traducerea lui G. Mumu, era prezentată Academiei Române, pentru obţi
nerea premiului Năsturel, în rând cu alte producţii ale vremii. În şedinţa din 4 aprilie 1908 a „Comisiunii Premiului Năsturel', prezidată de Gr. Ştefănescu, este luată
în discuţie acordarea acestei distincţii32. După ce însă I. Bianu „ceteşte raportul său
despre Mumu, Omer, Iliada, concluziunea de premiere este respinsă cu şase voturi pentru şi două contra". În această sesiune, învingătoarea Iliadei româneşti era
„cartea domnului R. Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova'.
tări,
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Raportul iui I. Bianu33 a fost unul minuţios, laudativ şi convingător, chiar
paradoxal, el nu a putut să convingă. O introducere largă prezintă „faima şi
răspândirea lui Homer", încercările secolului anterior de a-l traduce în româneşte
şi nereuşita lor, pentru ca mai apoi referatul să se oprească analizând această .grea
şi minunată lucrare" la care „au râvnit cei de la 1830, a dorit-o Zappa, făcând donaţiile sale, a dorit-o Alexandru Odobescu, când a reglementat voinţa lui Năsturel,
minunatul nostru donator, o doreşte astăzi neîncetat Academia care tipăreşte cum
şi cât poate din Herodot şi Tit Liviu ... ". Aprecierile, atât de numeroase şi însoţite
mereu de exemple, nu puteau să aibă decât o singură concluzie: "Este nu numai
pe deplin meritat a i se da premiul Năsturel, la care concurează, dar avem şi un
mare interes .sa-i dăm această mică r.'isplată pentru marea şi frumoasa muncă: interesul este ca să-l îndemnăm să-şi continuie şi să ne dea cât mai curând şi celelalte
rapsodii ale Iliadei, după care să vie şi Odiseea. Astfel vom înzestra biblioteca literară a românilor cu temeiul oricărei literaturi culte".
Chiar dacă nerăsplătit în acel an, G. Murnu a încheiat într-adevăr şi Iliada, şi
Odiseea, şlefuindu-le jumătate de secol apoi, până la frumuseţea ce întrece cu mult
recunoaşterea de moment.
În 1913, G. Mumu este din nou candidat la premiul Năsturel, de data aceasta
aducând în faţa Comisiunii Marelui Premiu traducerea cânturilor XIII-XXIV ale epopeii antice, prin care încheia, într-o primă formă, redarea J/iadei în româneşte. Contracandidaţi "serioşi" îi sunt acum doar Al. Vlahuţă, care prezintă o biografie a pictorului N. Grigorescu34, şi I. Al. Brătescu-Voineşti cu două volume de povestiri35.
În şedinţa din 23 mai36, raportul asupra lucrării lui Mumu este citit de către
Duiliu Zamfirescu şi, cu toate că recomandă traducerea pentru premiere, e mai degrabă un referat critic decât unul laudativ. Sau e şi una, şi alta, uşor exagerat în ambele
direcţii. În prima parte, vehement şi ironic, autorul destramă fir cu fir munca traducă
torului: „Nu a~ vrea să suflu în blândele închipuiri ale poetului-traducător, spunându-i
cu hotărâre că nu-şi atinge scopul (redarea pe înţelesul tuturor, în limba vie a poporului, a farmecului textului grecesc, n.n.), [dar] forma bombastică, plină de ornamente
retorice copilăreşti, osteneşte şi câteodată exasperează atenţiunea". E criticată apoi
alegerea hexametrului, pe care O. Zamfirescu îl consideră cu totul nepotrivit limbii
noastre. Şi versurile nerimate care .nu pot fi admise în poetica română".
Când limba şi versificaţia sunt dispreţuite în întregime, ce mai poate rămâne
valoros într-o traducere literară? Paradoxal, tot limba. Acelaşi lexic, considerat mai
înainte baroc şi plictisitor, devine dintr-o dată "o limbă nouă, parcă făurită într-adins
pentru epopee, plină de suflu eroic, de vieaţă şi tinereţe (. .. ) singura limbă în care
ar fi putut să vorbească eroii lui Omer". Elogiul, de astă dată, continuă şi O. Zamfirescu sfârşeşte favorabil raportul prezentat: „Noi credem că Academia îl poate da cu
amândouă mainile (premiul, n.n.) domnului Mumu, îndemnându-l astfel să ducă la
bun sfârşit şi Odiseea, şi poate să încerce şi traducerea lui Platon, a acelui divin cugetător care a ridicat funcţiunea gândirii în cele mai nobile sfere".
În aceeaşi zi, 23 mai, Comisiunea se pronunţă şi, cu nouă voturi pentru şi
două contra, J. Negruzzi îl proclamă pe Mumu premiat cu Marele Premiu Năsturel.
dacă,
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Ecouri
În doisprezece ani, de la infiinţarea acestui premiu şi până când el a fost
acordat lui George Murnu, doar Alecsandri, Odobescu şi Coşbuc au mai primit importanta distincţie a Academiei Române. În toţi aceşti doisprezece ani, comunitatea literară îşi obişnuise auzul cu fomula stereotipă: În acest an, Premiul Năsturel
nu se acordă. Recompensa primită de George Mumu (importantă nu doar onorific,
ci şi financiar) a fost, aşadar, o surpriză consemnată de mai toate revistele vremii.
De la oprobriul înverşunat, până la elogiul fără de limite, păreri dintre cele mai
diverse au ocupat spaţii întinse din publicaţiile româneşti, polemica stăruind vreme îndelungată şi fiind reluată cu mai mare asiduitate la fiecare reapariţie a traducerii
I/iadei. Articole scurte ce semnalau doar prima traducere românească integrală a poemului homeric, articole de fond, lăudând reuşita scriitorului, analize fugare, incomplete, pasionale: toate menţionând „adevăratul eveniment literar", .premierea Iliadei',
faptul că în sfârşit „cei 12.000 lei vor fi atinşi de o mână omenească şi că fericitul, deşi
trăieşte cu sufletul într-o lume de mituri, deşi a fost agreiat de Academie, care are specialitatea aprecierilor postume, e viu totuşi, se mişcă, vorbeşte, produce încă"3 7 .
Tudor Arghezi, George Coşbuc, Mihail Dragomirescu, Perpessicius, Tudor
Vianu, dintre cei mari numai, scriu elogios despre traducerea lui George Mumu.
Mai interesante sunt însă articolele critice şi cele dezaprobatoare, atunci când,
dincolo de izbucnirea mâniei, analiza argumentată susţine părerea de moment. Doi
sunt cei care, cu tonuri diferite, dar cu aceeaşi insistenţă, analizează şi critică traducerea Iliadei: D. Marmeliuc şi V. Eftimiu.
Obiectiv, temeinic şi verificând mereu transpunerea românească cu originalul
grecesc, D. Marmeliuc urmăreşte vers cu vers primele cinci cânturi ale I/iadei, menţionând aproximările, ezitările traducerii, greşelile metrice şi folosirea improprie a
unor cuvinte. Şi pentru toate neîmplinirile transpunerii lui G. Mumu, profesorul de
la Universitatea din Cernăuţi propune o versiune proprie. Ţinuta ştiinţifică a acestei cercetări, critica severă, dar lipsită de patosul negării nejustificate, fac din studiul lui D. Marmeliuc analiza - până astăzi - cea mai complexă, mai atentă şi mai
îndreptăţită prin trimiterea permanentă la textul original. Mumu însuşi nu a trecut
suveran peste critica lui Marmeliuc, ci, în versiunile ulterioare, a refăcut mai toate
versurile corectate de profesorul moldovean.
Considerând că .poporul român se poate mândri că are, în tezaurul literaturii
sale, una dintre cele mai desăvârşite şi mai frumoase traduceri ale Iliadei lui
Homer", criticul îşi motivează oarecum demersul, căci, .oricât de desăvârşită ar fi
însă o operă de felul acesta, traducătorului, aprins de elanul muncii şi furat de farmecul poeziei, îi scapă uneori nuanţe ale textului original, interpretează în mod impropriu anumite contexte poetice, omite, din cauza ritmului hexametric, cuvinte şi
nume proprii, care sunt esenţiale pentru înţelegerea justă a versului respectiv, sau
lasă netraduse versuri întregi, concentrând textul original în versuri mai puţine".
Succintă şi la obiect, critica lui D. Marmeliuc nu poate fi condensată în câteva rânduri. Ea păcătuieşte doar într-o singură direcţie: dă adesea verdicte într-un
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spaţiu

atât de puţin controlabil ca evoluţia în timp a limbii poetice. Profesorul afircu siguranţă şi dezinvoltură: „Braţalbă redă pe grec. eukolen6e, epitet constant
al Herei, şie o creaţie personală a lui G. Mumu, care nu se va încetăţeni în limba română" sau „Nouratic, în sensul acesta (care adună norii, stăpân peste văz
duh, n.n.) este o creaţie a lui G. Murnu care n-are sorţi să se menţină în limba
română" sau "Ambele cuvinte (jocuriu, împumna, n.n.) sunt trecute şi în glosarul
de la sfârşitul lui Mumu. Amândouă sunt formate în spiritul limbii româneşti, al cărei lexic îl îmbogăţesc". Nu doar că asemenea verdicte sunt cel mai
adesea contrazise de evoluţia limbii, ci, mai ales, sunt lipsite de relevanţă, limba
poeziei nefiind alcătuită doar din cuvinte comune, ci asociindu-le acestora şi vorbe
neconsacrate de uz şi tocmai prin aceasta mai expresive şi conotate stilistic.
De la cercetarea obiectivă a lui D. Marmeliuc, până la explozivele articole ale
lui V. Eftimiu, distanţa, parcursă cu prea mare uşurinţă de literat, este enormă, şi ea
poartă discuţia de la tonul uşor ex catedra al profesorului, în zona plină de patos
a polemicii de multe ori neargumentate. Apărut în volum38 şi, mai târziu, în Săptă
mânalul politic, social, literar Azi, din 26 martie 1939, „studiul" lui V. Eftimiu, încălcând chiar şi permisiva morală ziaristică, este lipsit nu doar de o ţinută ştiinţifică,
ci şi de una decentă.
Dintru început, traducerea lliadei este, pentru critic, „un monument de confuzie", plină de „erori şi orori", a cărei ,,lectură e grea până la penibil, din pricina
inversiunilor şi mai ales a vocabularului cu totul necunoscut studenţilor şi chiar
profesorilor, necum lectorului obişnuit"39. Şi, ostentativ, V. Eftimiu întregeşte lista
cuvintelor rare folosite în Iliada (printre care şi unele nu cu totul necunoscute:
şleau, chelnă, mai-marii, juruinţă, vederându-se, măcar că, împestrit, sodom) cu un
dicţionar de arhaisme şi vorbe regionale „pentru uzul iubitorilor de expresii neaoşe, cronicăreşti". Spectacolul retoric al criticului se transformă repede în reprezentaţie bulevardieră: „De la prima pagină ne dăm seama că autorul luptă din greu
cu arta poeziei, care înseamnă fluiditate, dar şi densitate, claritate, dar şi atmosferă,
muzicalitate, dar şi preciziune. Simplu diletant, d. Murnu nu posedă nici unul din
aceste daruri. Pe măsură ce înaintezi în lectură, spiritul începe să se îndepărteze de
textul pe care-l urmăresc ochii: expresia nu e plastică, fraza e întortochiată; o nă
vală de cuvinte necunoscute îngreunează versul, care se târăşte lent şi sgrunţuros
ca un şarpe sătul, tăvălit în nisip". Exemple numeroase, nu totdeauna fericit alese,
împânzesc discursul agresiv al lui V. Eftimiu, care împrăştie premii tot mai mari
celor ce vor putea traduce fragmente culese din textul transpunerii.
De multe ori, observaţiile criticului sunt adevărate, dar ele se pierd în noianul
de învinuiri aduse fără temei „mistificatorului" Mumu. E adevărat, ediţiile dintâi ale
traducerii Iliadei sunt colorate din abundenţă cu regionalisme şi arhaisme, multe
potrivit folosite, altele uşor stridente. E adevărat, câteva versuri, din cele 15.000 ale
Iliadei, nu sunt metric perfecte. Dare şi mai adevărat, cu vorba lui Victor Eftimiu
însuşi, că .trebuie, totuşi, o măsură" în tonul unei astfel de acuzaţii, cu atât mai mult
cu cât o faci într-un spaţiu ce îţi este necunoscut: căci autorul analizează doar lexicul românesc, neavând acces la textul grecesc, fiindcă ar fi observat altminteri că
mă
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idiomul hom<!ric însuşi este o limbă artificială, pentru traducerea căreia lexicul în
uz al oricărei limbi modeme este insuficient.
Nu am imistat asupra acuzaţiilor şi contraargumentelor ce i se pot aduce lui
Victor Eftimiu, pentru că, la apariţia articolelor semnalate, mulţi au fost cei care i-au
dat replica prompt şi motivându-şi temeinic afirmaţiile. Printre ei, Horia Niţulescu40,
N. I. HeresCl..14i şi toţi cei care au scris elogios despre .monumentul" de talent şi
muncă, de lirnbă românească şi cunoaştere nuanţată a lexicului elin, de frumuseţe
şi erudiţie, cărnia G. Murnu i-a dat viaţă în literatura română.

Evolutia
, traducerii lliadei
-limba transpunerii între prima şi ultima versiuneTraduccwa Iliadei s-a născut greu. Sau, mai degrabă, s-a lăsat mult aşteptată.
când a fost sa apară, ea nu s-a înfăţişat împlinită, matură şi fără cusur, ci a trebuit
să crească ani mulţi, în trupuri succesive, cu ezitări, încercări nenumărate, reveniri
şi înlocuiri al căror sens, privind acum în urmă, ne scapă uneori.
Pentru prima jumătate a poemului sunt cel puţin trei variantele care pot fi
numite, fără tr.amă de a greşi, traduceri de sine stătătoare, deosebite nu în amă
nunt, ci în profunzime, chiar dacă sunt alcătuite de acelaşi condei. Numindu-le
convenţional Convorbiri literare (C), Budapesta (B) şi Căciulaţi (Z) (primele
două, după locul apariţiei, ultima, după locul alcătuirii ei), le vom analiza, fără pretenţia unor verdicte „axiologice", ci încercând să decelăm numai sensul acelui proces migălos de re-scriere, iar şi iar, a poemului homeric.
Calea înapoie însă mai greu de făcut, căci în arhiva G. Mumu nu s-a păstrat nici
unul dintre mauuscrisele traducătorului. Trebuie reconstituită aşadar pe baza ediţiilor,
a celor două da•:tilograme Căciulaţi(cu deosebiri minore efectuate de Mumu pe marginea filelor) .~i adnotărilor bogate (N') pe marginea unui exemplar din ediţia apărută
Ia Cultura Naţi.-mală(N), evoluţia traducerii, ca limbă şi stil, de la primele apariţii fragmentare, până la dactilograma finală, considerată de poet însuşi ultima sa voinţă.
George Mumu traduce într-o primă formă Iliada, fidel textului grecesc, respectând chiar şi împărţirea în versuri şi numărul acestora (primele şase cânturi au, în
versiunea din Convorbiri literaro, acelaşi număr de versuri ca şi originalul grecesc),
în vreme ce în ediţiile ulterioare hexametrul original nu mai e pentru traducător canon impus frizei româneşti. Respectând într-o mare măsură felul în care textul homeric seqionează frazele suprapunându-le celor şase picioare ale ritmului epic, versiunile C şi B sunt în multe cazuri greoaie, cu o topică nefirească şi o sintaxă improprie limbii ron;âne. E aceasta cauza principală a dificultăţii pe care cititorul tânăr o
resimte la lec.:tură, căci, dorind să urmărească acţiunea alertă a „poveştii", se împiedică mereu de construcţii pretenţioase, de licenţe poetice stridente. Dar vina lui MurŞi
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nu, criticat într-atât de literaţii vremii, nu e decât aceea de a fi făcut în prima fază o
traducere şi nu o transpunere, dând în româneşte Iliada homerică şi nu adaptarea
ei. Considerate de autor însuşi versiuni de laborator, ediţiile C şi B sunt însă pentru
cercetătorul de azi, mai ales prin greşelile lor, dovada cea mai bună, între puţinele
existente, a drumului parcurs, cu insistenţă şi talent, de către G. Mumu.
O listă cu exemple demonstrând că multele inversiuni din primele variante nu
au valoare stilistică, ci sunt doar rezultatul exigenţelor metrice prea rigid asumate
poate întocmi orice cititor atent, şi cea de mai jos reuneşte doar câteva cazuri:
epeide prora tomen
en h6ressi leloipen
(ci, 235)

... de cînd părăsitu-şi-a
munţilor trunchiul
(C, ci, 235)

aiei de pyral nei<(1on
kaionto thameiai
(ci, 52)

(C, ci, 52)

te dekâte d'agorende
kales.sato laon Ahillelis
(ci, 54)

ei de homou p6lemos te
dama kai loimos Ahaious
(ci, 61)

ego de k'âgo Briseida
kallipareon autos ion
klisiende to son geras
(ci, 184-185)

... nesfirşitele-a

„.odată

ce trunchiu-i
pe munte
(Z, ci, 235)

morţilor

ruguri

Iar într'a zecea la Sfat poporu-i
chemat de Achilleus
(C, ci, 54)
Căci împreună-i

ciuma pre-Achei
(C, ci, 61)

tot bîntuie
şi războiul

Însă la cortu-li mergînd

rămase

Morţii ardeau sumedenii
pe ruguri
CZ, ci, 52)

Dar într-a zecea pofti Peleianul
la sfat ostăşimea

(Z, ci, 54)
Că deopotrivă ne-o seceră
oastea războiul şi ciuma
(Z, ci, 61)

Singur apoi eu voi merge
la tine, din cort
să-ţi iau darul
(Z, ci, 184)

răpiţi-voiu răsplata

eu însumi
(C, ci, 184)

Dar, în varianta finală, încălcând limitele versului grecesc, George Mumu obnu doar firescul lingvistic, ci şi frumuseţea stilistică. Ceea ce în ediţiile C şi B
era traducerea fidelă a originalului este, în ultima versiune, transpunerea liberă, neîncorsetată de versificaţie. Sensul devine limpede, curge, fără pauze artificiale din
vers în vers, ingambamentul dând supleţe şi nuanţare frazei poetice:
ţine

Însă pe unnă şi'n oaste tor svîrle

Dar mai finti dup-aceea şi în oaste
veninoase
Morţii ardeau sumedenii
pe ruguri. Şi în vreme de nouă
Zile prin lagăr zburară
săgeţile dumnezeirii
(Z, ci, 51-53)
săgefi

veninoase.
Şi-astfel în şir tot ardeau
nesfirşitele-a mortilor ruguri.
Vreme de nouă dar zile
prin armii săge1ile-i sboară
săgeţi

(C, ci, 51-53)

Cine-i şi-acela'n mulţime?„.
Nu-i doar mai mare la stat decît craiul
Atride-Agamemnon
Ochilor totuşi s'arată mai larg
şi la piept şi la umeri.
Annele-i lucii a pus pe pământul a-tot-roditorul
(C, clll, 192-195)

... cine-i şi acela de acolo? El ne e
Nalt ca Atrid Agamemnon,
mai lat însă pare din spate
Şi mai pieptos decât el.

Pe jos şi-a

lăsat armătura

(Z, clll, 191-194)

Folosite astfel, după legile limbii române şi ale stilisticii ei şi nu subordonate
prozodiei antice, topica şi sintaxa sunt esenţiale în evoluţia traducerii, însă depăr
tează totodată versiunea românească de originalul grecesc.
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În acelaşi sens, al re-creării epopeii de demult într-un alt idiom, în care să-şi
chiar dacă uşor diferită de cea originală, sunt folosite şi omiterea sau înlocuirea unor fragmente de vers ori a unor versuri întregi, redundanţa
textului homeric, iubitor de repetiţii şi figuri etimologice (cu scop mnemotehnic folosite), fiind :lstfel slăbită cu mult, într-o traducere adresată unei civilizaţii care nu
se mai bazeaz;\ pe oralitate:
păstreze pro~peţimea

oud' anathelesei: peri găr râ
he halkos elepsen
fulia te kai floi6n (el, 236)

Nici înflori-va, căci barda
ciuntitu-i-a coaje şi frunze
(C, el, 236)

Şi

o secure-I ciopli
netezindu-l de foi şi de coaji'I
(Z, el, 236)

t6te d'outi dunf.s~ai
ahnumen6s
per Xraismein

Însă tu nu vei putea să le fii,

(ci, 241-242)

cc, ci, 241-242)

autâr ho menie neusi
paremenos okup,·iroisin
Diogenes Peleos huios
p6das okus Ahilleus
(el, 488-489)

Ci de minie cuprins tot sta
lingă repezi corăbii
Iutele'nfugă Peleion
Achil/es purcesul din Zeus
CC, ci, 488-489)

Dar sti'lpânit de-a lui ciudi'!,
la corăbii Ahile
(Z, el, 488)

e eu ee kakos nostesomen
huies Ahaion
to nun Atreide Agamemnoni
poimeni laon

Ori că cu bine fără noroc
înapoi ne-om întoarce
Totuş acum pe-Agamemnon
Alride, păstor de popoare

Oare cu bine sau rau şi totuşi
pe Atrid Agamemnon

(cil, 253-254)

(C, cil, 252-253)

deinon derk6mer;oi: thâmbos
d'ehen eisor6o11tas Troâs
th'hippodâmou.~ kai
eiiknemidas Ahaious

Şi aşa crunt se priviră, cit
spaim'a cuprins pe Troenii
lmblînzitorii de cai, şi pe-Acheii
cei mîndri 'n pulpare

(elll, 342-343)

cc, elll, 342-343)

deşi

plin de măhnire,
Nici de-un folos ...

Dar o să fie târziu, ci'! tu
singur cu toată obida,
Nu vei putea să le ajuţi,
„. (Z, el, 241-242)
stătea

(Z, cil, 252)

Crunt şi si'llbatic privind,
de-i cuprinse pe toţi
un cutremur.
(Z, cili, 340).

O altă tră.;ătură a „românizării" treptate a textului homeric în variantele succesive de traduct>re a Iliadei, de către George Mumu, constă în redarea numelor proprii, la începi li în forme apropiate de originalul grecesc, apoi din ce mai conforme
cu spiritul limbii române.
C
Achilleus
Apollon
Athene
Kalchas
Eurybate~

Chryses
Olymp
Talthibio.;
Odysseu~

B
Ahile
Apolon
Atene
Calhas
Euribate
Hrise
Olimp
Taltibiu
Odiseu

Z
Ahile
Apolon
Atena
Cal ha
Evribate
Hrise
Olimp
Taltibiu
Ulise

Poate părea acesta un procedeu cu valoare stilistică minoră, dar în procesul de „naturalizare" a poemului rolul său este covârşitor. Încetăţenite prin tradiţie într-o formă „românizată", numele eroilor antici în forma grecească, din
ediţia C îndeosebi, erau în traducere cel puţin nefireşti. Cu sunetul lor de poveste moştenită din veac, poemele homerice au nevoie, în orice limbă ar fi trans140
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puse, de

naturaleţe şi

firesc, pe care numele proprii originale le distrug în

bună

măsură.

Însă diferenţa cea mai importantă stilistic între cele trei traduceri este, fără îndocea de vocabular. Pentru a reda cu fidelitate sensul originalului, George Mumu
foloseşte şi în ediţia Budapesta, dar mai ales în textul publicat în Convorbiri literare,
un lexic încărcat de regionalisme şi cuvinte dialectale şi colorat uneori cu invenţii
verbale proprii savuroase pentru lingvist, greu acceptate de cititor. Interesul nostru
nu se va opri însă asupra acestora (criticii vremii le-au semnalat îndelung), ci asupra
felului în care, în dactilograma Căciulaţi, ele sunt aproape cu totul înlăturate, limbajul devenind omogen, suplu, curat, lipsit de extravaganţe şi exagerări inutile.
Cea mai mare frecvenţă a invenţiilor verbale se manifestă desigur în traducerea epitetelor homerice, adesea cuvinte compuse pentru care limba noastră nu are
echivalente uzuale. Îngreunată fiind şi de slaba capacitate de compunere a lexicului românesc, transpunerea acestor „etichete" ce însoţesc repetat numele eroilor
sau chiar substantive comune este o probă dificilă pentru orice traducător şi nici
chiar George Mumu nu o străbate excelent de la prima încercare. Tendinţa evidentă în redarea epitetelor homerice în ediţiile C şi B este de a calchia originalul,
traducând fiecare element al cuvintelor compuse. Rezultatul, transmiţând nealterat
sensul, este însă nefiresc, greu de potrivit metric, inadecvat limbii române. Şi, folosit la fel de frecvent pe cât e întâlnit în textul original, irită auzul şi plictiseşte. De
aceea, în versiunea Z, Mumu fie a renunţat la traducerea epitetelor, fie, atunci când
a putut găsi echivalenţe, le-a înlocuit cu traduceri care, chiar dacă nu respectă litera originalului, sunt mai aproape de spiritul lui şi al limbii române.
ială,

boltite corăbii
(C, ci, 26)

scobite corăbii
(N, ci, 26)

pe la corăbii
(Z, ci, 26)

mării cea mult-vuitoare
(C, ci, 34)

cea plină de vuet
(N, ci, 34)

milrii bi!tute de valuri
(Z, ci, 34)

furtunatecul
(N, ci, 559)

nouraticul
(Z, ci, 559)

tr.lznitorul olimpic
CB, ci, 579)

Zeus
(Z, ci, 579)

Zeus de nori

cc. ci, 559)

strângătorul

Purtătorul-de-fulger

cc, ci, 56o)

străfulgeră torul
(N, ci, 579)

În afara acestora, variaţia sinonimică întâlnită, în traducerile succesive, pentru
redarea aceleiaşi noţiuni este, uneori, copleşitoare. Sensuri aparent banale sunt înţe
lese în nuanţele cele mai fine şi traduse în variante tot mai apropiate de original:
/

nouson
kaMn
kosmetore
bfon
,
I
kakos aftei
hekeb61os
Ap6llon

Bolişte

grea

cc. ci, 10)

Bolişte amarnică

Boală haină

Molimă neagră

(B, ci, 10)

(N, ci, 10)

(Z, ci, 10)

mai mari căpetenii
(N, ci, 16)

mai-mari căpetenii
(Z, ci, 16)

dl.petenii de oaste
(C, ci, 16)

căpitani

crud îl respinse
(C, ci, 25)

'njositor îl respinse l-a respins
(N, ci, 25)
CB, ci, 25)

arcaşul,

săgetaşul,
arcaşul meşter

Departe-din-

ai
(B, ci, 16)

oştirii

fără milă

1-a respins
(Z, ci, 25)

săgetaşul,

arcaşul,

ţintaşul

ţintaşul

olimpic

fără milă

arc-ţintitorul
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Sensul de evoluţie a traducerii este aşadar dublu: pe de o parte - o libertate
mai mare în traducerea cuvintelor compuse, în redarea unor realităţi ce nu îşi mai
află astăzi echivalente lingvistice, în respectarea suprapunerii unităţilor semantice
şi a celor prozodice, pe de altă parte - o constantă apropiere de textul original în
încercarea de a reda nuanţa exactă de sens şi coloratură stilistică.
Această continuă balansare face ca versiunea finală să păstreze în unele zone
cuvinte rare, regionale, arhaice sau chiar invenţii verbale doar pentru sunetul lor
onomatopeic: zuruiră, zingănul, strigacilor crainici, vâjâia etc.
Credem, mai mult, că se poate contura, pentru ultima versiune, o sferă semantică restrânsă pentru toate aceste „ciudăţenii lingvistice". Ele nu mai sunt, ca în primele variante, răspândite oriunde traducătorul nu găseşte cuvântul potrivit, ci pot
fi, cu rare excepţii, delimitate în zona burlescului, caraghiosului sau furiei dezlăn
ţuite, mâniei la apogeu. Se conturează astfel voinţa traducătorului de a realiza un
vocabular poetic, după tiparul antic, adecvat stilului înalt, pe care încearcă să-l opună unui lexic colorat, de comedie, în care îşi găsesc locul toate registrele limbii.
Vădit în batjocură sunt folosite, în legătură cu Tersit, cuvinte ca: ţâvlind,
şpanchiu, flecar, slut, sângele i s-a năsădit, bolfă crescutu-i-a în spate, ochii bleojdiţi, limbut bârfitor şi obraznic, vorbe spurcate.
Acelaşi lexic colorat, cu multe vorbe neaoşe, caracterizează şi înfruntarea eroilor, aprigi la bătaie, dar arţăgoşi şi nestăpâniţi în ceartă: cobe, ahtiat, sfruntare îmbrăcată, dăulat, hulit, harăe, sfezi, beţivan, dulăufăr' obraz, mişel, netrebnic etc.
Nu doar eroii vorbesc colorat la mânie, ci chiar şi zeii. Doar în înfruntările lor a
mai păstrat Mumu vocativele feminine în -o: Hero, afurisito, neîndurato, procleto,
nefericito etc.
Conotat stilistic, mai ales arhaic, este şi lexicul profeţilor sau cel legat de sacrificii: muma, vădane, încălaţi, bănat, vânzolite, tuşind, târcoale, spete, sfetise, cincar, apuie etc. Un limbaj asemănător au şi bătrânii Iliadei: cirtă de vreme (Nestor),
vederos, berbece, arete, demândă (Priam) etc.
Deşi acestea sunt sferele semantice predilecte, cuvinte arhaice sau regionale
mai pot fi întâlnite - dar mult mai rar - şi în alte contexte: judeţ, vintre/ară, milcuttoare, cucoare etc.
Comparând variantele traducerii, se observă lesne că încercarea de a limpezi
vocabularul, de a crea un stil armonios, dar nu lipsit de savoare, e însoţită de o tendinţă asemănătoare la nivel fonetic. Atent la orice sunet şi îndrăgostit de melodia plă
cută a cuvintelor, G. Mumu elimină treptat din poem hiatul şi sonorităţile cacofonice,
jucând chiar şi redarea fidelă a sensului original pe o singură carte: aceea a perfectei
armonii sonore, a deplinei frumuseţi melodice. Şi reuşita este în final pe măsură: textul .sună bine", îţi cântă în auz şi când ai sfârşit lectura, iar procedeele mnemotehnice greceşti îşi găsesc corespondenţa în sunetul memorabil al întregii traduceri. Nuşi mai au locul în ultima versiune eliziunile multiple la întâlnirea vocalelor deschise,
hiaturile, cuvintele scrâşnite, cu ă-uri şi î-uri (mai ales gerunziile) din ambele versiuni
anterioare: mîrşave, văzînd, stnngînd, osîndind, plătind, covîrşind, răstind, apucînd, alergîndîn doar câteva versuri de Ia începutul cântului al III-iea.
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Pentru versuri ca: Însuşi fiindcă semeţişi haini sunt feciorii lui Priam ... ; Nici
la cuvînt, măcar că mai tînăr prin vîrstă, traducătorul a găsit în versiunea Căciulaţi sonorităţi mai armonioase: El, căci obraznici şi fără credinţă-i sunt
răschirat

fiii

şi poate ... ;

Nici bate câmpii vorbind,

deşi

e mai

tânăr

ca dânsul.

Şi

pentru că frumuseţea cuvintelor nu se poate manifesta în vorbe trunchiate,
Mumu evită pe cât posibil marcarea eliziunilor, mai ales că ele sunt uneori arbitrare sau
facultative. Ca şi în Divina Commedia, cititorul trebuie i>ă facă însuşi elidările necesare.
Cu atâtea modificări, în toate straturile limbii (sintaxă, vocabular, fonetică), versiunea Z este în fond un text autonom, ce mai păstrează doar foarte puţin din ediţiile
anterioare. Aproape că nu este vers nemodificat în întregime, încât, de la un punct,
coerenţa transformărilor se pierde, lăsând o vagă impresie de joacă cu vorbele: şi-ţi
vine în minte modelul eminescian - nu mai puţin de zece variante integrale păstrate
doar pentru vorbirea Demiurgului. Aceeaşi risipă şi în transpunerea J/iadei. Frămân
tată într-o logică precisă la început, traducerea sfârşeşte prin a fi prilej pentru autor
de a turna în alţi hexametri, la fel de reuşiţi, antichitatea cu care se confundă deplin.
Şi într-o ideală viaţă eternă, suntem siguri că ceea ce acum socotim a fi fost ultima sa
voinţă ar fi devenit iar variantă de laborator pentru o altă ediţie „definitivă".

6. Epigonii secolului XX
Arareori se întâmplă ca într-o cultură împlinită să existe, pentru o capodopea umanităţii, o singură traducere integrală. Timpul îndelungat scurs între
momentul fixării în scris a epopeilor homerice şi prezentul nostru măreşte, fără îndoială, probabilitatea şi nevoia existenţei mai multor versiuni, căci dacă opera de
artă este ,,imutabilă", aproximările ei, prin transpunerea într-un alt idiom, cu cât
sunt mai numeroase, dau mai bine seama de valenţele limbii ţintă şi de bogăţia inepuizabilă a originalului.
Dorind, probabil, să ofere pandantul în proză al poemului homeric tradus de
G. Murnu în metru original (hexametru), Sanda Diamantescu42 şi Radu Hâncu au
publicat în 1981 la Editura Minerva o nouă versiune a Iliadei. A doua pe care o cunoaşte literatura română şi, prin valoarea ei, sortită unui plan secund. Căci dacă
analiza fragmentelor anterioare le plasa pe acestea într-un laborator de creaţie, considerându-le simple încercări, de data aceasta suntem în faţa unei opere definitive
care trebuie cercetată după alte jaloane şi mereu din perspectiva lucrului deplin.
Optând pentru o traducere în proză a unui poem consacrat în memoria culturală în forma sa versificată, autorii şi-au asumat riscul pierderii unui nivel de semnificaţie a cărui compensaţie s-a voit a fi un limbaj accesibil şi legătura mai strânsă
cu textul original. Cu toate acestea, modelul traducerii lui G. Murnu se simte mereu, diluat într-o proză aşa-zis poetică cu turnuri de frază greoaie, un lexic baroc şi
neînchegat, o muzicalitate cu rezonanţe false, izvorâte din îmbinarea neinspirată a
ritmului fluent al prozei cu cel convenţional al poeziei.
ră literară
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Desigur afirmaţiile anterioare pot părea fastidioase şi lipsite de temei. Dar ele
au în vedere existenţa în literatura română a unei tălmăciri a eposului homeric ce a
ridicat ştacheta aşteptărilor ulterioare la un nivel greu de atins. A-l traduce pe Homer
după apariţia l'.lcrării lui G. Mumu urmând, chiar involuntar, stilul acestuia înseamnă
a atinge fie culmile geniului lingvistic, fie pe acelea ale ridicolului nemăsurat.
Propunându-şi o analiză succintă a pătrunderii Diadei în spaţiul cultural românesc, a
înţelegerii ei şi a redării cât mai nuanţate a încărcăturii sale semantice şi larg culturale, lucrarea de faţă nu poate menţiona la acest capitol decât o evidentă scădere.
Două simt defectele mari ale acestei transpuneri: mai întâi, în lexic, traducerea
greoaie a corr:puselor greceşti şi folosirea insistentă a abstractelor neologice, alături de
arhaisme poetice demult ieşite din uz şi, mai apoi, ritmul metric al frazelor ce apropie
scrierea de poezie, dar nu de cea homerică, ci parcă de o parodie shakespereană:
„ Cântă,

zeiţă,

mânia Pefeidului Ahile,

pierzătoarea

mânie pricină ahei/or de dureri fără

seamăn. (. . .) f,,ct!pătura este din ziua în care Atridul, cârmuitor de oşti, şi falnicul Ahile crunt s-

au dezbinat. Cme Nemuritor stârnit-a sfada lor, cu atâta învrăjbire?"
„Să-mi şNu oştirea teafără şi nicidecum pierită (. . .) Nu se cade să fiu printre
singurul lipsit de cinstea cuioenită. Nechibzuită faptă!"

toţi

argienii

Deşi în proză e mai uşor să redai cel puţin sensul originalului, autorii, îndră
gind preţiozitaLea inutilă, complică frazele şi folosesc impropriu cuvintele. Merită
comparat tex<Hl lui George Mumu, socotit de mulţi greoi, cu ceea ce s-a vrut o traducere mai accesibilă:

boii fruntoşi oarecine-şi
începe
Treierul orzului alb în aria bine întoanită,
Spicele îndată se iarmă călcate fiind de jugarii
Cei mugitori, tol astfel şi caii ce poartă pe Ahile
Calcă deodată ş1 scururi şi morţi,
şi udată-i de sâi.ge
Osia toată sub caru-i şi chelna
deasupra-i stropit1
Ba de copitele cailor, ba de ale roatelor
cercuri.
Iar Peleianul se îmbuznă setos de
mărire şi mersu-i
Sângele împroaşca în pulbere
mânile-i nebiruite.
Cum

dacă

înjugă şi

Vedem adeseori, într-o arie frucum boii sunt aduşi ca să calce-n
picioare orzul cel alb şi repede, sub paşii
mugitoarelor vite, grăun1e se despică (!);
tot astfel, mânaţi de slăvitul Ahile, vânjoşii
cai strivesc în goana paşilor şi paveze, şi
moasă,

leşuri.

Osia de sub car şi-n juru-i parmaclâcul (în accepJ.ia DEX-ului cuvântul
turcesc însemnând doar gard de scânduri,
n.n.) s-au înroşit de sângele-mproşcat de
copite şi cercul roplor. Râvneşte Ahile să
dobândească slavă, iar temutele-i mâini
sunt roşii de măcel (!) şi mânjite de colb.

Epitetele homerice, calchiate după original, sunt departe de spiritul limbii
române şi, dci;i autorii folosesc cratima, rezultatele nu pot fi considerate cuvinte
compuse din elemente sudate firesc: Aurora cu-degetele-trandafirii, Hector

cel-strunitor de-cai, Priam coborâtor-din-Zeus, Ahile cel-cu-mersul-avântat,
Apolon arca;:,ul-ce/-îndrăgit-de-Zeus etc.
Desigur, într-o operă de aşa întindere, defectele menţionate sunt compensate
de pasaje fiumos tălmăcire şi suntem siguri că cititorii au simţit deja plăcerea descoperirii lor. Şi chiar dacă socotim că această traducere nu este un concurent redutabil pentru versiunea iscălită G. Mumu, ea are totuşi meritul de a fi singura ce intră
şi
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în secolul nostru sunt foarte puţini aceia ce mai vor şi mai înIliada. În afara transpunerii integrale a poemului de către
Sanda Diamantescu şi Radu Hâncu, doar câteva fragmente ale epopeii mai sunt tăl
măcite în româneşte: cântul I (cu autor necunoscut), în Revista Şcoa/e/or, un fragment din cântul al VI-lea dintr-o promisă versiune completă a lui C. Balmuş, ră
masă însă în fază de proiect, două scurte fragmente în Istoria literaturii elene (autor C. Papacostea) şi în culegerea de Arle poetice (autor O. M. Pippidi) şi un fragment din cântul al X-lea, rătăcit între manuscrisele lui G. Coşbuc păstrate la biblioteca Academiei Române şi publicat de N. Lascu43.
Scoase din context şi gândite a fi, pentru şcolarul primelor clase, cărţi de vizită ale civilizaţiei şi culturii antice, fragmentele traduse de C. Papacostea şi D. M.
Pippidi, deşi transpuse într-o limbă curată şi fluentă, nu mai au, pentru istoria Iliadei româneşti, decât o importanţă minoră. De aceeaşi valoare neînsemnată, datorată însă slabei calităţi literare, este şi versiunea publicată în Revista Şcoa/elor.
Traducerea lui C. Balmuş44, realizată în proză, rămâne în istoria poemului
doar prin promisiunea făcută, şi anume că versiunea integrală „va apărea în volum
la editura Fundaţei pentru Literatură şi Arlă „Regele Carol II". Nereuşind să aflăm
dacă această transpunere a existat cu adevărat şi oprindu-ne doar la fragmentul publicat de autor, avem în faţă o traducere prozaică, departe de eleganţa stilului homeric, monotonă şi mediocră: „Sărmane! llitejia ta te va pierde, şi nu ţi-i milă nici de
copilu-ţi aşa de mic şi nici de biata de mine, care în curind am să rămân vădu
vită, căci Aheii au să se năpustească îndată cu toţi asupră-ţi şi au să te omoare:
iar pentru mine, dacă te pierd mai bine ar fi să intru 'n pământ, căci altă bucurie
n 'o să mai am, când ţi s'o împlini ce ţi-e scris, ci numai amaruri!(. . .) Hector.' tumi eşti deci şi tată şi mamă cinstită şi frate, tu-mi eşti bărbatul în.floare".
Interesantă este însă traducerea în hexametri a lui G. Coşbuc, pentru firescul
limbii şi uşurinţa versificaţiei, pentru frumuseţea melodică ce dă seama, chiar şi în câteva versuri lipsite de continuitate, de ce-ar fi fost în literatura noastră noua tălmăcire
pe care G. Coşbuc a dorit s-o sfârşească: .Pe Homer am început să-l traduc şi, dacă
voi avea tot acelaşi zel de lucru ca şi până acum, o să-l public mai târziu" - scria poetul în prefaţa Eneidei apărută în 1896. Între manuscrisele păstrate, N. Lascu însă nu a
mai reuşit să găsească, deşi se pare că un caiet cu traducerea Iliadei a existat cândva,
decât file răzleţe cu mai puţin de o sută de versuri din cântul al X-lea, în neorânduială
şi multe chiar fragmentare. Dar şi aşa ele îşi păstrează prospeţimea textului rămas
veşnic pe masa de lucru şi valoarea intrinsecă a unei scrieri bine începute:
în

competiţie, căci

drăznesc să traducă

aheicl acum la corăbii pe maluri
Pacinic cu tof" donneau, odihnindu-se-n liniştea nopţii.
Singur păstorul oştirii întregi, Agamemnon Atridul,
Fără de-odihnă veghea, svârcolindu-se-n gânduri de-a valma.
Astfel al Herei bărbat tzb~te din norii furtunii
Sfântul său fulger când vrea să reverse ori grindini ori ploaie
Multă din cer, ori un viscol cu nea care-acoperă câmpul,
Ori să deschidă grozavul gâtlej al t:1maru/ui Ares,
Astfel înt"'na suspinuri scotea din adânc A,gamemnon ..
„Ceilalţi principi
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Descoperită

de cultura românească .şi asimilată târziu, Iliada a urmat din veacul trecut un drum sinuos, cu multe încercări .şi nereuşite. Traducerea ei s-a închegat însă, expresivă .şi armonioasă, într-o limbă atât de diferită în construcţie şi sonoritate de cea originală.
Mulţi sunt cei care şi-au dat osteneala şi, ca aezii de demult, au rămas pentru
noi fără nume. Dintre cei de atunci de unul singur ne mai aducem aminte. Pe cei
de acum i-am uitat în afara unuia singur. Căci ceea ce a fost Homer pentru Iliada
este George Murnu pentru versiunea ei românească. El a îngemănat stăpânirea
perfectă a limbii române cu înţelegerea maternă a celei greceşti, mult mai apropiată, fireşte, ca lexic .şi construcţie gramaticală, de limba homerică. În traducerea lui,
încercărilor aromânilor şi grecilor românizaţi din veacul trecut li se adaugă folosirea limbii române, cu supleţea şi eleganţa intelectualului ce nu uită de puterea şi
trăinicia verbului popular. Şi dacă până la el limba română a jucat feste traducăto
rilor, în veacul nostru, din păcate, necunoaşterea perfectă a limbii greceşti stă în
calea realizării unor bune traduceri.
Şi nu ne rămâne decât să credem că, în continuare, între mulţii traducători vor
mai fi şi alţii a căror iscălitură să rămână în veac.

Note
30 . •Mişcarea ltterară", 1925, aprilie, 19.
31. „Rampa", 10 aprilie 1924, Interpretarea Iul Homer în româneşte.
32. „Analele Societăţii Academice Române", seria II, tomul XXX, 1907-1908, p. 208.
33. Idem, p. 354
34. Al. Vlahuţă, Pictorul N. I. Grigorescu. Vieaţa şi Opera lui.
35. I. Al. Bratescu-Voineşti, în lumea dreptăţii şi întuneric şi lumină.
36 . •Analele Soctetăţti Academice", seria 11, tomul XXXV, 1912-1913, p. 291.
37. Const. Paul, Academia şi premierea Iliadei, .Flacăra", nr. 34, 8 iunie 1913.
38. Victor Eftimiu, Magia cuvintelor, 1932, p. 35-101.
39. Idem, Traducerea Illadei.
40. „Porunca vremii", 28 martie 1939.
41. .Universu/ literar", 22 aprilie 1939.
42. Numele autoarei este menţionat diferit pe cele două volume ale ediţiei: Diamantescu şi Diamandescu
43 .• Tribuna", serie nouă, XIII, 1969, nr. 47 (669), p. 4.
44. Apărută în „Revista Fundaţii/or Regale", anul V, nr. 12, dec. 1938, p. 541.

146
https://biblioteca-digitala.ro

Cronologia editării Iliadei

- în traducerea lui George Mumu 1900 - Homer, Iliada, cântul L în „Convorbiri literare", XXXIV, p. 84-101;
1900 ·-Homer, Iliada, cântul al II-iea, în „Convorbiri literare", XXXIV, p. 628-652;
1901 - Homer, Iliada, cântul al III-iea, în „Convorbiri literare", XXXV, p. 1-14;
1901 ·-Homer, Iliada, cântul al IV-iea, în „Convorbiri literare", XXXV, p. 289-304;
1902 - Homer, Iliada, cântul al V-lea, în „Convorbiri literare", XXXVI, p. 2-18;
1902 ·- Homer, Iliada, cântul al V-lea (urmare), în „Convorbiri literare", XXXVI,
p. 103-113;
7. 1902 ·-Homer, Iliada, cântul al V1-lea, în „Convorbiri literare", XXXVI, p. 673-688;
8. 1902- Homer, Iliada, cântul al V1I-lea, în „Convorbiri literare", XXXVI, p. 865-878;
9. 1903- Homer, Iliada, cântul al VIII-lea, în „Convorbiri literare", XXXVII, p. 121-136;
10. 1903 -·Homer, Iliada, cântul al IX-iea, în „Convorbiri literare", XXXVII, p. 785-805;
11. 1904 -·Homer, Iliada, cântul al X-lea, în „Convorbiri literare", XXXVIII, p. 513-529;
12. 1904-- Homer, Iliada, cântul al Xi-lea, în „Convorbiri literare", XXXVIII, p. 623-646;
13. 1904 -· Homer, Iliada, cântul al XII-iea, în „Convorbiri literare", XXXVIII,
p. 1057-1070;
14. 1905- Homer, Iliada, cântul al XIII-iea, în „Convorbiri literare", XXXIX, p. 961-948;
15. 1906- Homer, Iliada, cânturile I-XII, Budapesta, Institutul de arte grafice şi Editura „Luceafărul", XX+253 p.;
16. 1907 - rlomer, Iliada, cântul al V1-lea (fragment), în „Luceafărul", V1, p. 12-15;
17. 1911- Homer, Iliada, cântul al XIV-iea, în „ Viaţa Românească", V1, p. 73-86;
18. 1911 - Homer, Iliada, cântul al XV-iea, în „ Viaţa Românească'; V1, p. 86-91;
19. 1911 - Homer, Iliada, cântul al XVI-iea, în „ Viaţa Românească", V1, p. 385-406;
20. 1912 ·-Homer, Iliada, cânturile XII-XXIV, Bucureşti, Institutul de ane grafice Carol
Gobl, 11+239 p.;
21. 1912 · .-lomer, Iliada, cântul al XVII-iea, în „ Viaţa Românească'; V1I, p. 65-84;
22. 1912 - Homer, Iliada, cântul al XVIII-iea, în „ Viaţa Românească'; VII, p. 39-54;
23. 1912 - riomer, Iliada, cântul al XIX-iea, în „ Viaţa Românească", VII, p. 56-66;
24. 1913-Homer, Iliada, cântul al XX-iea (fragment, v. 395-513), în „Flacăra", II, p. 267;
25. 1913 ··- ~omer, Iliada, cântul al VI-lea (fragment, v. 440-529), în „Luceafărur, XII,
p. 512-513;
26. 1915 - Homer, Iliada, cântul al III-iea (fragment, v. 121-223), în .Poezia", I, nr. 3,
p. 10-11;
27. 1916 - Homer, Iliada, cânturile I-XV (fragmentar), Bucureşti, Institutul de arte
grafice C. Sfetea, ediţie şcolară, 191 p.;
28. 1916- Homer, Iliada, Bucureşti, Casa Şcoalelor, Biblioteca autorilor clasici greci şi
romani, 514 p.;
29. 1920 - Homer, Iliada, Bucureşti, Casa Şcoalelor, Biblioteca autorilor clasici greci şi
romani, IIl+514 p.;
30. 1923 ·- Homer, Iliada (fragmentar), Bucureşti, Editura literară Casa Şcoalelor,
colecţia Scriitorii români contemporani, Pagini alese, 296 p.;
31. 1926- Homer, Iliada, cântul al II-iea (fragment, v. 211-277), în .Ritmul Vremii", II,
p. 270-271;
32. 1927 - Homer, Iliada, cântul al XIV-iea (fragment, v. 168-347), în „Favonius", voi. I,
fasc. 7-10, p. 111-115;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

147
https://biblioteca-digitala.ro

33. 1928- Homer, Iliada,

Bucureşti,

Cultura

naţională,

VI+471 p.;

34. 1929 - Homer, Iliada, cânturile I şi XXIV (fragmente, 1-42, respectiv 955-1025) în
"Viaţa Literară", N, nr. 98, p. 4;
35. 1935 - Homer, Iliada (fragmente), Bucureşti, Istoria literaturii eline în lecturi,
Editura Cartea Românească, 1935, p. 17-44;
36. 1938 ·- Homer, Iliada (fragmente), Bucureşti, Cartea Românească, ediţie şcolară,
XI+202 p.;
37. 1943 -- Homer, Iliada (fragmente), în Dacia, II (19), p. 10-11;
38. 1943 ·- Homer, Iliada (fragmente), Bucureşti, Cartea Românească, ediţie şcolară,
XI+203 p.;
39. 1948 - Homer, Iliada (fragmente), Bucureşti, Cartea Românească, ediţie şcolară,
XI+202 p.;
40. 1955 - I Iomer, llia.Ja, Bucureşti, ESPLA, colecţia Clasicii literaturii universale, 467 p.;
41. 1959-·· Homer, Iliada, Bucureşti, ESPLA, colecţia Clasicii literaturii universale, 475 p.;
42. 1962 -· Homer, Iliada (fragmente), Crestomaţie pentru istoria universală veche,
partea a II-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, p. 29-52;
43. 1965 - Homer, Wada, Bucureşti, Editura Tineretului, Biblioteca şcolarului, 2 voi.
245+25i p.;
44. 1967 - Homer, Illada, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, ediţie definitivă, XXXV +490 p.;
45. 1967 - Homer, lliada, cântul al XXII-lea, Culegere de texte din literatura unJversili Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, p. 22-26;
46. 1968 -- Homer, Illada (fragmente), în Antologie greacă în Literatura elină,
). Defradas, Bucureşti, Editura Tineretului, p. 201-209;
47. 1970-- Homer, Wada (fragmente), în Antologia literaturii universale, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, p. 11-18;
48. 1972 -· Homer, lliada (fragmente), Legende mitologice din opera poeţilor
greci şi latini, Bucureşti, Editura Albatros, p. 209-210 şi 214-216;
49. 1985 ·-Homer, Illada, studiu introductiv, note şi glosar de Liviu Franga, Bucureşti,
Editura Univers, 543 p.
50. 1995 - Homer, lliada, studiu introductiv, note şi glosar de Llviu Franga, Bucureşti,
Editura Fundaţiei Culturale Române.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

