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BIBLIOGRAFIA CESTIUNEL ORIENTULUI
———

Cestiunea Orientului, ce frămîntă de atita vreme diplomaţia
curopeană, constitue în acelaş timp, prin originele şi întinderea ei, una din problemele cele mai obscure ale istoriei.
Numărul mare al celor pe cari această cestiune îi interesează,
din puncte de vedere diferite, explică favoarea cu care sînt
primite lucrările ce apar cu intenţiunea de a contribui la limpezirea el, în total sau în parte, din punctul de vedere politic,
al dreptului internaţional, istoric, economico-financiar, etc.
Dar mulţimea publicaţiunilor, pe de o parte avind acest
scop, — nu e publicist care să nu şi fi spus cuvîntul asupra
cestiunei

orientale;

—

de alta puţina

însemnătate a unei mari

părți din ele, efemere şi inutile pamflete de ocazie, impuneaii
din capul locului alcătuirea unul repertoriu metodic, unei „Bibliografii a cestiunei Orientului“, care să înlesnească studiarea
cestiunei, făcînd posibilă călăuzirea în dedalul de broşuri şi
volume, ce S'aui scris și tipărit cu profusiune în toate limbile
și în toate ţările Europei.
Notiţa d-lui Bengescu,!

autor

atit de

avantajios

cunoscut

1 Georges Bengesco, Essai d'une nolice bibliographique sur la question
d'Orient. Orient europâen, 1821—1897. Bruxelles et Paris, 1897, în 8 p.
XIII-327,
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prin publicaţiunile sale bibliografice anterioare, caută să împlinească lipsa din ce în ce mai simțită a unui asemenea repertoriti, iar prezenta noastră analiză are de scop a arăta întru
cît ea își atinge scopul, împlinind lipsa ce semnalarăm.
Această „Notiţă“ era destinată, mal întîi, să complecteze
bibliografia cărţilor scrise în limba franceză despre Romîni, întocmind unul din capitolele volumului al doilea al „Bibliografiet franco-romîne“.! Cum însă, singură, ea a luat proporţiunile unui volum de peste 300 pagini, autorul a scos-o din
cadrul ce îi hotărise, pentru a o publica deosebit, ca pe o
lucrare cu totul independentă. Acest sacrificii tipografic însă
nu

compensează îndestul neajunsul pentru „Notiţa bibliografică

asupra cestiunei Orientului“ de a fi concepută şi chiar executată după același plan ca şi „Bibliografia franco- romînă“, de
care ea diferă, atit prin natura sa cît şi prin scopul pentru
care era făcută.
O bibliografie franco-romînă e un repertoriii de cărţile scrise
în limba francesă de Romîni sau privitoare la națiunea romînă,
şi, cînd lucrarea cu acest titlu a d-lui Bengescu va fi complectă, 2 ea va îndeplini de minune acest scop.
Din potrivă, o bibliografie a cestiunei Orientului trebue să
coprindă titlurile cărţilor ce se ocupă cu această cestiune, în
ori-ce limbă ar fi ele scrise. In notița d-lui Bengescu nu sînt
menţionate de cît publicaţiunile în limba franceză, şi vom
vedea că nici acestea toate. Ea deci nu e o „bibliografie a cestiunei Orientului“, ci o „bibliografie franco-orientală“, mai corect o „bibliografie a resunetului pe care cestiunea Orientului

la avut în Franţa și Belgia“. Cauza, am
1 G. Bengesco,

spus, este că, în in-

Bibliographie franco-roumaine du XIX-e sitcle, Bruxelles

1895, t.1, p. XL: „Quant aux innombrables brochures sur la question d'Oricnt,
lesquelles renferment presque toutes, surtout pour la pâriode qui s'âtend entre
1840 et 1880, des parties concernant la Roumanie, elles feront Vobjei d'un
chapitre special de notre second volume.“
2 Asupra primului volum din „Bibliographie franco-roumaine“, v. Şt.
Orăşanu, Convorbiri Literare, t. XXIX (1895), p. 835—845. — Aci însă ca
şi acolo adăogăm că o bibliografie franco-romînă, cu adevărat complectă,
va trebui să coprindă şi cărţile romînești traduse din franțuzeşte saii privi-

toare la Francezi,

5
tenţiunea autorului, această „notiţă, a fost socotită mult timp
ca un capitol din lucrarea mal întinsă:
„Bibliografia franco-

romînă.
Modificînd planul publicaţiunei sale, d. Bengescu a crezut
însă necesar să reproducă, și în bibliografia cestiunel Orientului,
titlurile cărţilor privitoare la Principatele Romiîne, deşi ele fuseseră înregistrate în lucrarea sa anterioară, într'un mod mai
complect chiar, cu indicarea paginaţiei, a imprimeriel, şi cota
Bibliotecei Naţionale din Paris. Numărul cărţilor citate în notiță
sa urcat prin aceasta este adevărat la 2141, afară de cele
din „corrections et additions“. Acest motiv însă nu pare destul de puternic, ca să îndreptăţească înșirarea pentru a doa
oară a titlurilor aceloraşi cărți, mai ales că „Bibliografia francoromînă“, eşită cu doi anl mai înainte, nu era inaccesibilă celor
pe cari cestiunea Orientului i-ar fi interesat in toate fazele el.
O simplă trimetere, pentru scrierile ce priveau pe Romiîni, la
lucrarea anterioară, — cum se şi face în publicaţiuni de asemenea natură, — ar fi fost îndestulător, procurînd autorului
şi o însemnată economie de spaţii.
Pentru a da o idee complectă despre valoarea lucrărei d-lui
Bengescu, vom cerceta ma! întîi planul el, limitele cronologice
şi geografice ale cestiunei Orientului, după această lucrare, ŞI,
în partea a doa, felul cum este ea executată în limitele alese
de autor.
Il

Este știut că, din punctul de vedere cronologic, ca şi din
cel al geografiei, limitele cestiunei Orientului nu sînt ușor de
precizat ; că sub acest nume adesea se înţeleg nu numal cestiunile privitoare la Orientul european, mai corect Orientul
otoman, dar chiar cele relative la neînțelegerile puterilor europene în Asia centrală, în extremul Orient ori în Africa. De
altă parte,

că originile

cestiunei

Orientului

sînt

căutate

prin

mișcările Barbarilor din Evul mediu, expediţiunile Cruciadelor,
stabilirea “Turcilor în Europa, luarea Galipolei (1357) sau a
Constantinopolei (1453), începutul răsboaelor dintre Ruși şi
imperiul otoman, etc,
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Concepută pe un plan
ar oferi pentru bibliograf
se grăbeşte a declara că
da bibliografia complectă
ci pină în prezent:

_—

atit de general cestiunea Orientului
un cîmp prea întins, și d. Bengescu
intenţiunea d-sale nu a fost de a
a cestiunei orientale de la originele

me dans un cadre restreiat ct
Nous nous sommes volontairement renfer
principaux fails qui ont cu pour
limit, en bornant nos recherches aux
de lu premiere insurrection grecquc,
tnsâtre FOrient curopten depuis 1821, dute
faşon gâncrule, â nc signaler pour
d'une
ant,
jusqu'ă nos jours, et nous attach
publics en France et cn Belgique.
cette pâriode que les seuls ouvrages
(pag. VIIL sq.)

Bengescu coDin aceste cuvinte resultă că lucrarea d-lui
Orientul european;
prinde: a) Numal scrierile privitoare la
evenimentele pela
b) Din acestea numai pe cele privitoare
numai pe cele putrecute după 1821 ; c) Din acestea iarăşi
plicate în Franţa și Belgia.
şi noi, pentru a
Asupra acestor trei puncte ne vom opri
natura lucrărci
prin
vedea întru cît alegerea lor este justificată
ni istorice, şi a scode care ne ocupăm : bibliografia unei cestiu
i studiarea acelci
pului ce lucrarea trebuia să aibă : de a înlesn
la cercetarea motrece
cestiuni. Acestea lămurite, vom putea
rea, după pladului cum autorul a înţeles să-şi execute lucra
ă corespund
nul ce singur şi-a ales, şi întru cit plan şi metod
cerinţelor bibliografiei ştiinţifice.
Văzurăm chiar din prefaţă cum lucrarea d-lul Bengescu conumai
prinde mai puţin de cît promite titlul ei, menţionînd
impri897,
1821—1
dintre
cărţile, privitoare la evenimentele
nu
“
„Notiţei
ul
mate în Franţa și Belgia. Dacă însă coprins
din
corespunde titlului, el corespunde şi mai puţin explicărei
prefaţă, de oare-ce în această „Notiţă“ sînt menţionate nu
numai scrierile despre „principalele fapte care ai avut de
teatru Orientul european după 7821“, cum spune prefața, ci
şi altele, al căror subiect îl formează evenimente anterioare
cu secole acestei epoci. Astfel e publicaţiunea despre: „Ces-

tiunea Orientului în secolul al VII-lea“, citată de d. Bengescu
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la No. 1171,1 acea despre „Cestiunea Orientului în secolul
al XV-lea“, citată la No. 1937, în secolul al XVII-lea (No.
1107), al XVIII-lea (No. 1601—1878, 1814), etc. ?
Tot astfel ar ma! fi putut fi menţionate şi alte publicaţiuni
aflindu-se în aceaşi categorie, cum sînt:
Aegocialions de la
ct actes diplomatiques
ambassadeurs, envoyes
Malte ct JGrusalem, en

France dans le Levant, ou correspondance, memoires
des ambassadeurs de France â Constantinoplo et des
ou râsidents â divers titres
Venise, Raguse, Rome,
Turquie, Perse, G6orgie, Crimce, Syrie, Egypte, etc.

ct dans les 6tats de Tunis, d'Alger et de Maroc; publics pour
fois par E. Charriere. Paris, Imprimerie

p. CXXNVI-664, XL-824, LXIV-952, 787. (Collection de
sur

histoire

de

France

publits

par

la premitre

nationale, 4 vol, în 40, 1848 —1860,

les

Documents

soins du Ministre

tion publique. Premiere sârie. Histoire politiquc). 2

de

inâdits
!'Instrue-

La Diplomatie franţaise vers le milieu du XVl-e Siâcle, d'apres
la corres=
pondance de Guillaume Pellicier, eveque de Montpellier, ambassadeur
de Frangois l-er â Venise (1537—1542), par Jean Zeller, professeur supplâant
ă la
Facult€ des leltres de Nancy, Paris, Hachetie et C-ie, 1881, în 80
p. XVI-413.
(Capit. V—VIII: L'Orient revelă par la diplomatie, Paix de Venise
avec les
Tures ; Guerre de la succession de Hongrie; Meurtre de Rincon et de Fregoso).

1 Ad. d'Avril, Heraclius ou la question d'Orienl au VIl-e sicele, Puris
1862. — Cf. L'Empereur Heraclius el Vempire byzanlin an VIl-c sitcle :
par L. Drapeyron, docteur &s Icttres, ancien Slăve de TEcole Normale, professcur agrâge d'histoire au Iycee Napoldon. Paris, Ernest Thorin, librairecditeur; (Typ. A. Parent), 1869, în 80 p. 416.
2 L. Thuasne, Djem-Sultan, fils de Mohammed II, frere de Bayezid II.
(1459—1495), d'apres les documents originaux en grande partie incdits.
Etudes

sur

la question

d'Orient ă

la fin du

XV-e

siecle, Paris 1892;

P. Dou-

haire, La question d'Orient au XVIl-c sitcle, Paris 1860 ; R. Tomassy,
La question d'Orieni sous Louis XIV, Paris 1841; A. Sorel, La Question
d'Orient au XVIIL-e sitcle. Les Origines de Ia triple aliance ; etc.
3 Documentele privitoare la Romîni din această scriere, ati fost repro-

demiei Române. Bucuresci, 1886, în 40 p. LXXI-1003, no. I—LXI er pass.—
Cf, Hasdeu, Archiva istorică a României. t. 1, 1, p. 145 sqq., no. 212—239,
249—252,

256; Foaia societății Românismului,

Bucuresci

1870, p. 332 saqqg.

Ă

-

duse de d. Tocilescu în:

„Documente privitoare la Istoria Rumănilor ; urmare la colecţiun
ea lui
Eudoxiu de Hurinuzahi. Suplement Î, volumul, 1518—1780, cu portretul
lui
Ioan Nicolae Alexandru Mavrocordat Voevod. Documente culese din diferite
publicațiuni şi din Biblioteca Naţională din Paris de Gr. G. Tocilesc
u ; din
Archivele Ministerului Afacerilor Străine din Paris de A. 1,
Odobescu. Publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor şi lastrucţiunci Publice
şi ale Aca-
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Memoire historique sur Vambassade de
Merquis de Bonnac, publi€ avec un
Porte Ottomane, par M. Charles Schefer,
Lerous, 1894, în 8, p. LXXVIII-287, portret

France & Constanlinople, par le
Prâcis de scs nâgociations ă la
membre do Institut. Paris Ernest
şi 2 table.— Societe d'hist. diplo-

maligue. No. 3. |
de Salignac, 1605
Ambassade cn Turquie de Jean de Gonlaut Biron, baron

inâdits, publics ct annotes
â 1610. Correspondance diplomatique ct documents
Paris, H. Champion ct A.
Birou,
ut
Gonta
de
ore
par le Comte Thtod
Picard,

1889,

în

80,

XIV-451. 2

p,

La Mission du marUne Ambassade franşaise en Orient sous Louis XV.
Deuxitme cdition,
.
Vandal
Albert
par
quis de Villeneuve, 1228—1741;
Paris, librairie

Louis
ambassade

1887,

Plon

Bonnevilie

în 80,

p. XV-461. 3

de Marsangy—Le

Chevalicr de Vergennes. Son

în 80, p. VIILă Constantinople. Paris, librairie Plon, 1804, 2 vol.

397, 402.

XVI, par Leonce
Choiseul-Gonfficr. La France en Orienl sous Louis
Icttres de Besanşon.
des
Faculte
Pingaud, protesscur d histoire moderne ă Ia

Paris, Alphonse Picard, 1887, în 80, p. IX-297.

Ies Croisades
Histoire du comimerce enlre le Levant et Europe depuis
membre
ny,
Deppi
jusquă la fondalion des colonies d'Amiriqne; par G.
,
chnique
philote
Sociâte
la
de
de la Socist6 royale des antiquaires de France,
ctranger
associc
gue,
Copenha
â
Nord
du
res
de la Socict6 royale des antiquai
la Socicte royale de
de VAcadâmie royale de Munich et correspondant de
mie royale dos insl'Acadâ
Nancy. Ouvrage qui a 6t6 couronn en 1828 par

roi â l'Impricriptions et belles-lettres. Paris, imprime par lautorisation du
mârie nationale, 1830, 2 voi. în 80, p. VIII-344, 376.
e
Biudes sur le commerce au moyen dge. Histoire du Commerc

de la mer

uNoire et des colonies genoises de la Krimce ; par F. Elie de Lu Prima
daie.

Paris, Comon

Histoire

du

et C-ie,

1848, în 80, p. XUI-404.

cominerce franţais

daus

le

Levant

au

XVIl-e

siecle;

par

XXĂIILMasson, docteur &s lettres. Paris, Hachette, 1896, în 80, p.

Paul

533-XXIXX şi o hartă.

l BouciLa France en Oricut au XIV-e sitcle. Expedilions du marecha
membre
ancien
phe,
palogra
te
archivis
,
ltoulz
Le
lle
Delavi
J.
caut ; par

1 Cf. Bengesco, Essai d'une Notice, etc. no. 1562.

are iu țările
2 Depeşile şi rapoartele acestui ambasador (Salaygnac), privito
eca Naţională
româîne, ati fost reproduse după manuscrisele păstrate la Bibliot
u, Docurmente,
din Paris (fonds franşais no. 16.146), în Hurmuzaki-Tocilesc
:
1 no. CLXXXIN—CCII,
3 Din „Notiţa“ d-lui Bengescu această carte lipseşte. In schimb este citată
et Elisa(No. 2078) alta a aceluiaşi autor, privitoare la Rusia: „Louis AV
beth

de

Russie;

cinde sur

les relations

de la France

ei de“la

Russie

au dix-

Ca

huilieme sitcle, Paris 1896“,

9 de I'Ecole franşaise de Rome, docteur &s-letires, Paris, Thorin, 1885—188
6,
2 vol. în 80, p. [1V]-518, 333.—[Bibliothtque des Ecoles franşaises
d'Athânes
et de Rome, fasc. XLIV—XLV].
Histoire de Scanderbeg on Turks ct Chriticns au XV-e siccle;
par NI.
Camille Paganel, ancien consciller d'âtat, Paris, Didior, 1855, în
80 şi

120, p. LXXXIV-464. 1

Judecînd-o deci după coprins, „Notiţa“ d-lut Bengescu e o
„Bibliografie a cărţilor privitoare Ia Orientul european, tipărite
în Franţa şi Belgia între anil 1821—1897“. Tipările între
1821—1897, nu priviloare la evenimentele din acești ani.
Acestea pentru o serie de publicaţiuni, despre a căror prezenţă în bibliografia d-lui Bengescu cititorul nu cra prevenit
nici prin titlul, nici prin prefața bibliografiei. In cursul analizei
noastre vom mal întilni în această bibliografie şi alte scrieri
în aceași condiţiune.

Cestiunea Orientului am văzut că se mărgineşte, în „Notiia“ d-lui Bengescu, în limitele Orientului curopean, din punctul de vedere geografic, şi, începînd cu anul 1821, din acela
1 Traducere germană ;
Geschichte Scanderbeg's oder Tiirken und Christen în 13 Jahrhundert,
von
Cumille Paganel, vormal Staatsrath, Rechtmiissige, mit Zustimmung
des
Verfassers verandstaltete Uebersctzung, Tiibingen, Laupp, 1856,
în 80p.:

VI-410.

O bibliografie excelentă a scrierilor privitoare la Scanderbeg,
apărute pînă
la 1880, s'a publicat sub titlu:
Petite collection bibliographique. Scanderbeg (Georges Castriota).
Essai
de bibliographie raisonnde. Ouvrages sur Scanderbeg 6crits en
langucs frangaise, anglaise, allemande, latine, italienne, espagnole, portugaise,
suțdoise
et grecque; et publies depuis l'invention de imprimerie jusqwâ
nos jours.
Par Georges T. Petrovitch, architecte, ancien âlăve de l'Ecole
Polytechnique de Zurich et de Munich. Paris, Ernest Leroux âditeur
(Vienne,
typ. Adolphe Holzhausen), 1881, în 80 p. XXIX-187.
În urma acesteia ati mai apărut:

Scaniderbeg, Historische Studie von Julius Pisho, k.u. k. Vice-Consu

und Leiter de k. u. k, Oest.-Ung. General-Consulates in Janina.
Wien, k. u:
E. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick, 1894, în 80 p. 162. —
Cf. N. Jorga, Revue
critique, 20 janvier 189, p. 40; L. Miletici, Bsarapern
Ilptraeav, Mai

1895, p. 146.
Fel. Cuniberti,

— L'Albania e îl principe Scanderbeg. Torino,

Frassati et C-ie, 1898, în 80 p. 126,

+
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dacă aceste limite coal cronologiei. Rămîne acum să vedem
tale, saii dacă cle
respund limitelor fireşti ale cestiunei orien
u înţelegerea Şi stupot constitui nişte puncte de plecare pentr
diarea ei.
ei, ma! multe faze,
Cestiunea Orientului prezintă, în cursul
tere comune de adeosebite unele de altele, avînd însă carac
ei istoricului nu ca
semănare, după care ele se arată privir
al unei singure cestiuni
evenimente izolate, ci ca nişte verigi
şi determinarea eveniistorice. Pentru cunoaşterea acelor faze
din cestiunea orimentelor ce trebue socotite ca făcînd parte
ut, ca criteriu modul
entală, se poate lua, chiar de la încep
siunea ce ati produs
cum aă fost ele privite în Europa, impre
asupra opiniei publice europene.
faze ale cestiuPrivite din acest punct de vedere, diferitele
n: interesul genei Orientului prezintă toate un punct comu
ce constitue cacea
neral ce ele at provocat în Europa și,
manifestările el,
racterul principal al acestei cestiuni în toate
or cum s'a manifelul particular şi: contrarii dreptului ginţil
puteri creştine în
festat acel interes, prin intervenția marilor
n.
afacerile de ordin interior ale imperiului otoma
colectivă sat
Intervenţia puterilor, diplomatică sati armată,
orientale, de cînd
izolată, ce, formează caracteristica cestiunel
european, prin
es
inter
aceasta devine o cestiune politică de un
cauzele

care

iai

dat

naştere,

ajută la aflarea

celor-lalte

doă

iunile dintre racaractere proprii ale acestei cestiuni: a) relaţ
e aceasta şi maielele creştine cu Poarta, şi b) raporturile dintr
rile puteri europene.
are pentru eveniIn resumat patru sînt caracterele -deosebito
ui :
mentele ce întocmesc cestiunea Orientul
e evenimente deşacest
a) Interesul general şi profund ce
tă: pur umateaptă în lumea creștină, interes de natură varia

Siria şi Arnitar ca la 1860 şi 1896, cînd cu măcelurile din

egic ;
menia, comercial ori economic, politic sai strat
or puteri cub) Consecința acestui interes : intervenţia maril
ropene, provocată de:
istrațiunea
c) Relaţiunile dintre populaţiunea creștină şi admin

1

turcă, cauză făţişă, mai adesea un pretext, pentru a masca
cauza reală, deși nemărturisită :
d) Raporturile dintre Poartă şi puterile europene, de care
sînt legate atitea interese politice şi economice.
Acestea stabilite, să vedem care din evenimentele petrecute
în Orient prezintă vre-unul din caracterele de mal sus.

Statele barbareşti din Nordul Africer şi conflictele la care
ele
aă dat naştere nu at fost socotite nici odată ca făcînd parte
din cestiunea Orientului. Nici cucerirea Algeriei de Francez
i,
nici neînțelegerile dintre F ranța şi Italia, la care a dat naștere
stabilirea protectoratului francez asupra 'Tunisului, nu ati provocat în opinia publică acea emoțiune, nici în politica europeană

acel

mare

interes,

cum

s'au

produs

cu ocasiunea

eve-

nimentelor petrecute îu Orientul european, Asia-mică,
sat în
Siria. Şi e de remarcat că importanța unora din aceste
evenimente, cum ati fost de exemplu masacrele din Siria
şi cele
recente ale Armenilor, era cu totul secundară, din punctul
de
vedere politic sau economic, acela al intereselor ce marile
puteri
europene ai în Orientul otoman. Cîte-va sute sau
mil de Maroniţi ori Armeni mal mult saă mat Puțin, nu era
de natură
a schimba situaţiunea imperiului otoman, nici de a aduce
vre-o
atingere relaţiunilor dintre statele europene şi Poartă,
sau între
ele. Se știe însă cît de adincă şi generală a fost
emoţiunea
provocată de aceste măceluri în opinia publică, şi
publicarea
documentelor diplomatice (Bine Book, Livre Jaune) arată
că
nicI cabinetele europene nu ai rămas în afară de
această
mişcare.
Nimic din toate acestea cu ocasiunea evenimentelo
r din
Africa nordică, dacă exceptăm Egiptul pe care, posiţiu
nea sa
geografică la porţile Asiei şi relaţiunile de depend
ență mai
strînse cu Poarta de cît ale deylor barbarești, îl
pune într'o
situațiune deosebită.
.
Străine cestiunei orientale, propriu zise, sînt şi cestiun
ile privitoare la extremul Orient sau la rivalităţile dintre
Ruşi şi Englezi în Asia-centrală, cestiuni care nu prezintă
cu acelea din
Orientul european și asiatic, de sub stăpînirea Turcilo
r, de cît
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raporturi foarte depărtate. Văzurăm
urmă

at

fost considerate

însă că numal

aceste din

cestiunea

Orientului,

ca constituind

de indignare şi înşi numai cle at dat naştere manifestărilor
straţiunilor armate
grijare în presa şi tribuna europeană, demon
Asia-centrală sînt cesale puterilor Europei. Neînţelegerile din
z, după cum cele
engle
și
tiunt care privesc pe cabinetele rus
cine ştie însă
Ori
din “Tunis priveau pe Italieni şi Francezi.
trebue să fie rezolcă o neînțelegere ivită în Orientul otoman
ene.
vită de întregul concert al marilor puteri europ
pe cestiunea
aproa
de
Cu acestea am ajuns a determina mal
înţeles cestiunile
Orientului. Cum, prin această cestiune s'a
tul de sub stăpiprovocate numai de evenimentele din Orien
pa (Peninsula Balnirea Turcilor, fie că ele se petrec în Euro
în Africa (Egipfie
canică), fie în Asia (Siria, Armenia, etc.),
cestiunel Orientului,
tul). Acestea fiind limitele geografice ale
ce în discuţiunea
să vedem ce anume evenimente pot readu
ci această nelinişpublică şi în preocupaţiunile oamenilor politi

titoare cestiune.

”

Metal cal

diferitele faze
Din examinarea evenimentelor ce ai întocmit
se pot grupa în doă
ale cestiunei Orientului, am văzut că ele
iului turcesc, ca
imper
categorii : a) Provenite din relaţiunile
state europene,
stăpînitor al porţilor Orientului, cu cele-lalte
comercial al acestor
şi din conflictele de interes politic sai
e dintre Poartă,
state în Levant; b) Provenite din raporturil
e.
supus
putere mahomedană, şi raielele creştine
o a treia caLa acestea s'aii adăogat, în timpii din urmă,
raporturile dintre
tegorie : acea a evenimentelor produse de
ei le-ai permis
Turci
rea
fostele raiele, ele între ele, cînd slăbi
independente.
a se constitui în state mai mult sau mai puţin
aceste reFaptul că soluţiunile date problemelor ridicate de
e cestiunei, de
laţiuni erai parţiale, neîmpăcînd din dificultăţil
olvirea cescît pe cele mai grabnice, a avut de resultat nerez
evenimente
tiunei Orientului, iar felul cum s'ati potolit ultimele
rezolvirei
nţa
credi
ște
ptățe
îndre
din Grecia şi Armenia nici nu
întrun viitor apropiat.
i în
Rezolvirea definitivă a cestiunei orientale nu stă numa
iunile la
greutatea problemei, cît în contrazicerea dintre soluţ

13

care conduce examinarea atentă a condiţiunilor în cari această
cestiune se prezintă,
De o parte, faţă cu nedestoinicia seculară a Turciei de a
deveni un stat civilizat, în care raporturile supușilor săi, de
ori-ce religiune, să fie regulate echitabil, cu toate încercările
făcute și cu toate amînările de termen zadarnice, ce și-au impus puterile europene ;—faţă de această nedestoinicie nu rămîne
de cît o singură soluțiune: emanciparea popoarelor creștine
de sub stăpînirea turcească, și constituirea lor în state independente.
Intr'adevăr,

dacă

numa!

în aceaste, ar consta cestiunea Ori-

entului, ea ar fi rezolvită .de mult: O acţiune comună a puterilor, sai a uneia singură, cu consimţimîntul celor-t'alte, ar
fi nimicit pentru tot-d'auna imperiul turcesc ca stat. Dar dacă
acesta este unul din aspectele cestiune! orientale, — şi pentru o
bună parte din presă unicul, — diplomaţia cunoaşte un altul,
care este destul de puternic pentru a" impune tolerarea atitor
măceluri, ba chiar, la nevoe, cînd Turcia ar fi ameninţată de
vre-una din puteri, ca cele-lalte să intervie în favoarea ei.
Acest motiv, singurul adevărat, după cum am ZIS, provine din
pozițiunea geografică a imperiului turcesc, la porţile Orientului, în drumul către bogăţiile Asiei, către India şi ExtremulOrient, unde 'şI îndreaptă acum Europa planurile ei de cucerire economică. De aci rivalităţile dintre statele europene, de
aci neîncrederea dintre ele, de aci imposibilitatea unei rezolviri a cestiunei Orientului, care să satisfacă interese atît de
multe şi atît de contrarii.

Cunoscînd limitele geografice ale cestiunei Orientului, cunoscînd şi caracterele ce prezintă evenimentele considerate ca
făcînd parte din această cestiune, ne va fi mai uşor de a stabili şi marginele el cronologice. Originele cestiunei orientale
nu pot fi puse mai nainte de secolul al XVIII-lea, cînd, puterile Turcilor scăzînd mereu la repetatele izbiri ale statelor
creştine învecinate, încep a se formula planurile de o împărțire a imperiului Otoman, mai întîi; apoi, cînd neînţelegerila
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să
şi conflictul de interese dintre părțile compartagente, făcu
a
tendinț
—
li,
împărțe
ea
se vază imposibilitatea unei asemen
.
Europa
în
i
de menţinere cu orl-ce preţ a stăpînirei turceşt
lui
Aceste doă sînt fazele pe cari le prezintă cestiunea Orientu
în cursul

secolilor

XVIII și XIX, faze ce se deosibesc în destul,

limbele ita1 Acest tratat (10[21 Iulie 1774) a avut o triplă redacţiune, în
către Turci,
de
şi
ca
Ruşi
către
de
făcut,
s'a
care
după
turcă,
şi
liană, rusă
redacţiune
de
le
traduceri deosebite în limba franceză. Aceasta explică deosebiri
e, şi de
originalel
cît
de
cunoscute
între textele franceze ale tractatului, mai
VII
articolul
italian,
lui
originalu
faţa
în
alăturînd,
care ne putem face idee
:
i
traducer
ambelor
al textului

III

delor
ca punct de plecare şi ca mijloace, de acelea ale Crucia
aspecca
Sati invaziunilor barbare, pentru a putea fi studiate
tele unei singure cestiuni istorice.
Strâns legată de istoria puterel otomane, istoria cestiunel Orienristului își are existența ei proprie, şi cum principala sa caracte
interitică am zis că e intervenţia puterilor europene în afacerile
Turcia
cînd
atunci
începe
lui
Orientu
ea
oare ale Turciei, cestiun
cărui
slăbită numai e dușmanul ereditar al creştinătăţei, în contra
aliai,
și
se
se luptaii popoarele creştine, dar cu care une-orl ele
ne
ci cheia Orientului, pentru stăpînirea căreia puterile europe
în
Turciei
unea
situaţi
ia
îl
r
nu se pot învoi. Acest caracte
al
pentru
(1774)
gi
Orient odată cu pacea de la Kuciuk-Kaina
pace
păstra pînă în prezent. Articolul VII din numitul tratat de
impedă Rusiei dreptul de amestec în afacerile interioare ale
din
lor
creştini
tutulor
asupra
riului “Turcesc, prin protecţiunea
prin
Tot
!
ului.
Turcia, de şi aceştia rămîneaă supuşi Sultan
Prinacest tractat (Art. XVI, 10) suzeranitatea turcească asupra
cipatelor Romiîne este micșorată prin protectoratul ce Rusia
|
obține asupra acestor provincii.
Această primă intervenţie a unei puteri creștine în afacerile
interioare ale 'Turciei, consacrată prin pacea din 1774, determină şi începutul cestiunei Orientului, de cînd aceasta ia
aspectul pe care "1 păstrează pînă în prezent: regularea rapor-
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turilor dintre Poartă și raielele creștine prin intervenţia
străină, 1
Intr'o eră nouă intră cestiunea Orientului cu răsboiul
Crimeel

(1854),

cînd

Franța,

Anglia

şi Piemontul, puteri creștine, merg

alături cu Turcii în potriva Rusie, putere creștină, Acum
numa!
Art, VII. La fulgida
Porta promette una ferma
protezione aila Religione
Christiana, e alle Chiese
di quclla; permette ancora
a Ministri dell'Imperial
Corte di Russia di fare
in Ogni occorrenza varie
rappresentanze aila Porta
a favore deila sotto mentovata cretta Chiesa in
Costantinopoli, accenata
nell' Art, XIV, non meno
che di quei che la servono e promette ricevere
queste rimostranze con
attenzione, come

fatte da

persona considerata d'una
vicina e sinceramente amica Potenza.
G. de Martens, Recueil
«de trailes, 2 6dit. Gottingue IÎȘi7, t. II, p. 296.

Art. VII. La Sublime
Porte promet de proteger
constamment ia religion
chrâtienne et ses cglises ;
et aussi elle permet aux
Ministres de la cour imperiale de Russie de faire
dans
toutes les occasions des representations,
tant en favcur de la nouvelle €glise â Constantinople, dont il sera mention

dans

larticle

XIV,

quc pour ceux qui la desservent, promettant de les
prendre en consideration,
comme faites par une personne de confiance d'une
puissance voisinc ct sincerement amie.
Martens, |. c., p. 286
nota: „traduction francaise faite par autorite en
Russie*“; Martens et Cussy
Recueil manuel el pralique
de trailes, ele. Leipzig
1846, t.1, p.114; D.A.
Sturdza,
Acte şi documente
relative la istoria venascerei României, Bucuresci

Art. VII. La Sublime
Porte

promet une protec-

tion constante ă Ja religion chrâtienne et aux 6glises de cette religion,
Elle permet au Ministre
de la Cour impâriale de
Russie de faire en toute
occasion des representations ă la Porte tant en
faveur de V'Eglise construite ă Constantinople,
et dont il sera fait mention dans l'art, 14, qu'en
faveur de“ ceux qui la
desservent,

et elle promet

de donner attention ă ces
observations comme venant d'une personne considerce, et appartenant â
“une

Puissance

voisine et

sincerement amie.
Gabriel Effendi Noradounghian, Recuei] d'actes
înlernationaux
de Lempire
oiloman, Paris 1897, t.
I, p. 323. Cf. HurmuzakiOdobescu, Documente t.1,
p. 898 sq.

| 1888, 1, p. 129.

1 Importanţa tratatului de la Kuciuk-Kainargi în regulare
a cestiunei orientale nu scăpă diplomaţiei contimporane. Ast-fel Thugut,
internunţul “Austriei

la Constantinopol,

observă

întrun

raport din

3 Septembre

1774,

că:

»Durch

ihre kiinstliche Einrichtung dieses ottomanische Reich
von nun an in den Stand
ciner Art von russischer Provinz verfălit, aus welcher
der Petersburger Hof
fir das kiinftige Volk, Geld etc., nach Belieben
ziehen, und selbe vermăge
der in seinen Hânden jederzeit befindlichen Învangsmittel,
bloss nach seinem
cigenen Diinkel, wenn auch vielleicht noch durch einige
wenige Jahre im Nahmen des Grosshern, so lange regieren wird, bis man
die firmliche Besitznehmung vorzunehmen fiir gut erachtet haben wird.“ (Hammer
, Geschichte des
osmanischen Reiches, Pest 1832, t. VIII, p. 582). —
La 1854 reclamaţiunile
Rusiei sînt întemeiate tot pe acest tratat, Cf, Ubicini,
La question d'Orieut
devani VEurope, Paris 1854, p. 95 sq.
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în contra căruia
este Turcul, duşmanul ereditar al creştinătăţei,
să confişte
voia
care
armează Europa, ci o putere creştină,
stăpioferă
le
ce
pentru sine avantagele politice şi comerciale
socotea
îl
monde“, cum
nirea Constantinopolului, „l'empire de
prin care se termină
Napoleon. ! Tratatul din Paris (1856),
puterilor europenc,
acest răsboi, admiţind pe Turcia în concertul
(art. VII) şi înlocuind progarantîndu-i integritatea tsritoriulul
cu garanţia colectivă
tectoratul Rusiel peste Principatele Romîne,
dată cu adevărat hoo
a puterilor? ;--face din răsboiul Crimeei
şi care poate fi luată ca
tăritoare în istoria cestiunel orientale
a materialului biblipunct de plecare în adunarea sistematică
acestei cestiuni.
ografic, pregătitor pentru un studiu asupra
tratatul din Paris,
prin
Starea de lucruri stabilită în Orient
şi tractatul din
durează pînă la ultimul răsboi ruso-ture
Berlin

(13

Iulie

1878),

care

proclamă

independenţa

Romîniei,

trăi de aci înainte
Serbiei şi Muntenegrului, ţări ce încep a
suzeranitate
iluzorie
o
o viaţă politică proprie, lăsînd Turciei
din noi și
este
asupra Bulgariei. Imperiul otoman de acum
nu comptează şi a
definitiv coborit în rîndul puterilor care
din ce în ce
cărei existenţă abia e tolerată în nişte frontiere
da nascere
ar
care
la
mai înguste, din cauza neînțelegerilor
Orientului se mai
desființarea lui. Pe lingă aceasta, cestiunea
dintre fostele raiele,
complică de aci înainte şi prin neînțelegerile
şi cari, caută a'și face
acum constituite în state independente
ture în disoluo cît mat mare parte din teritoriul imperiului
dă cestiunei orientale
ţiune. Tractatul de Berlin prin aceasta
în care ea era
un aspect noi, necunoscut fazelor anterioare,
şi supuşii săi
Poartă
redeschisă numai de conflictele dintre
creștini.

ai

VEmpire, Paris Paulina, 1847, t.
1 “Thiers, Histoire du Consulat et de
VII p. 654.
pautâs de Valachie et de Mol2 “Tratatul din Paris, art. XXIL: „Les Princi
de la Porte et sous la garantie
inet&
suzera
davie continueront ă jouir, sousla
âges et de immunites dont cllzs sont
des Puissances contractantes, des privil
ne sera exere6e sar elles par une
en possession. Aucune protection exclusive
droit particulier d'ingerence dans
des Puissances garantes. Îl n'y aura aucun
de Paris, p. 90).
inaite
Le
g,
leurs affaires interieures.“ (D'Angeber
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Prin urmare un studiu istoric
care

să prezinte

un

cîmp

de

asupra

cestiunel

cercetări complect

Orientului, -

şi logic

poate

pleca : de la originele el, pacea de la IKuciuk-Kainargi (1774),
de la tratatul din Paris (1856) sau de la cel din Berlin (1878),

cele trei date, de cînd această cestiune ia un noi aspect,
intră în o noă fază, deosebită de cea anterioară sau de acea
care urmează. Tot aceste trei date ar trebui să serve ca puncte

de plecare şi pentru lucrările bibliografice, menite a aduna Şi
coordona materialul pe care se vor întemsia acele studil.
Pacea de la Passarowitz (1718), prin care Turcii pierd banatul
Temişanel, Serbia septentrională şi Oltenia, cea de la Belgrad
(1739),

prin

care

el le redobîndesc,

cea

de la laşi (1792),

re-

voluţia Sirbilor (1804), Eteria (1821), etc. sint date secundare,
putind servi ca subiecte de monografii istorice sai bibliografice,
dar cari nu prezintă o importanță deosebită printre cele-l'alte
faze ale cestiunei

Orientului,

o cotitură

de unde

aceasta să'și

fi schimbat cursul.
Am văzut însă că d. Bengescu ia ca punct de plecare în
adunarea materialului bibliografic asupra cestiunei orientale,
una din aceste date secundare, anul revoluţiunel greceşti.

35595

Pentru

istoria Greciei

moderne, anul 1821 constitue întradevăr

0 dată hotăritoare, este anul deşteptărei naţionale, cînd poporul grec se afirmă în viaţa modernă, şi istoricii ca şi bibliografii Greciei ati în această dată un punct iniţial. Din punctul de vedere al cestiunei Orientului, însă, anul 1821 nu mat
prezintă aceiaşi importanţă. Revolta Grecilor nu aduce o schimbare însemnată nici în situaţiunea Turciei în Europa, nici în
raporturile ei cu cele-Talte puteri, cum am văzut că s'a petrecut cu tratatele din 1774, 1856, 1878. Eteria nu oferă nici
măcar caracterul de a fi prima manifestare de deșteptarea sentimentului

răscoala

naţional

la popoarele

Sirbilor îl este

chiar Grecii

încercaseră

subjugate

anterioară
asemenea

cu
mișcări

Porţei,

de

oare-ce

șaptesprezece

ani, şi

mai

nainte,

în 1787

și 1797. Faptul că Turcia perde în Grecia, devenită liberă,
una din provinciele sale, nu mărește importanța anului 1821,
din punctul de vedere al cestiunei Orientului, de care-ce Şi
înainte ca şi în urma emancipărei Grecilor, Turcii perj, prin di-
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ria şi Rusia, părți importante
feritele tratate încheiate cu Aust
perderi să dea tratatelor ce
din teritoriul lor, fâră ca aceste
ebită în evoluţiunea cestiunei
le-aă confirmat o importanță deos
orientale.
ilor din 1821 nici nu a fost
Afară de aceasta, răscoala Grec
a cestiunei orientale, ci ca
socotită, la apariţia ef, ca O fază
onar, ce frămînta la începutul
o manifestare a spiritului revoluți
Din această cauză ea nu
acestui secol Europa şi America.
in la nici una din puterile
numal că la început nu găsi sprij
onar, ortcreştine,

coalizate

toate

în contra

spiritului

revoluţi

at,—dar chiar ea fu privită cu
unde şi ori-cum sar fi manifest
nei ce cu atîta greutate diploostilitate, ca turburătoarea ordi
Viena (1814).
maţii stabiliseră prin tratatul din
prin care guvernele monarSe ştie că după acest congres,
marei Revoluţiuni franceze,a
chice credeai că ai pus capăt
imperiul lui Napoleon, 0 recărei continuare ele socoteaii şi
iva orl-cărel mişcări revoluacţiune generală se arată în potr
de principele Metternich,
ționare. Această reacțiune, condusă
riei în Piemont şi Neapole, â
se manifestă prin intervenţia Aust
Franciei

în Spania,

a Angliei

în Portugalia,

orl-unde mişcările

a se concerta

asupra măsurilo

ințaii zdruncinarea ordinei
de nemulțumire ale popoarelor amen
i,se mai gîndeaă monarchil
stabilite. Lăţirea acestor mișcăr
chiar printre proprii lor suEuropei, ar fi provocat turburări
mal repede constituia, pe
puşi, ast-fel că înăbuşirea lor cît
c de drept divin, şi o
lîngă întărirea principiului monarchi
proprie. Congresele de la
măsu-ă de prudență, de apărare
şi Verona (Oct.-Dec. 1822) au
Troppau (1820), Laybach (1821)
r
fost convocate

tocmai

pentru

2 aa

revoluţiunilor, ori unde s'ar
ce trebuiaii luate pentru potolirea
enta, socotindu-se toate ca
ivi şi sub ori-ce aspect sar prez
uni franceze.
niște ecouri ale marei Revoluţi
Grecilor, mai întii în PrinIn. acest timp isbucneşte răscoala
propriii zisă. Era de aşteptat
cipatele Romîne, apoi în Grecia
uce asupra membrilor condar ca impresia pe care o vă prod
ru a potoli mişcarea ana- :
gresului, întruniți la Laybach pent
ire defavorabilă Grecilor.
loagă din Neapole, să fie cu desăvirş
riile şi corespondenţa
Această impresie se constată din memo
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————_——

ministrului Austriei, Principele
de Metternich, cel care prov6case acest congres şi dădea direc
ția politicer de represiunea
revoluţiunilor.
Este caracteristică în această
privință depeşa-circulară pe
care Metternich a adresat-o din
Laybach (12 Mar 1821) agenților diplomat

ici ar Austriei :

Les Souverains ont declarg qu'ca
respectant les droits et Vindepen
dance de
tout pouvoir I&gitime, ils regar
daient comme Isgalement nulle
ct
dsav
oue
par
les principes qui constituent
le droit public de I'Europe,
toute prâtendue râforme opârse par Ia revolte
et la force ouverte. Jls ont
agi en consâquence
de cette declaration dins les
&venements de Naples, dans
ceux du Piemont,
dans ceux mâme qui, dans des
circonslances !râs-difirentes,
mais par des
combinaisons €galement criminelle
s, vicnnent de liurer la parli
c orientale de
? Europe ă des convulsions si
ienaşanles. Les Monarques sont
d;
dâcidâs â ne pas s'âcarter de
ce systeme, qu'ils regardent
la fermet€ avec
laquelle ils l'ont maintenu dans
une €poque si critique, comme
la vâritable
cause du succe
s

dont

leurs

ont €t6 accompagnâs. 1

efforts pour

le rstablissement

de Vordre en Italie

Teama de revoluţie a cape
telor încoronate era atît
de mare
încît Alexandru | însuși,
împătatul Pravoslavnic și
prot
ectorul
creștini

lor din Orientul

Grecilor,

pe

ortodox,

desaprobă

pe

față mişcarea

care, ca şi Metternich sai din
causa lui Metternich,

el o considera ca o manifest
are a spiritului revoluţionar
ce
bîntuia în acelaş timp cele
l'alte doă peninsule ale Eur
opei
meridionale : Italia şi Spania
cu Portugalia. 2
Și această dezaprobare a Țaru
lui nu se manifestează numa!
prin declaraţii, ci ambasadorul
său la Constantinopol ca Şi
internunţiul Austriet primesc
ordine de a comunica PorţeI
hotă
rîrea guvernelor lor de a nu
ajuta prin nimic mișcarea revo
luţionară :
DI

1 Metternich,

MEmoires,

documenls

el ccrils divers,

2-0 6dit, Paris 1881,
2 Lesur, Annuaire historique
universel pour 1921, Paris
1822, p. 382
sq.: „S. M. (Alexandre I),
ă la râception des nouvelles
de Jassy, fit hiutement dâclarer qu'elle ne pouv
ait considerer I'entreprise d'Yps
ita nti que „comme
peffei de Vexaltation qui carac
itrise Vepoqne actuelle »
ainsi que de finexpârience et de la lâzărets
de ce jeune homme“. —
Cf şi O scrisoare a lui
Metternich din Laybach, 25
Marte 1821, către Rechberg
(AEmoires, documanls, etc, III, p. 492): „Ul (Ale
xandre 1-20) canvient lui-mâm2
qu'ella (Pinsurr>

t. III p. 512,
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n

——

â Constantinople que,
dâclarer simultanement
Les deux Monarques font
îls ne souliendront
câs,
&non
ent
s ont publiquem
t
fidiies aux principes quil
; que jamais ils ne prâteron
ennemis de Vordre public
la
ă
t
ron
jamais el en aucub licu les
nne
ndo
aba
ils
câte,
insurgâs ; que, d'un autre
est restee
elle
aucun secours aux Grecs
me
Com
t€.
sâre
de veiller a sa propre
Porte elle-mâme le soin
L'Europe, N0us nc nous
ă toutes les affaires de
jour
ce
Gtrangere jusqu'ă
|.
nous mâler aux siennes
sentons point appeles â

, pentru a
la congresul din Verona
Delegații Greci, trimişi
vocat-o, nu
el şi cauzele ce ai pro
expune caracterul mişcăr
Octombre
flotei turcești la Navarin (20
sînt primiți. Distrugerea
entendu“, care
ca un „d&plorable mal
tă
oti
soc
fost
a
7)
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flotelor eni de Clarence, admiralul
provocă demisiunea ducelu
nul
cursul tro ui (29 la-

i, declară, în dis
gleze, iar Regele Anglie
cet &venement siofondement afflig& de
nuarie 1828) a fi „pr
Orient,
rea creștinilor ortodocşi din

toa
nistre“. Rusia chiar, protec
în ultimatul
pre mişcarea Grecilor, nici
nu pomeneşte nimic des

depuis deux ans en a pred'une soci€te secrete qui
tion grecque) est l'ouvrage
de carbonari el depuis
socicte est Ia snâme que celle
pare les matâriaux. Celle
man, qui n'y avail
oto
signalce au gouuernement
longlemps nous Pavions
sate ţarului de miadre
e
ţial
iden
Cf, şi scrisorile conf
altzchă aucune valeur.“ —
în care evenimentele din
Castlereagh şi Metternich,
niştrii Angliei şi Austriei,
„une branche de cet
acest punct de vedere, ca:
Orient erai privite tot din
quement ă travers
ati
tem
on qui se propageait sys
esprit erganis€ d'insurrecti
du pouvoir se
main
la
que
osion toutes tes fois
V'Europe et qui faisait expl
r, Histoire diplomatique
cause quelconque.“ (Debidou
.
trouvait affaiblie par une
t. 1, p. 169).
de Europe, Paris 1894,
Paris 1881,
dit,
2e
rs,
dive
ments ei dcrils
1 Metternich, AEmoires, docu
e 1821). — Iatr'o deRechberg din Laybach 25 Mart
+, III, p. 493 (Scrisoare către
său la Constantinopol
von Miltitz, ambasadorul
peşă a regelui Prusiei către
Cours imperiales se
se spune chiar că „les deux
(Laybach, 6 Marte 1821),
es, fondees sur ie
rtur
ouve
des
Porte ottomane
sont empress6es de faire ă la
de celte vâvolle (din
le moyen deleindre le feu
desir de concerter avec elle
Si vous voyez jour, Montemps de s'dtendre plus loin.
Oltenia), avant qu'il ail le
que Messieurs les ams
ă seconder les d&marche
sieur, — adauge regele —
vous voudriez bien n'6pargner

nt dans ce sens,
bassadeurs des deux Couzs fero
N. Iorga, Acte
vous €tre concerts avec eux“.
s
apră
,
efiet
cet
ă
aucun soin
t. II, p. 566
,
1896
i
Bucureşt
ire 1a Istoria Rominilor,
şi fragmente cu priv
, J. T. Miassen,
du dix-neuvieine siicle, trad
— Cf. Gervinus, Histoire

1866, t, XI, p. 28.

Paris
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ce trimise Porţel, 1 nici în tratatul de la Acker
man (1 Octombre
1826), 2 provocat de acest ultimat. Din contră
, în depeșa explicativă ce guvernul rus trimise ambasadoru
lui său de la Viena,

Tatişcef (17/26 Martie 1826), distincțiunea
între motivele de
nemulțumire ale. Rusiei şi răscoala Grecilor,
este făcută în termeni foarte limpezi:
Que I'Empereur avait a cocur que jamais
la malveillance ne puisse accuser
co cabinet d'avoir fait servir â des râclam
ations dont une guerre pouvait
âtre la consâquence, des titres nâs d'une
insurrection; ct que le jour oi
marcheroient les armdes de S. M. [., la nature
des droits dont I'Empereur
aurait

pris la defense,

et la tencur

de la note

qu'll

Porte, detruissent 7e criminel espoir que les
hommes
sordre auraienl fonde sur cel cvenement, 5

aurait

fait remeitre

de troubles

et

de

â

la

de-

Am văzut că nu tot astfel era privită cesti
unea Orientului
la 1854 sati la 1878.
Acestea pentru limitele cronologice. Din punct
ul de vedere
geografic, am spus că, cercetările d-lui Benge
scu se mărginesc
la Orientul

european.

Dar,

împărţirea

în Orientul

european,

asiatic, african, legitimă din Punctul de vedere
pur geografic,

nu satisface din acela al cestiunel orientale,
de oare-ce vederr. că
unele evenimente petrecute în Asia, cum
au fost măcelurile din

Siria (1860) sau Armenia (1896), prezintă ma!
multă asemănare cu eele din Orientul european, cu cele din
Bulgaria, in
1876, de cît cu evenimentele din Asia Centrată
sati ExtremulOrient, cu toate că fac parte, împreună cu aceste
a, din acelaşi
continent. Tot ast-fel e și cu Egiptul.
Evenimentele din Orientul european nu prezintă
deci caractere proprii care să le deosebească de cele învec
inate din
părțile Asi&i şi Africci stăpînite de Turci. De unde
urmează

că toate

evenimentele

din

Orientul

otoman,

nu

numai

euro-

pean, avind aceleaşi cauze : raporturile dintre raiele
şi Poarta

! Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalis der Grieche
n, Wien 1867, t. 1V.
p. 224 saq.
2 Martens et Cussy, Recueil manuel el pratique de
traites, t. IV, p 33 sa.

3 Prokesch-Osten,

op. cit. IV, p. 254.

—

Cf,

Depiches_incdiles. du

chevalicr de Genlz aux hopodars de Valachie publ.
par Prokesch-Osten
Paris 1877, t. IU, p. 114,

fils,
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ecute în aceleaşi condițiuni,
sai populaţiunea musulmană, petr
intervenţia diplomatică sati
şi urmate de aceleaşi consecinţe:
de la sine, pentru a forma
militară a puterilor, să se grupeze
Un istoric deci al acestei
cestiunea Orientului, proprii zisă.
toate fazele petrecute în procestiuni va trebui să îmbrăţişeze
ent dacă acele provincii
vinciile imperiului Otoman, independ
a. Tot acest pian trebue
fac parte din Europa, Asia sai Afric
acestei istorii, cum e o bisă-l aibă şi o lucrare pregătitoare
|
bliografie a cestiunel orientale.
ntului, păzite în „Notiţa“
Limitele geografice ale cestiunel Orie
limitelor fireşti ale acestel
de care ne ocupăm, nu corespund deci
t să nu ţie seamă deele,
cestiuni. Autorul însu-și a fost nevoi
a două cestiuni străine,
admiţind în lucrarea sa bibliografia
ui. Aceste cestiuni sînt:
după planul ales, de cestiunea Orientul
vul Egiptului şi Sultaa) Rivalitatea dintre Mehemet-Ali, Kedi
că:
nul Mahmud ; 2) Cestiunea armeneas
africaine et asialique de la quesNous avons laiss€ de câte les parties
le Soudan €gyptien, d'une part; ct,
tion d'Orient, c'est-ă-dire Egypte et
ct 'Extrâme-Orient, non seutement
d'autre part, la Syric, V Afghanistan, l'Inde
, mais encore pour Îui conserver
travail
pour ne pas grossir d&mesurâment notre
us, ă sa precision. II est nanns-no
penso
buera,
un caractere d'units qui contri
es des
moins

deux

questions

qui

se rattachent

ă ces parties extra-europâenn

devoir comprendre Egalement dans
affaires d'Orient, et que nous avons cru
out touche ci lonchent encore aux
Taulre
el
nos recherches, parce qiie Pune
s parler de la rivalit€ de Mahplus graves inleris de P Europe (?): nous voulon
euses polemiques provoquses
moud et de Meh&met-Ali, ainsi que des nombr
traite de la quadruple alliance,
le
par
ises
î la tribune et dans la presse franga
ont soulev6 râcemment dans
qui
nie,
d'Armâ
s
affaire
et, d'un autre câte, des
douloureuse €motion. La lutte entre
tout le monde civilis une si vive et si
cupation de la politique curoMahmoud et Mâh6met fut la grande preoc
nie, p'est-ce pas en Europe
d'Arme
ments
pâenne apres 1830; quant aus &vâne
s nationaux armâniens, et n'estque fonctionnent la majeure partie des comite
sont deroules quelques-uns des €pisoce pas ă Constantinople mâme que se
lesquels ont pâritant de familles
des les plus sanglants des massacres dans
armâniennes? (p. lX sq.).

encore aux plus
„Lune et Lautre ont touch et louchent
te ati nevoe de oare
graves interâts de vEurope“. Aceste cuvin
care

explicaţie,

menească,

și nu

numai

care nu vedem

în cea

ce priveşte

cestiunea

întru cît ar putea atinge

ar-

„cele maj
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grave înlerese“ ale Europei; dar
chiar pentru „rivaliatea“ dintre Mehemet Ali şi Sultanul Mahmud.
In privinţa acestei din
urmă cestiuni, cuvintele d-lui Bengescu,
luate ad litteram,
duce la o dilemă: Ori interesele
cele mai grave ale Europei
atirnaă de resultatul luptei dintre
Sultanul Mahmud Şi vasalul

săi,

Kedivul

Egiptului,

şi atunci,

odată

cu terminarea

luptei,
trebuia să înceteze şi aceste interese,
în acest cas însăe incorect a zice că acea rivalitate,—
stinsă prin moartea ambilor
combatanți, — „touche encore aux
plus graves interâts de
Europe“ ; ori, că acele foarte grave
interese ale Europei nu
atîrnai de resultatul aceley lupte, constînd
în cestiunea: Cui
va aparţine Egiptul? cestiune care
durează încă, tot atît de
Palpitantă în polemicele ziarelor ca
ŞI în preocupaţiunile oamenilor politici. In acest cas însă trebuiati
admise toate publicațiunile privitoare la Egiptul modern,
nu numa! pe cele relative
la Mehemet Ali, de oare ce nu personalitatea
acestuia constituia interesul cestiunei, care „a atins
şi atinge încă interesele
cele mal grave ale Europei“. 1
Afară de aceasta, dacă interesul cestiunei
Egiptului era în
o atit de strînsă legătură cu personalitatea
lui Mehemet Ali,
urma natural ca d. Bengescu să admită
în bibliografia d-sale
şi cărţile privitoare la Siria, pe timpul
cît această provincie a
fost guvernată de kedivul rebel (183
3—1840), mai ales că din
DN
NI
1 Admiţind punctul de vedere al
d-lui Bengescu, vom constata lipsa
următoarelor scrieri :
Histoire de la guerre de Mehemed=Al
i contre la Porte otlormane en Syrie
et
en ASie-mineure (1831—1833). Ouvra
ge enrichi de cartes, de plans ct
de
documents officiels par MM. de Cada
lvene et E. Bavrautt, Paris, Arthu
s
Bertrand, libraire-cditeur, 1837, în 80
p. XI-512 şi o foae.
Histoire de la regeneralion de 'Egyp
le. Letires crites du Kaire ă M. le
comte Alexandre de Laborde, membre
de la Chambre des dâputs, par Julc
s
Planat, ancien officier de 'artillerie
de la Garde imperiale et chef d'Etatmajor au service du Pacha d'Egypte.
Paris, Genăve, Publi€ par J. Barbezat,
libraire, 1830, în 80 p. 1V-374 şi patru hărți.
Această din urmă scriere avea cu atit
mai mult dreptul a fi menţionată în
bibliografia d-lui Bengescu, cu cît ea
aproape în intregime (p. 62 — 374) tratea
ză
despre campania lui Ibrahim pentru
potolirea rescoalei Grecilor. Nu e
mai
puţin adevărat însă că acest copri
ns nu poate fi cunoscut numai din
titlul
scrierei,
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această cauză
Dar,

sa deschis

menţionarea

şi răsboiul

scrierilor

mai intra de drept într'o
pentru alte consideraţiuni,
d. Bengescu:

dintre el şi Sultanul. !

privitoare la Siria

contimporană

şi
bibliografie a cestiunei orientale
chiar de
din care unul este indicat

t et en essaysurtout proposâ cn commenşan
& nos
Ce que nous nous sommes
iographique, c'est d'offrir
e fin cette ctude (?) bibl

&
ant de mener ă bonn
publications consacrtes
scmbie des principales
tion
rven
inte
jecteurs un tableau d'en
uie,
Turq
de
Puissances dans les affaires
Vintervention des grandes
plus distinguts, „fait
un de nos coll&gues les
dit
bien
qui, comme la fort
ope“ (Calvo, Le Droit
du droit coutumier de Eur
„en quelque sorte partie
p. 314). Et dans cet
praligut, de âition, t. L-er,
international Iheorique el
ainsi que ccus, beau,
1841
ă
s d'Egypte de 1831
ordre d'idâes, les evenemeni
prendre place dans une
e, devraient necessairement
coup plus râcents, d'Armâni
d'Orient europâenne“ (p. X)bibliografie do la question

pe care
Acest motiv, foarte just, şi
sus

ca formînd

caracteristica

generală

l-am
a

adus

cestiunel

şi nol

mai

Orientului,

rile din
scrierile privitoare la măcelu
poate fi invocat şi pentru
a Franciei.
vocat intervenția armată
Siria (1860), care ai pro
puîn sprijinul introducerei, cel
ln fine al treilea argument
or
eril
scri
a
şi
cestiunei orientale
ţin în parte, în bibliografia
proană,
relative la Siria contimpor

e că în unele

publicaţiuni,

se disSiria şi purtînd acest titlu,
vocate de evenimentele din
nea
ă. La 1860, ca şi cu ocasiu
cută întreaga cestiune oriental
re„sa
ă
enia, cestiunea oriental
recentelor măceluri din Arm
fran
at
ă expresiunea unui diplom
deschis din partea Asiei“, dup
c
nt-Mar
). Astfel e scrierea lui Sai
ces. (Cambon, 20 Febr. 1894
de Siba
vor
e
părți: în prima
Girardin, compusă din două
tot
din
lor
condiţiunea creştini
ia, iar în a doua se studiază
ia
„Sir şi
el în o broşură întitulată
imperiul otoman. 2 “Pot astf
a
prezintă un plan de împărţire
alianța rusă“, autorul anonim

FiZemaa ztabR ae

de lAca

a page ei

Girardin,

,
dier & C-ie, 1862, în 120 p. VILI-448

ae

Marc

CARR,

us Bertrand libra
C.-H. Castille. Paris, Arth
M. Saintns des chrătiens en Orient ; par
ilio
Cond
.
1861
en
e
2 La Syri
emique Diacad
irie
d&mie franşaise. Paris, libra

a a

1540; par M,
ment de Mehemel-Ali jusq'en
1 La Syrie sous le gouverne
ant les cani
pend
pacha
aide de camp de SolimanFerdinand Perrier,
tion par M.
oduc
intr
e
1840. Ouvrage prâcâd€ d'un
pagnes de 1838, 1839 et
ire, 1842, în 80 p. VII-423.
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Turciei. 1 Aceste scrieri cum și altele asupra acestul subiect,
lipsesc din bibliografia d-lul Bengescu. ? O singură excepţie
se face pentru broşura : „La Syrie e! la question d'Orient“
(No. 1355), excepţiune provocată probabil de faptul că în titlul acestei broşuri figurează cuvintele „cestiunea Orientului“.
Bibliografiile sciinţifice însă, nefăcendu-se după titlurile cărţilor
ci după coprinsul ilor, văzurăm că în bibliografia cestiunei Orientului, aveai drept a fi menţionate și alte scrieri, deși titlu„rile lor nu coprindeaii cuvintele : „cestiunea Orientului“,
Acestea pentru scrierile privitoare Ia cestiunea Orientului ce lipsescdinbibliografia d-lur Bengescu. Nu lipsesc însă numai acestea.
Mal e o categorie de publicaţiuni care, dacă nu are de subiect studiarea teoreticăa cestiunel orientale, din punctul de
vedere politic, economic, etc., oferă adesea mai mult material
pentru cunoașterea intimă a acestei cestiuni, de cit majoritatea broșurilor răsunător întitulate, ai căror autori oferă contimporanilor

lor, pe un

preţ derizoriu,

și

chiar gratis,

cestiu-

nea orientală resolvită gata. Sint relaţiunile de călătorie, amintiri, memorii, jurnale în care impresiunile sînt notate zilNic, şi în care găsim consemnate preţioase observări asupra

condiţiunilor

de

trai al populaţiunilor

din provinciile

stăpînite

de Turci. Aceste notițe de multe ori spun mat mult de cît
volume întregi de consideraţiuni teoretice, şi, ma! bine de cit
acestea, ele fac să se înţeleagă cauzele agitaţiunilor din imperiul otoman.
Din aceste relaţiuni de călătorie notița d-lui Bengescu nu dă
de cit o parte:
Nous avons fait entrer dans notre bibliographie... Ja plupari des
relations de voyages, dans lesquelles les auteurs, ă câte de la description
gto-

graphique des contrees, ont fait une place plus ou moins grande ă /histoire

et ăla politique des principaux Etats orientaux (Grece ct Turquie;
Roumanie, Serbie, Muntenâgro, Bulgarie etc., etc.) ; les ouvrages historique
s (autres
que les Histoires gentrales) consacrâs ă chacun de ces Etats
(p. XD.
1 Syrie ei VAlliance șusse, Paris, Dentu 1860, in 80p.
32.— Această pu=
blicaţiune își avea locul în bibliografia d-lui Bengescu şi
pentru cuvîntul că
vorbeşte de alianța franco-rusă. V. mai jos.
2 Pentru titlurile scrierilor ce cunose asupra acestei cestiuni,
v. la fine
apendicele I.
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că biblioCuvintul „la plupart“ ar putea face să se creadă
sînt cicare
în
,
critică
grafia d-lui Bengescu e 0 bibliografle
l cesstudiu
tate numai scrierile ce ai o valoare reală pentru
i
aceste
a
doua
tiunei orientale. Vom arăta însă, în partea a
că lucrarea de
analize, dacă aceasta nu sa observat încă,
er. Publicacaract
acest
care ne ocupăm e departe de a avea
nu după
scu
țiunile au fost admise în bibliografia d-lui Benge
găsite în
valoarea ci după titlurile lor, aşa cum ele aii fost
de la Librairie
repertoriile utilizate, cu deosebire în Yournal
frangaise derie
şi Lorenz (Catalogue gentral de la Librai
puis 1840).
: unul în
Dovadă despre aceasta vom aduce două cazuri
e din bibliogracare o relațiune de călătorie importantă lipseșt
cerute pentru a
fia d-lui Bengescu, deşi întrunca condiţiunile
ază, deşi nu aface parte; şi din contra o altă scriere care figure
:
vea nici 0 calitate pentru aceasta. Prima carte este
physique et gtologique de la
Voyage daus la Turquie d Europe. Description

sur la vie ct les travaux
'Thrace, par A. Viquesnel. Prâcâdee d'une notice
Paris, A. Bertrand, 1857—
d'Auguste Viquesnel, par le comete «Pb Archiac.
34 pl. 1
de
folio
în
atlas
şi
40,
1869, 2 vol. (13 fasc.) în

Bengescu. ?
Această publicaţiune lipseşte din notița d-lui
cestiunei
inţa
Pentru a vedea însă importanţa ei pentru cunosc
în o bibliografie
orientale şi necesitatea prin urmare de a figura
asupra ei Sainta acestei cestiuni vom cita aprecierea ce face
Mare Girardin :
la Turquie d'Europe les senSi j'avais ă indiquer Vouvrage qui donne sur
qui presente le tableau le plus
scignemenis les plus exacis et les plus precis,
commerce, de son agriculsoa
complet de la population de cet empire. de
renferme dans son sein,
qu'il
nalious
s
ture, de son industrie, et des diverse

e d'Europe par M. Viguesnel
1 Cf. Rapport sur le voyage dans la Turqui
s cel ouvrage; iu ă la Sod'apră
n
et nolice statisligue sur Lempire Oitoma

par M. Cortambert.
ciâte de Gâographie, dans la s6ance du 6 mars 1857,

ssion centrale de la Sociâi€
membre ct ancien s€crâtaire gânral de la Commi
e de Gsographie“ (avrii et
de Gsographie. Extrait du „Bulletin de la Sociât
80 p. 39.
in
et,
Martin
mai 1857). Paris, imprimerie de L.
a aceluiaș autor care se
scriere
altă
1247)
(No.
2 In schimb însă e citată
slave,
elor
popoar
afia
ocupă cu etnogr
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qui classe le mieux, selon Zeihnographie
el sclon la religion, les nombreux
sujeis de la Porte-Ollomane, qui fait la
descriptian la plus exacte de la Turquie d'Europe, et qui, en Thrace partic
ulicrment, nous fait connaftre je ne
sais combien de localitâs retombâes dans
l'obscurite depuis Ies anciens, toute
une contre enfin rendue â la science
B6ographique en attendant qu'elle soit
rendue ă ia civilisation, j'indiquerais
sans hesiter P'ouvrage de M. Viquesnel,
1

Cartea care în schimb figurează fără de
nici o necesitate în
repertoriul d-lui Bengescu, e acea de la
No. 362 : „Constautinople el le Bosphore, par art. B"** de
B**“. Această publi-

caţie

nu

numai

că nu

coprinde

nimic

despre

„istoria

Şi poli-

tica principalelor state orientale“, condi
ţiune pe care d. Bengescu 0 cere relaţiunilor de călătorie, pentr
u a le admite în
bibliografia d-sale, dar nu are nici un
cuvînt pentru a face
parte din o bibliografie de asemenea
natură, nefiind de cit „le
livret explicatif des tableaux d'un peint
re armânien Mijuirditeh
Melconiam.“ 2
Asupra Constantinopolulur şi Bosforului
există o mulţime
de scrieri care, coprinzînd date asupr
a istorie și politicel din
Orient, ar fi corespuns mal bine scopu
lui lucrărei d-lul Bengescu.
Aceste scrieri însă lipsesc din bibliograf
ia ce analizăm. 3
Din lucrările

istorice,

d, Bengescu

ne Spune

de

asem

enea
că a exclus îsforiile generale, deși
vedem citată la no. 1918:
„Histoire diplomalique de I Europe,
par A. Debidour“, iar la
p. 263

(additions): „Vue gentrale

de Ihistoire politique

de
!Europe par Ern. Lavisse“, două
istorii generale. Faptul că
ambele aceste tratate coprind capit
ole despre cestiunea Orientului nu justifică excepţiunea ce se face
citindu-le, de oare-ce ele
nu sînt singurele în această categ
orie. Mă mulțumesc a menționa excelentul : Manuel historique
de polilique €trangere al
1 Saint-Mare

Girardin,

Les

Voagenrs

en

Orient,

în Revue

des

deux Moudes, 15 avril 1858, p. 950.
2 Din punctul de vedere pitoresc
trebuia menţionată, în acest cas, și
scrierea.
Excursion arlislique en Dalmalie
et en Montenegro, par M. Char
les
Pelerin. Paris, impr. du Dubuisson
et Cie 1860, în fol. p. 30 și 12 planş
e.—
Cu o prefaţ

ă de Frederic David.

3.

apendice II,

'
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ambele volume coprind capitole
lui Emile Bourgeois,! în care
orientale. ?
substanţiale asupra cestiunel
arelor din Orientul european
Din istoriile particulare ale popo
Bengescu scrieri despre istoria
vedem citate în bibliografia d-lui
i
ilor (No. 54), a Muntenegrulu
Rominilor (No. 2056), a Grec
care
una
nici
(No. 2055); dar
(No. 2030) şi chiar a Rusiel
an. Omisiunea aceasta e cu
otom
să trateze istoria imperiului
istoria cestiunei Orientului este
atit mal neexplicabilă cu cît
t
turceşti în Europa. An văzu
condiţionată de istoria puterei
slă,
man
oto
ui
forţele imperiul
chiar că ea începe atunci cînd
permit intervenţiunea acestor
,
bite de loviturile statelor creştine
de
re, şi iau naştere proectele
state în afacerile sale interioa
t cuvint dar istoria cestiunel
dezmembrarea “Turciei. Cu drep
ca o continuare chiar a istoriei
Orientului ar putea fi considerată
regresului acestul imperiu.
imperiului otoman, O istorie a
nd parte din cestiunea OrienD. Bengescu care citează ca făcî
e enigme historigie. Les Routului opera d-lul Xenopol: „Un
), cu toate că epoca de care
maius au moyen âge“ (No. 1781
—1200) se depărtează binişor de
se ocupă această scriere (an. 270
a Orientului după d-sa ; 3 trece
anul 1821, cînd începe cestiune
iei 'Turcilor, care totuşi cosub tăcere tratatele asupra istor
generale, schiţate deosebitele
prind toate, măcar în liniamente
faze ale cestiunei orientale.
tratate nu ar fi încărcat cu
Numărul relativ mic al acestor
Bengescu, şi citind operele lui
mult volumul bibliografiei d-lui
La Joncquiere, Alix, Lemaire,f
Hammer, Lamartine, Lavallee,
1 Afanuel historique de politique

professeur
ctrangăre, par Emile Bourgeois,

aa
ŢI NE ZNe, mda să emca i

1892—1898, 2
rieure). Paris, Belin fcăres,
ope orienX: La Russie moderne et lEur
2 Pome I-e, les Origines, chap.
ientau dixd'Or
tion
si&cte ; ch. XIII: La Ques
tale au debut du dix-huitizme
aix-huitiau
ent
d'Ori
tion
ques
La Russie et la
huititme si&cle ; Râsume HI:
Campagne
la
VIL:
ch.
;
0)
183
89—
(47
lutions
&me sitele.— Tome Il-e, les Revo
sitcle; etc.
ent ă la fin du dix-huitiome
d'Ori
tion
ques
la
et
ypte
d'Eg
sur son origine
e
Biwd
poumain ou valagite.
3 Cf, no. 1676: „Le: peuple
.
alvy
Hunf
, pat M. Paul
ei celle de la langue quil parle
II.
d.
4 V. apen

Tr e MDIR
întrADER
e 25 a PRI
I 1 a

de Lyon,
le du service de sante militaire
â Ia Facultă des lettres et ă V'Eco
sup6ale
norm
le
l'Eco
ă
e de confârences
lnureat de Institut. (Voi. JI: Maitr
vol. în 120 p. VIIL-604, 806.
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credem

că dacă nu le-am numit pe

toate

Franţa,

nu

seamă.

am

omis

pe

nici unul

de

cele

publicate

în

In fine o ultimă categorie de scrieri a căror lipsă din bibliografia d-lui Bengescu, o regretăm, o constilue arlicolele şi
studiile publicale prin reviste. Rolul important ce îl aii aceste
articole în sciința contimporană este îndestul de cunoscut pentru
a mal insista aci. Se ştie că sînt cestiuni a căror bibliografie
se reduce la monografii publicate prin revistele de erudiţiune,
fără tiragii „a parte“ saii trase într'un număr foarte restrîns
de exemplare ce fac aceste tiragil inaccesibile. 1 Prin ele însă
sciinţa pășeşte înainte, prin lămurirea punctelor de detaliit mai
mult de cît prin grăbitele şi generalele Sinteze, şi nu e rar
ca unele din aceste articole de erudiţiune să valoreze pentru
cunoștința unei cestiuni mai mult de cit nişte compacte vol.
în 80. Pentru a reveni la cestiunea Orientului, multe din articolele publicate prin reviste prezintă interes pentru studiul cestiunei orientale prin datele cu care ele ajută la cunoașterea
diferitelor faze ale acestei cestiuni ; toate însă fac să se vadă,
prin numărul lor, răsunetul ce au avut, în publicitatea europeană, evenimentele petrecute în Orient. D. Bengescu menţionează însă numai pe cele trase în broșuri. Această apreciere
a importanţei studiilor din punctul de vedere tipografico-librăresc,

şi împărţirea

lor în demne şi nedemne de a figura într'un

repertoriu bibliografic, după cum au fost sati nu trase în broşuri separate (Separal-Abdruck), este puţin Ştiinţifică,? iar o
bibliografie a cestiunei Orientului fără ele va fi inconplectă.
3
Mai adăogăm că unele din studiile publicate prin reviste,

trase a parle,

în tocmai

sai

modificate, ai format volume în-

1 Aceasta face ca studiile chiar cele cu tiragiu separat să fie
citate cu paginația culegerei din care fac parte, nu cu aceea a tiragiului,
2 Fidel acestui sistem, d. Bengescu citează şi aricolele de ziare
(no. 267,
814), cu condiţiune de a fi trase „a parte“.
% Importanţa articolelor publicate prin reviste fusese recunosc
ută şi de d, :
Bengescu, care le rezervase în vol. II al „Bibliografiei franco-r
omine€ o rubrică specială (Bibl. franco-roumnaine ], p. XLID. Aceleaşi
cuvinte însă ple
dează şi pentru admiterea acelor articole în „Bibliografia
cestiunei orientale«+
ca şi în orl-ce bibliografie ştiinţifică.
:
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cas era necesar ca d.
tregi ce s'aii pus în comerț. In acest
din ele numele şi numărul
Bengescu să arate pentru fie-care
mat întîi, precum şi dacă
publicaţiunei periodice în care a apărut
cu textul din revistă sai
reproducerea în volum este întocmai
de exemplu scrierile lui
e modificată întru ceva. Ast-fel sînt,
Kava-George et Milosch,
Saint-Ren€ Taillandier: „La Serbie.
Yriarte : „Bosnie et HerParis 1871* (No. 1387),! a lui Ch.
zegovine“

(No.

1460),

Cyprien

Robert:

„Le

Monde

Slave“

1467) etc., care au apărut
(No. 416, 421, 1014), 2 1. Klaczko (No.
mai

întîi ca articole

în Revue

des

deux

Mondes

(1868—69,

Berard (No. 2113, 2114),
1842—1846, 1875—1876) ale lui V.
(1898—1897), sait No. 315,
car ati apărut în Revue de Paris
din „Revue Britlannique
reprodusă cu neînsemnate modificări,
5-e sârie, an.

|, No.

2, (fevrier

1841),

p. 457—401,

se făcea menţiune despre
N'ar fi fost de prisos iarăși dacă
eb vegeneralion
faptul că scrierea iul Gervinus: Insurreclion
mai intinsă a
lucrarea
din
de la Grice (No. 1198) face parte
aceluiaşi

istoric, tradusă

de asemenea în franţuzeşte : Histoire

trailes de Vienne, Paris
du dix-nenvieme sitcle depuis les
t XV (în originalul ger1864—69, 20 vol. în 80, t. XI. —
man t. V şi VI).
de acolo că colecțiunile
Necesitatea acestor indicaţiuni vine
mai răspîndite prin bibliomarilor publicaţiuni periodice fiind
accesibile cititorului de
tecele publice şi private, ele sînt mai
consultare adesea este
cît broşurile sati monografiile, a căror
mari biblioteci. Un reperimposibilă aiurea de cît în oraşe cu
scrieri
toriu bibliografic

îndicînd

publicaţiunile

în care diferitele

ar scuti prin
au văzut pentru prima oară lumina,

aceasta pe

1 Cf. o altă ediţie:
rge et Milosch, par Saint- Rene
La Serbie au XIX-e sitcle. Kara-Geo
lettres
aise, professeur â la Faculte des
Taillancdier, de VAcademie frang
, liC-nic
, librairie acadâmique Didier et
de Paris. Deuxime 6dition, Paris
413.
braires-&diteurs, 1875, în 120 p.
Poleu
Welt. Griecheuland, Serbien, Uugarn,
ische
-slav
hisch
griec
2 Cf: „Die
1845,
ig
Leipz
.
setzt
iiber
es“
Mond
deux
und Russland. Aus der „Revue des
94.
Leopold Micheisen, în 80 p.
Iscălit: Cyprien Roberi.
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cititori, atraşi de titluri promițătoare, de
a 'şi pierde timpul şi
banii în căutarea

une-orl

zadarnică

a unor

scrieri

rare, al căror coprins lar putea avea
la îndemînă

a cărei colecţie o posedă
crează.

el sau

biblioteca

orașului

şi

broșuri

în

revista,

unde

lu-

D. Bengescu face menţiune de revistele
din care ai fost trase
numai pentru broșurile may mici, la
care această menţiune se
găsește indicată chiar pe copertă :
„Extrait de la Revue...“ i
Acestea sînt lipsurile. In schimbul lor
d. Bengescu a admis
în bibliografia cestiunel Orientului publi
caţiuni care nu ai de
cît raporturi foarte depărtate de aceas
tă cestiune, cînd le aă,
Ast-fel, dacă prin cestiunea Orientului
se înţelege istoricul
raporturilor dintre Poartă şi Populaţiunea
musulmană cu raielele creştine, al raporturilor dintre Poart
ă cu puterile europene,
al diferitelor stări economico-politice prin
care au trecut actualele

state

balcanice

pînă

la autonomia

lor mal!

mult

sau

mal puţin deplină, în fine al raporturil
or acestora, fie ele între
ele, fie cu Poartă
— ;nu trebue perdut din vedere că Orien
tul
în jurul căreia se împletesc aceste rapor
turi este cel meridio-

nal, cel de sub

stăpînirea

turcească,

din

care

făcea

parte

şi

Rominia înaintea răsboiului pentru inde
pend>nţă. In nicr un
cas scrierile privitoare la organizarea
interioară politică, ecoNOMICĂ, militară, etc. a unur stat euro
pean nebalcanic nu pot
fi considerate ca făcînd parte din bibli
ografia cestiunei Ori-

entului.

In „Notiţa“ d-lui Bengescu sint citate însă
o
scrieri, în care se tratează cestiuni privi
toare la
interioarăa Rusiei, cum sînt de exemplu scrie
rile lui
„Etudes sur les forces produclives de la Russie“
(No.
1 Cf. no. 68, 84,
2 Din

această

mulţime de
organizarea
Tegoborski:
497), 2 Mac-

104, 210, 256, 300, 304, 308, etc.

scriere

d. Bengescu

cunoaște

numai

„T.

ler,

nouvelie

sdition, 1854“. Ha a apărut în patru volume :
Etudes sur les forces produclives de la
Russie ; par M. L. de
Togoborski, conseiller prive ct membre du conseil
de l'empire de Russie, auteur
des ouvrages sur les Finances et le credit
public de 'Autriche et sur IIn-

struction

publique

1852—1855,

en

Autriche.

Paris, Jules Renouard

4 vol. în 80, p. XI-512,

424, 328,

623,

et Cie libraires-6diteurs,
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110: le pays ; les instilutions, les
kenzie- Wallace : „La Russie
des
ire
Emp
Leroy-Beaulieu : „L'
curs“ (No. 1545), Anatole
;
2061
, 1795, 1870, 1897, 1969,
Taavs ek les Russes“ (No. 1690
Fiudes sur Vempire des Tzars.
cf. No. 1696), J.-H. Schnitzler:
etc., precum şi diferitele monoHistoire întime de la Russie,
Nicolae 1 (No. 355, 949, 1223),
grafii consacrate împăraţilor ruşi
1992,
2) 1 şi Alexandru [Ii (1968,
Alexandru II (No. 1590, 173
e ruso-turce din 1854 şi 1877
2022, 2031). Faptul că răcboael
andomneati țari! Nicolae | şi Alex
Sau făcut pe cînd în Rusia
acons
i
afi
a diferitelor monogr
dru Il nu îndreptăţeşte înşirare
l-ar
e
drept de a fi menționat
crate acestor împărați. Acelaş
e
lui Napoleon III, ale cărul trup
avea atuncl şi lucrările asupra
oiul Crimeii, sati asupra organiati luat de asemenea parte la răsb
1854.
zărei Anglie! şi Piemontului în
2135) lucrarea lut WalisD. Bengescu citează chiar (No.
calion, Ihomine, Pocuure“, cu
zewski : Pierre le Grand, Pedu
atît
din cadrul bibliografiei d-sale
toate că această lucrare eşa
e
ent
nim
eve
ic, avînd de subiect
din punctul de vedere cronolog
cu
se
cel geografic, ocupînduanterioare anului 1821, cît şi
biografia unui Țar rus. 2
lui Waliszewski despre Petru
Admiţind de altă parte scrierea
e şi următoarele două ale acecel Mare, urma să se menţionez
o epocă mai apropiată :
luiaşi autor, ce se ocupă cu
K.
d'apres

Waliszewshi.
ses

mâmoires,

Le Roman
sa

d'une împeratrice.

correspondance

Catherine

et les documents

temps.

II de Russie

incdits

Septiome

des

Ar-

edition.

une miniature du
chives d'Etat. Portrait d'aprăs
ÎI
ur Alexandre III
citează (No. 1968): L'Empere
1 Afară de aceasta dacă se
trece sub tăcere
vich ; nu vedem de ce star
ct son eutourage, par N. Noto
E.
scrierea analogă,

intitulată : Alexandre

Mellier, libraire-sditeur
8 p. 60.

(Imprimerie

de

II et sa cour,

Bonaventure

par

un

Russe.

et Ducessois),

Paris,

1858, în

ă de
ra lui Petru cel Mare, mai apropiat
2 Cf. no. 1892. O altă scriere asup
a
viaţă
aga
între
cu
ă
ocup
se
orientale, prin faptul că ea nu

istoricul cestiunei
le romîne, este
turile dintre dinsul şi principate
acestui Țar; ci numai cu rapor
escu :
lipseşte din biografia d-lui Beng
acea a d-lui Xenopol, care însă
par A.
),
emir
Cant
ek
ains (Brancovano
Pierre-le-Grand et les pays roum
it du
Estra
e).
mani
(Rou
Jassy
VUniversite de
D. Xenopol, professeur i

Peeţers, 1886, în 80 p. 29.
Muston. Louvain, typogr. de Ch.
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————_—

Ouvrage couronnă par |'Academie franga
ise, prix Therouanne. Paris, librairie
Plon, 1893, în 80 p. XI-618.
XR. VPaliszewski, Autour d'un irone.
Calherine II de RuSSie, ses colaboraleurs, ses amis, ses favoris. Avec
un portrait en hâliogravure. Sixitme
€dition. Paris, librairie Plon, 1897, în 80
p. VII-472.

O altă categorie de scrieri streine cestiunel
orientale o formează scrierile relative la alianța franco-rus
ă şi istoricul el,
Se ştie că această alianță nu e făcută în
vederea regulărei
cestiuner Orientului, ba Chiar, cu ocasiunea ultime
lor turburări
din Creta, s'a vădut că interesele Franciel în Orient
sînt departe
de a fi în acord cu cele ruseşti. !
Cu toate acestea d. Bengescu introduce în biblio
grafia cestiunel Orientului scrieri ca : „Les Origines historique
s de l'alliance franco-russe, par Andr€ Le Glay, l-e
sârie. Depuis les
origines jusqu'au traite d'Amsterdam (1717)“ (no.
2127) şi „Napolcou el Alexandre I-er i Valiance russe
sous le premier
Empire“ (no. 1928, 1980, 2082), etc.
Aceste 'doă scrieri, ca şi acea a lui Walis
zewski despre
Petru cel Mare, mal es din cadrul tras de
d. Bengescu cestiunei Orientului şi prin faptul că subiectele
lor sînt anterioare
anului 1821, şi, în acest cas, nu vedem de
ce ati fost excluse
scrieri analoage cum sînt:
Les

Franţais en

Russie

ei les Russes

Bration, les invasions, par Leonce

en

France.

Pingaud,

L'ancien

professeur

regime,

l'Emi-

d'histoire

moderne ă la Faculte des lettres de Besancon. Paris,
librairie acadâmique Didier, Perrin
et C-ie,

1886, în 80 p. XX-482,

Alexandre L-er et Napolton d'apres leur correspondan
ce indite, 1801-1812,

par Serge Tatischefi.
1891, în 80 p. XII1-640,

Paris, librairie academique

Didier,

Perrin et C-is,

Cu adevărat privitoare la cestiunea Orientului e însă scrier
ea

care lipseşte din bibliografia d-lul Bengescu :

1 Cf. E. Lavisse Questions, în Revue de Paris, 15 Ianuari
e 1897, p. 458 sqq.;

G. Monod, în La Queslion d'Orient depuis ses
origines jusqu'â nos
par Edouard Driault, Paris 1898, p. XII (prefaţă).

jours,
x
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au Vatican. Ivan III et Sophie
La Russie et VOrieni. Mariage d'un Tsar
205.1!
S. J. Paris, Leroux, 1891, în 160 p.

Paltologue ; par P. Pierling,

ui Ivan II cu moşSubiectul acestei scrieri, căsătoria țarul
ca origina pretenţiutenitoarea tronului bizantin, se consideră
„Les Origines politinilor Rusiei asupra Constantinopolelui :
en Russie au mariage
ques de la question d'Orient se rattachent
erainde Moscou“ ?
souv
deh ritigreeventuelle de Byzance avec le
ie a cestiunei OrienEra mai de așteptat deci într'o bibliograf
nele acestei cestului să se menţioneze o scriere tratînd origi
originile alianţei
tiuni, de cît alta ce vorbește numai despre
franco-ruse, o cestiune cu totul străină.
cestiunei OrienA treia categorie, în fine, de scrieri străine
este acea a putului, admise în bibliografia d-lui Bengescu,
şi revoluţia din
r
ățilo
nalit
blicaţiunilor. relative la cestiunea națio
face parte din
nu
1848 în Ungaria. Că imperiul austro-ungar
iar faptul că
Europa orientală nu avem nevoe a o de nonstra,
printre

populaţiunile

ce îl compun

se afă

Romini,

de

aceași

a, ţări ce au
origină cu cei din regatul romînesc şi Macedoni
mnează că
făcut şi fac parte din cestiunea orientală, nu înse
rea naţioşi misscările celor d întîi, luptele lor pentru conserva
unei Oricesti
ale
iuni
estaţ
nalită ei, pot fi considerate ca manif
entului.
bite
Aceste lupte naţionaliste ale Rominilor din Ungaria, deosi
nașştede cele din peninsula balcanică şi prin cauzele ce le-ati dat
din
ntă
,
prezi
șoară
destă
re, şi prin condiţiunile în care ele se
nalite
naţio
-l-al
potrivă caractere de asemănare cu luptele celor
grutăți din întregul imperiti austro-ungar, pentru a putea fi
1 Publicată
p. 353-396, t.
La Russie et le
p. XNXI-463%,

az a
(1887),
mai întîi în: Revue des questions hisloriques, t. XLIL
, S. I,
XLIIL (1888), p. 580-582, şi reprodusă în: „Pierling
1896,
Sainl-Siege. Etudes diplomatiqucs, L. Paris, librairie Plon,
(1897),
XI
t.
zny,
historic
uik
Kmvarlal
— Cf. Anatol Lewicki,

p. 153-162.

. Uspenski,
2 Pierling, Rene des questions historiques, XLII, p. 852.—Ct
rg, 1887
Petersbu
St.
Rusia,
în
Origina şi desvoltasea cestiunei Orientului
Conului
împărat
nepoata
,
Paleolog
Sofia
mach,
(în rusete); Al. Papadopol-Cali
i Stefan cel
Moldove
ui
Domnul
fiica
Elena,
Domnila
și
Paleolog
stantin XII
Mare,

1472-1509.

4. XVI.)

Bucuresci

1895.

(Extr,

din

Analele

Acad.

Rom,

ser.

WU,
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pate împreună în o „Bibliografie a cestiunel naționalităților
din
Austro-Ungaria“, bine distinctă de acea a cestiunei
orientale.
Austria este interesată în cestiunea Orientului
nu prin agitațiile Rominilor din Ungaria ci prin stăpînirea
Bosniel şi Herzegovinei, care i-a deschis drumul în peninsula
balcanică. Prin
urmare numal scrierile privitoare la raporturile
dintre aceste
provincil şi Austria intră de drept într'o bibliografie
a cestiunei orientale.
Se va obiecta poate că d. Bengescu, ca Romin,
a admis în
bibliografia d-sale şi scrierile privitoare la Romînil
din Ungaria,
deşi văzuse poate că ele nu fac parte din cestiunea
Orientulul. Argumentul nu ar fi din cele mal tari, căci
el ar da d:eptul în casul acesta unul Polonez de a introduce
în cestiunea
Orientului publicaţiuni privitoare la împărţirea
Poloniei, cestiune

ale cărei

raporturi

cu cestiunea

orientală

sînt

tot atît de de-

părtate ca şi cele ale luptelor Romiînilor din
Ungaria.
In ori ce cas admiţînd chiar această categorie
de scrieri, ca
trebuia să fie mai complectă de cum o dă
notița d-lui Bengescu, unde constatăm lipsa următoarelor :
Roberto

Fura. La Question

roumaine et les agenis de M.

Velrangier (La Questione rumena e gli agenti
del
traduite de Titalien ct avec une prâface par
P.
primerie G. Pelluard, 1894, în 160 p. VII-31.!
Lelire au gântral Garibalăi. Paris, imprimerie
JI. A. Vaillant, Paris, 27 novembre 1861.
Aulour du Millenaire hongrois, par Jean
1.

membre de la Socict& d'anthropologie. Paris,

W'ekerle ă

signor W'6kârls în Italia) ;
G. Cantilli. Paris, im=
Piloy, în 80 p. 8.—
Ghica,

Iscălit:

licencis en droit,

impr. A. Lemerre,

1896, în 80

p. 27. 2
La Question des nalionalit:s en Hongrie. Brochur
e explicative du meeting
tenu le Î1 juillet 1896, ă la s-ille Wagram, sous la
prâsidence de M. E. Flourens, dâpute, ancien ministre des affaires Gtrangâ
res, etc. etc. Edition du
Comit€ des trois nationalites. Paris. impr. de la Cour
d'appel, L. Maretheux
directeur, 1896, în 80, p. 31.
La Question des trois uationalilis en Hongrie.
Compte rendu du ruceting tenu le 11 juillet 1896, â la sale Wagram,
â Paris, sous la presidence
1 Originalul italian:
Roberto Fava.
Questione rumena e gli agenli del signor
Ilalia, Parma tip. Ferrari e Pellegrini, 1894, în 160
p. 69,

2 Cf. Bengescu, Notice, no. 2075.

Wekerle

în
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de M. Emile Flourens,

ctrangeres, etc.

dâput€, ancien ministre des affuires

Discours prononcâs, tâlsgrammes, lettres d'adhâsion cet articles de journaux
concernant le meeting. Edition du Comits des trois nationalites. Paris, impr.

de la Cour d'Appel, I.. Maretheux directeur, 1896, în 8 p. 104.
La Queslion des nationalites, par le General E. Tiâvr. Paris,
Valice, 1867, în 80, p. 16.
Origine ei statistigue des nalionalites de Vempire
Maulleville. Bruxelles 1873, în 8, p. 31.

d' Aulricke, par P,

Paris,

Morn.

La Hongrie et la crise europienne, par I.E.

impr.
de

E. Dentu,

libraire-6diteur, 1860, în 80, p. 31.!
Question auslro-hongroise el înlervenlion russe, Paris, Amyot, 1849, în 80,
p. 50.
Scânes des camps et des bivouacs hongrois, pendanul la campagne de 1818—
1849 ; extraits des mâmoires d'un officier autrichien, publics en anglais ct
en allemand etc., ete.; par M. Philarâte Chasles, professcur au College
de France. Paris, Eugene Didier cditeur, 1855, în 120 p. NXIV-327.
De Vesprit public en Hongrie depuis la Revolulion franţaise, par «d. de
Gerando. Paris, au comptoir des imprimcurs-rtunis, 1848, în 80, p. 1V-505.2

Din scrierea notată în bibliografia d-lui Bengescu la No. 426,
a apărut o noă ediţie în anul următor:
des

Histoire

Revolulions

de

annces

d'Aulriche,

lempire

1515

ci 1849;

par Alphonse Balleydier, 2-e 6dition revue ct augmentce du portrait de
Vauteur par Rafiet. Paris, comptoir des imprimeurs-runis, V. Comon, 6diteur, 1854, 2 vol. în 80 p. CXIV-279, 324.

lar bibliograful ungur Petrik citează 3 o altă ediţie apărută
în Belgia. Ambele acestea aii rămas necunoscute d-lui Bengescu.:
Baleydier, Alphonse. Histoire des Revolutions de Pempire d'Aulriche,
annces 1848 ek 1849. Bruxelles, H. Goemaere, 1853, în 80 p. L-426.

Tot aci a apărut şi o ediţie,
Bengescu,

a continuărei

1 Cf. Bengescu, Nolice, no.

alta

de

cit

cea citată de d.

acestei lucrări:

1085 nota.

2 Apărută şi în limba germană:
Ueber

den

ofenilichen

Geist

în

Ungaru

seil dem

Jahre

1790;

von

d. de

Gerando, Mittlied der ungarischen Gelehrten Geselschaft, Mit ciner ethnographischen Karte des Kânigreichs Ungarn. Leipzig, Verlag von J. J. Weber,
1848, în 160 p. VIII-448.—Cf. Bengescu, Aolice, No. 856.
3 Petrik Geza, Bibliographia Hungariae, Budapest 1888, t. I, pag. 169,

|
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Histoire de la guerre de Hongric «n 1548—1519,
pour faire suite ă VIlistoire des r&volutions de l'empire d'Autriche, par
Alphonse Balleydier,
Avec une carte des operations militaires. Bruxelles,
imprimeric-librairie de H,
Goemaere, 1853, în 80 p. 248.

Toate aceste scrieri despre istoria Rusie! și afacer
ile ci interioare, despre alianţa franco-rusă şi despre cestiu
nea naţionalităţilor din Austro-Ungaria, neaparţinînd cestiu
nei Orientului, presenţa lor în bibliografia d-lui Bengescu
nu va contribui
a! da acestel lucrări „caracterul de unitate“
și „precisiunea“
promise în promise în prefaţă.

II
Văzurăm

planul “lucrărei d-lui

Bengescu,

cea

ce

are e! de

necomplect şi întru cît a fost observat de
autor în alcătuirea
notiței sale. Rămîne acum să cercetăm
această notiţă din
punctul de vedere pur bibliografic, adică al
executărei lucrărer

în planul ales,

i

Am spus că în bibliografia d-lul Bengescu
sînt citate „d'une
Jaţon gencrale“ numai scrierile publicate
în Franţa şi Belgia.
Bibliografiile de asemenea natură sufer
toate de neajunsul de
a nu corespunde pe deplin scopului
trebuesc a fi făcute, de a oferi aduna
t

pentru care sînt, sau
materialul cît de com-

plect pentru studiarea unei cestiuni. O
bibliografie a cestiunei
Orientului trebue să ofere răspunsul deplin
la întrebarea : Ce
s'a scris asupra acestei cestiuni, fie ea
privită în întregime,
fie în una din diferitele el faze sati aspect
e.
De un interes secundar este a se şti dacă
scrierile privitoare
sînt scrise în limba francesă, englesă sati
germană, dacă ele
ai fost imprimate la Paris, Nantes, Berlin
ori Charlottenburg,
Un distins istoric și bibliograf frances,
Ch.-V. Langlois,
profesor de sciințele auxiliare ale Istoriel
(între care intră şi
Bibliografia) la Sorbona, caracterisează
acest fel de repertorii
bibliografice în următorul mod:
Les repertoires de livres

d'histoire sur n'importe

quels

sujets qui ont le
pays, sont, presque
cus, des calalogues de libraires, et moni
pas de valeur scienlifique.

caractere commun d'avoir

ct6

publies dans le mâme
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Și mai departe:
Ce qui rend inutiles les râpertoires de ce genre, c'est que les tables me(hodiques des râpertoires gânsraux de Bihliographie nationale en fourisscnt,
pour chaque pays, l'Equivulent. Si on veut savoir qucls sont les livres
d'histoire qui ont ât€ publics en France, par exemple, de 1840 ă 1875, il
sufiit de consulter les t. VII et VIII du Catalogue de la Librairie Jranţuise
de O. Lorenz, 1

Biblicgrafia d-lui Bengescu nu e dar o bibliografie a cestiunei Orientului, de oare ce ea nu menţionează de cit scrierile franceze privitoare la această cestiune, şi nici pe acestea
toate, lipsindu-i cele tipărite, foarte numeroase, aiurea de cit
în Franţa şi Belgia.
Faptul însă că autorul, în calitate de secretar de legaţiune
şi ministru plenipotenţiar la Paris şi Bruxelles, a fost în Posiţiune a obţine notițe mai complecte asupra cărţilor tipărite în
Franţa şi Belgia, explică, dacă nu justifică preferința ce d-saa
dat acestor publicațiuni, și aspectul fragmentar cu care lucrarea d-sale se prezentă. S'ar mai putea adăoga că limba franceză, flind foarte răspîndită, era aleasă de preferință pentru
redactarea manifestelor şi broşurilor în care publiciştii eurocestiunea Orientului ; ast-fel

că, o bibliografie

a

operilor scrise în franțuzeşte asupra cestiunei orientale, ar
coprinde, dacă nu totalitatea, cel puţin cea mai mare parte a
publicaţiunilor asupra acestei cestiuni.
Dar, pe lingă că numărul broşurilor scrise în altă limbă
de cît cea franceză, cu deosebire în cea germană sau engleză,
rămîne foarte mare pentru a putea fi negligiat, ar trebui ca
acea bibliografie franco-orientală să coprindă cel puţin totalitatea cărţilor ce s'aii scris în limba franceză dar care s'au tipărit aiurea de cît în Franţa, cu deosebire îu Germania, Grecia şi la Constantinopole. Acestea însă, cum am spus, lipsesc
|
din bibliografia d-lui Bengescu.

Un alt inconvenient al bibliografiilor fragmentare, publicate
după ţara în care publicaţiunile s'a tipărit, Franţa şi Belgia
în cazul d-lui Bengescu, este și acela de a nu coprinde şi
1 Ch,-V. Langtois, Manuelde Bibliographie historigue, |,

Paris

1896,

p. 92,

DIN

peni discutau

i
i
i
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răspunsurile ce ai provocat unele scrieri, cu deosebire broșurile politice, răspunsuri tipărite tot în limba franceză dar aiurea de cît în Franța.
Ast-fel, broşurilor de la No. 1618 şi 1636 li s'au răspuns prin :
Une Repouse â AM. de Keralry,

d propos de son ouvrage intilule: „Mon-

rad V, prince-sultan-prisonnier d'elal; par le Di.
tantinople, 1878, în 80 p. 20.
Re/ntation d'une brochure grrecque,
„Cousrier d'Orient*, (Constantinople),

LL. Capoleone.

pac un Valaque Epirote.
1879, în 80 p. 3l.!

lar la scrierea apărută în Franţa, şi care totuși
d. Bengescu :

Cons-

Extruit du

lipseşte

la

Question des Licuy sainls par Eugâne Bor6, Paris, J. Lecoflre et C-io
1850. 2

sa

răspuns prin broșuri tipărite la Constantinopole

şi Malta :

Reponse ă la brochure de M. Borc intitulie : »Oneslion des Licux-Sai
uls“,
Constantinople, imprimerie de Jean Lazarides, 1851, în 80 p. 93,
La Verite sur la gueslion des Lieux-Sainis, par quelqu'un qui la
sait. Im.

prim6 â Malte, aoit 1853, în 80 p. 31. 3
Un

alt cas e acela

al „Memoriilor“

pe care

Dr. A. Goudas

le-a adresat puterilor europene în favoarea Greciel. Din aceste
memorii, în număr de trei, numai cel din urmă s'a tipărit în
+

t

1) V. şi alte scrieri de polemică privitoare la cestiunea Romînilor
macedoncni, tipărite aiurea de cît în Franţa şi care lipsesc, prin
urmare, din
notițele d-lui Bengescu:
Etudes historiqnes sur les Valagues du Pinde. Extrait du „Courrier
d'Orient“.
Constantinople, imprimerie du „Courrier d'Oricnt“, 1881, în 80
p. 236 şi 8
foi nepag.
Les Grecs, les Valaques, les Albanais et Pempire Olloman,
par un Valaque du Pinde. Bruxelles (?), 1886, în 80 p. 199.
Ofeicoff. La Macidoine an point de vue €lhnographique, historiqgu
e et
philologique. Philippopoli imprimerie centrale, 1888, în 80 p. 388
şi 2 hărţi.

Etudes sur les Valagues du Pinde. F. 1. 1894, în 80 p. 16 şi o hartă,

La Poliligue grecque en Turquie (Extrait d'une sârie de
correspondances
de Constantinople, publices dans la „Correspondance de
I'Est%). Vienne &)
1890 în 160 p. 22.
2) Felix Bamberg, Geschiehle der orientalischen Angelege
nheit, Berlin 1892,
p. 30.
3) O a treia broșură, identic intitulată ca cea d'întii,
s'a tipărit la Constantinopole, „impr. d'Antoine Coromila“ Autorul ei,
după Bamberg (cp. cit

-
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Paris, iar cele-l-alte două în Corfu. Cite trele însă lipsesc din
notițele d-lui Bengescu :
“Tnouvynpa mpds râs np:ordstâns ris (Ehhdbos Bovăpats val npăs dnavra sv

nerohrtsuivoy xapoy.—Afemorandum aux trois puissances proteclorices de la
Grice el au monde civilise, "Ev Kepxbpa, 1862, in 80p. 32.

Scrisă în limbele greacă şi franceză şi iscălită: „Au
des refugies politiques de Smyrne, Dr. A. N. Goudas.“
alte două memorii sint numai în franţuzeşte:

nom
Cele

Second memorandum adressc aux Irois pnissances proleclrices de la Grace
el au monde civilise, par le Dr, A. Goudas. Corfou, 1862, în 80p. 74.
Troisicme memoire adresse aux pnissances prolecirices de la Grice ei a tous
les peuples civilises, par le Dr, al, Gourdas. Paris, E. Dentu, libraire-cditeur, 1862, în 80p. 31.
10 septembre

1862.

Caracterul de inferioritate ce îl constitue pentru bibliografia
d-lui Bengescu faptul că ea e incomplectă, putea fi compensat, dacă scrierile citate ar fi fost alese după importanţa lor,
adică dacă notiţa de care ne ocupăm ar fi fost o bibliografie
critică.
Acestea se ştie că sînt de două feluri: unele cari coprind
numai scrierile de valoare, ce pot ajuta la cunoaşterea cestiunei, excludind într'adins pe cele a căror citire nu ar aduce
un profit apreciabil pentru acest scop. Acestea sînt manualele
bibliografice cu scop didactic, întrebuințate în studiile universitave, şi ca model poate servi lucrarea lui Dahlmann, revăp. 30), este un fost patriarh al Constantinopolelui. Cea d'întii este scrisă do
unul din medicii sultannlui, iar cea tipărită la Malta de Fuad Effendi, mai

tîrziti Mare Vizir. (Bamberg, op. cil. p 24, uota 3).
V. şi o altă lucrare asupra acestui subiect, tipărită tot la Paris, care de
asemenea lipseşte din notița d-lui Bengescu.
„ Solution nouvelle de la question des Lieux Sainis, suivie d'une notice sur
la veritable rose de J&richo, avec deux plans colories de leglise du SaintSepulcre, indiquant l'âtat de possession des communions chrâtiennes dont
l'€glise du Saint-S&pulcre, avant et apres lincendie de 1808, par M. PAbb6
JI. E. Michon. Paris, au comptoir des imprimeure-unis. Comon ct C-ie

1852, în 160 p. 107.

4i
zută de Waitzi, după care sai luat şi G. Monod? şi H.
Pirenne. 8
A doua categorie de bibliografil critice o constitue acelea
ce menţionează toate scrierile privitoare la cestiune, dar în
care cititorul c prevenit de valoarea fie-cărel scrieri prin cîteva cuvinte. Superioritatea acestor din urmă bibliografil este
evidentă, de oare-ce ele scutesc pe lectorii nepreveniţi, ma!

ales pe debutanţii în erudiţiune,

de a căuta, consulta

şi poate

chiar lua în serios opere fără valoare, a căror lipsă din repertoriile din prima categorie e! 'şi-ar explica-o prin faptul că
autorii acelor repertori! nu ati avut cunoștință de ele, sati că
nu

aii voit să'şi mărească

peste

măsură

volumul repertoriilor.

Bibliografia d-lui Bengescu, însă, nu poate fi socotită în nici
una din aceste categorii. Ea coprinde titlurile tutulor cărților
cunoscute de autor asupra cestiunci Orientului, înşirate în
ordinea cronologică a apariţiunei lor, fără nici o indicaţiune
asupra

valorel şi interesului ce cele prezintă

pentru

cunoaște-

rea acestei cestiuni.
Valoarea bibliografiiilor de asemenea natură, puțin practice
şi ncoferind cea ce constitue însăşi raţiunea dea fi a orl-cărel
bibliografil : înlesnirea studierel unei cestiuni, este mică. In
această privinţă nu va fi de prisos a cita aci părerile autorisate ale unor distinși bibliografi, Ch.-V. Langlois, citat mat
sus,

H.

Stein,

directorul

revistei

„Le

Bibliographe

şi Frantz Funck-Brentano, bibliotecar ia Arsenal.

moderne“

1! Dahimann- Waitz, Quellenkunde der Deulschen Geschichle. Queilen und

Bearbeitungen systematisch und chronologisch verzeichnet. 6. Auflage,
bearbeitet

von E. Steindorfj. Găttingen, Dieterische Verlags-Buchhandiung 1894, in
80 p. XVI-730.
2 Bibliographie de L'histoire de France, Catalogue mâthodique et chronologique

des

sources

et des

ouvrages

relatifs

ă histoire

de

France,

depuis

les origines jusqu'en 1789, par G. Monod, maitre de confrencesâ T'Ecole
Normale supâricure. Paris, Hachette 1888, în 80 p. XI[-420.
3 Bibliographie de Thistoire de Belgique. Catalogue mâthodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatis â I'histoire de tous
Jes Pays-Bas jusqu'en 1598 et ă Ihistoire de Belgique jusqu'en 1830; pac
Henvi Pirenne, protesseur ă IUniversit6 de Gand. Gand, H. Engelcke
1893, în 8% p. XVL-230 şi o foae.
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Îi est clair, zice d. Ch.-V. Langlois, que les Bibliographies non critiques,
les simples listes de titres plus ou moins rationnellement ou commodâment
ranges, sont des vâpertoires grossiers. Elles ont des inconvânients graves.
Par exemple, en râvelant â un lecteur existence de vingt ouvrages, dont
les titres sont similaires, sur un sujet qui Vinteresse, sans le prâvenir, si
c'est le cas, que dix-huit de ces ouvrages n'ont, on n'ont plus, aucune espăce
de valeur, les Bibliographies non critiques condamnent ce lecteur, soit ă
choisir au hasard, soit ă rechercher et ă lire dix-huit ouvrages inutiles, Nous

avons tous €t€ induits, par des r&pertoires de cette espăce, â faire la chasse
ă des plaquettes rares, aux titres allechants, qui se sont trouvees, ă L'user
insignifiantes, si bien que c'eit 6t6 une 6conomie de force ct de temps de

les. avoir ignorces tout ă fait |

Tot 'ast-fel şi d. Frantz Funck-Brentano:
Devant !'amoncellement de
tions possibles, le devoir du
en plus pressante, a ne ps
d'ouvrages, mais ă distinguor
soit des faits ou documents,
deration. 2

la production intellectuelle sur toutos les quesbibliographe consislera. d'une manitre de plus
seconlenler d'empiler lilres d'onvrages Sur litres
les travaux interessants ou utiles, contenant
soit des idâes dignes d'âtre pris en consi-

Aceleaşi idei, în fine, le susţine şi d. Stein, spunînd:
Non seulement il est indispensable que la bibliographie, pour tre vraiment
utile, sc spâcialise de plus en plus; il est encore nâcessaire qu'elle soit raisonnce et expliquse. Ce n'est pas tout d'aligner ă la file de longues listes
de livres et d'articles de pâriodiques; ce n'est pas tout de bien classer ses
fiches et de bien corriger ses cpreuves: il faut lire, comprendre et critiquer.
La veritable bibliographie doit âtre faite â tâte reposâc, par des gens con»
naissant

la matiere

traite,

et pouvant

donner

un

avis

utile

sur

la

fagon

dont elle a st€ traitee. Un bibliographe digne de ce nom ne doit ître un
enregistreur mâcanique qui copie sans comprendra et ne sait pas mettre en

garde contre les livres mauvais: il doit ctre un spâcialiste et pouvoir discerner l'ivraie du bon grain. il ne me chaut guere de savoir qu'il existe, sur
une question quelconque, 30 livres et 200 articles de revucs, si le r&pertoire
bibliographique que je consulte ne m'indique pas le meilleur livre â consulter

dans tel cas ou ă tel point de vuc qui me concerne particulitrement. 3

Dar bibliografiile făcute

din

acest

punct

de

vedere

sînt

1 Ch.-V. Langlois, A propos de Plustitut international de bibliographie,
in Revue inlernalionale des bibliolhiques, 1895—96, p. 118 sa.
2 Frantz Funck-Brentano, Les Problimes bibliographiques et leurs solulions,
in Revue des deux Mondes, 1 Ianuarie 1898, p. 198.

3 Henri Stein, L'Iustitut

internaltonal de bibliographie et le projet de bi-

bliographie universelle, in Le Bitliographe moderne,

| (1897), p. 124 sq.
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foarte grei de realisat. Ele nu pot fi întreprinse de cît de
specialiştii cari ati studiat adinc şi complect cestiunea cărel
voesc să'i întocmească un repertoriă bibliografic. In casul acesta nu mal e o ştiinţă de sine stătătoare, ci o metodă, o
seamă de reguli de care oamenii de ştiinţă, istoricii, naturaliştii, matematicii, etc., se vor servi pentru a'şi clasifica și ordona isvoarele şi materialul de studii al specialităţei lor.
Aceste repertorii bibliografice sînt cele mai de preferit fără
îndoială.

Intocmirea

lor însă

e însoţită de prea mari dificultăți,

pentru ca numărul lor să fie îndestul de mare spre a satisface nevoile din ce în c- mai întinse şi mai grabnice ale ştiinţei.
Pină atunci e imprudent a respinge încercările doveditoare
de multă bunăvoință ale unor bibliografi sau simpli amatori,
repertoriile în cari scrierile sînt inventoriate după titluri nu
după coprins, şi cari pot aduce încă reale servicii. Bibliografia
și aşa nu presintă multe agremente, expunînd chiar pe cel
ce o cultivă la reputaţiunea unor incapabili de lucrări matinteligente, pentru ca fructul ostenelelor lor să fie respins cu
asprime, chiar de aceia cărora el le-ar fi de folos.
Pentru compensaţiune însă e necesara se complecta indicaţiunea titlurilor de cărți cu acea â tutulor recensiunilor ce apariţiunea

lor a provocat

prin

reviste,

anuare

şi alte publicaţiuni. Cu

modul acesta bibliograful, neputînd să'şi dea părerea sa critica
asupra fie-cărei scrieri menţionate, fie din lipsă de competinţă,
necunoscînd destul de bine fondul cestiunei, fie din lipsa de
timp pentru a consulta toate scrierile despre o cestiune, fie
din condiţiunile în care cl şi-a lucrat repertoriul, departe de
marile colecţiuni bibliografice, şi în imposibilitate prin urmare
de a le consulta ; această lipsă poate fi împlinită prin indicarea
recenziunilor în care scrierile bibliografiei sale aii fost judecate.
Cititorul prin aceasta e pus în poziţiune de a'și da seama de
valoarea

operei,

al cărei

titlu i-a atras atenţiunea,

şi o va con-:

sulta sai procura după cum din recenziunile citite va reeşi că
consultarea ei i-ar fi de vre-o utilitate. Ast-fel citarea fără de
nici un

comentariii

a operelor

lui P. Coquelle:

de Serbie“ (No. 2019) şi „Histoire du
Bosnie“

(No. 2030),

nu numai

„Le

Royaume

Montnâgro et de la

că nu va fi de vre-un folos,
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dar chiar va fi păgubitoare pentru cititorul neprevenit asupra
valorel acestor scrieri. Un critic competent asupra cestiunilor
balcanice,

P. Pisani, le caracterisează

cu

multă

asprime:

„les

deux ouvrages de M. Coqguelle, &crits dans une langue prudhommesque sans souci d'une methode quelconque, ils r&velent
une absence presque totale de vecherches preliminaires : c'est
Superficiel. vague ou fauz.“ | In aceeaşi revistă o altă scriere
a lui Paul de Râgla : „La Turquie ofțicielle. Constantinople. Son

gouvernement, ses habilauls, son present el son avenir“, citată
de d. Bengescu de asemenea fără comentariii (No. 1881), este
arătată ca o scriere lipsită de valoare : „an veritable pamphlet,
dont nous ne pouvons apprecier la veracite ; de plus, nombre
de chapitres de se livre cherchent ă piquer la curiosite par
des dâtails de moeurs qui semblent empruntes âă certaines feuilles du boulevard“. 2
Cititorul cum va putea ghici, din simpla citire a titlului, valoarea diferitelor cărți citate într'o bibliografie, dacă nu i se
va indica unde să se adreseze pentru aceasta?
Indicarea recensiunilor făcute asupra scrierilor despre cestiunea Orientului lipseşte de asemenea din bibliografia d-lut
Bengescu.
Rămîne atunci că în această bibliografie se dă numai titlul
cărţilor, numele autorilor, locul și anul tipărirei, numele editorului și formatul cărților, fără numărul paginilor. 3
In privinţa numelui autorului se știe că unele publicaţiuni,
destul de numeroase chiar asupra acestei cestiuni, ca şi asupra orl-cărei cestiuni politice, sînt anonime sati iscălite cu
nume fictive. E totuși de multe ori interesant a se şti numele adevărate ale autorilor acelor broșuri şi e de datoria
bibliografilor de a-l afla. Pentru cărţile scrise în limba fran1 Revue historique, t. LXII (1896), p. 144.
2 Ibid. t. XLVIIL (1892), p. 213.
3 In „Bibliografia franco-romînă“ se mai da, pe lîngă numărul paginilor
și „cota“ Bibliotecei Naţionale din Paris. Depărtarea autorului de Paris l-a
împedicat de a da această din urmă indicație și pentru „Bibliografia cestiunei Orientului“. (Bengescu, Notice p. XI).
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ceză această lucrare este mult uşurată de lucrările citate
mal
jos ale Querard (3 vol. în 80) şi Barbier (4 vol. în 80). Ajutat
de aceste lucrări d. Bengescu dă numele autorilor la un
însemnat număr de scrieri anonime, şi ar fi nedrept a
insista
că acest lucru nu l-a făcut pentru toate publicaţiunile anonim
e
sau iscălite cu pseudonime. Aceasta ar însemna că autorul
să
fi întirziat cu publicarea bibliografiei sale la infinit,
căci în
tot-d'a-una se va găsi un pseudonim indescifrabil pentru
pute-

rile şi cunoștințele

unui singur

erudit.

Vor

veni alţii pe urmă

şi vor complecta cercetările d-sale, micşorind ast-fel din
ce în

ce cimpul

necunoscutului,

1

Este curios totuşi cum d. Bengescu dă ca scriere anonimă,
al cărul autor e necunoscut, pe acea de la numărul
1281:
„Les

Principaules-Unies

devaul

la

Conference. Mars

1866“,

cînd d-sa ştia bine odată ? că autorul acestei broșuri
este
filo-romînul Ubicini,
“Un alt cas e cu scrierea menţionată la No. 697: „L'/sl
am
des sullaus devant Porlhodoxie des tears“. D. Bengescu
dă nu:
mele autorului acestei Publicaţiuni în notă, cu caractere
mici,
ca şi cum ar fi anonimă. Pe coperta scrierei însă acest
nume:
se citeşte în toate literile şi însoţit de toate titlurile sale.
L'Islam des sullans devant Lorlkodoxie des tezars ; par
I-A. Vaillant,
fondateur du College interne de Bucharest et de VEcole
gratuite des files,
professeur de litterature a I'Ecole nationale de Saint-Sava.
Paris, E. Deatu,
ibraire-6diteur, (Montmartre, impr. Pilloy et Comp.). 1855,
în 120 p. 113.

Tot

ca

anonimă

Aci numele autorului

este

nu

trecută

este

scrierea

de la No.

1533.

3

dat nici măcar în notă, de şi

! Ion Ghica afirmă că broșura „Coup d'oeil sur telat actul
de la Valachie ele.“ iscălită: „M. de L*"*, ancien agent diplomat
ique, (No. 207), este
scrisă de dînsul cu ajutorul profesorului săii Satur, după
notele trimise de
Cîmpineanu (Scrisori, p. 114 sq.).—Cf. Barbier (op. cit. UL,
1084) care atribue
broşura : „La Propagande russe en Orient, Bulgarie et
Roumanie“ (Beng.
No. 1298) lui Eugine Carada.—V. şi No. 1146: La Transylv
anie etc, par
P *** (Pompiliu Piso); No. 2009: Jeau d'Argis (Jean
T. Ghica), etc.
|

2 Les Origines de histoire roumaine, par

A.

Ubicini, precedee d'une

notice biographique par G, Bengesco. Paris 1887, p.
XXV.
3 La Grâce elle qv elle est, precedee d'une Jettre de M.
le marquis de Qucux
de Saint-Hilaire. Paris, F. Didot et C-ie (Athenes, Wilberg),
1877, gr. în 8%
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el se putea citi, de asemenea
perta

de

însoţit

titlurile sale, pe co-

cărţei:

La Grice tele quelle est; par Pierre A. Moraitinis, ancien consul de
Grăce, chevalicr de l'ordredu Sauveur et de l'ordre de S. Anne de Russie; pr&
câd d'une lettre du M. le M-is de Queuz de Saint-Ililaire. Paris. Firmin
Didot et C-ie, libraires-6ditours, Athnes librairie Karl Wilberg, Berlin, librairie
A. Asher et C-ie (Athnes. typogr. de Pierre Perris), 1877 în 80 p. XII-(I1)-589.

Da altă parte unele cărți anonime sînt menţionate de d.
Bengescu ca purtînd numele autorului pe foaia cu titlu, cum
e cea de la No. 179:
„Observations sur la dernitre campagne de Turquie. par A. Jacques Tolsioy
officer d'etat-major russe. Paris, de Timpr. de Goetschy, 1829, în 80.

Pe coperta acestei broşuri se citeşte numal:
Observations sur la dernire campagne de Turguie.
Delaunay, etc. Impr. de Goetschy, 1829, in 80 p. 42.

Un

Iar la fine e iscălit:
deci

nu

Bengescu

figurează

numele

Paris

Anselin,

chez

officier d'elal-major ruşse. Nicăeri
lul Jacques Tolstoy, care, aflat de d.

de aiurea de cît din

titlul

cărţei,

trebuia

pus

în

notă, cu caractere mici, adică așa cum e pus numele aceluiaşi autor la o broşură anterioară (No. 174), şi cum nu tre-

buia pus numele lui Vaillant la broșura de care vorbirăm mal

sus. i
De asemenea pe coperta cărței de la No. 128 se citeşte
numai inițialele J.-B. M., pe cînd d. Bengescu dă numele întreg

al autorului : „J.-B.

Marchetti,

avocat“,

şi

aceasta

nu

o

face nici în notă nici în parentes, ca şi cum acest nume e
întradevăr tipărit pe coperta cărței menţionate.
Mai curios însă este cu scrierea: „Le Traile de Paris du
30 mars, €ludic dans ses causes el ses e[jels, Paris, Amyot,
1856“. Autorul acestei scrieri, după d. Bengescu (No. 870) e
„le Chevalier Louis Debrauz, conseiller de S. M. 1. et R. Apos1 Că această broşură s'a publicat fără nume de autor, d. Bengescu o mai
putea vedea şi din felul cum e formulat titlul întîmpinărei făcute de un
frances. „R&ponse aux Observations d'un officier d'&tat-major russe sur la dernitre campagne de Turquie, par Victor Magnier..“ Dacă autorul acestei întîmpiar fi cunoscut

numele

o face în contra-răspunsul

autorului

„Observaţiunilor“,“ l-ar

ce îl adrescază replicei

fi

spus,

cum

iscălite a lui Tolstoy.

Batu
o

nări
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tolique IEmpereur d'Autriche“. Pe exemplarul ce'l am dinainte
ei citesc din contra, că această carte e făcută „par le correspondant diplomatique du Constitutionnel“. Să fie același personagiii ?
,
Alte-ori d. Bengescu atribue unele publicaţiuni altor autori
de cît celor adevăraţi. Ast-fel e cu No. 1012, căreia îi consacră
următoarea notiţă:
Hisloire diplomalique de la question orientale de 1853 ă 1856, d'apres
des documents insdits, e£ suivie d'un mâmoire sur la question des Lieux
saints. Bruxelles, Plateau, 1358, în 80,
Par Auguste Gathy.
La Prâface est signâe A. G. de L*»*,

Dcuxi&me 6dition, ibid., îd., 1858, în 80 (d'aprăs le Catalogue des Russica,

II. 908).1

Asupra aceste! cărţi trebue observat mal întîi că ea este o
traducere. Originalul a apărut în limba germană, fără „Me=
moriul asupra cestiunei locurilor Sfinte“ și sub titlul:
Tiirhische Rede nach besondern Quellen. Ueber den Ablauf der orienlalischen
Angelegenheit um die Mille des neuzehnten Jahrhunderis. Mit cinem Anhange
enthaltend den Friodensvertrag vom 30 Miirz 1858 ncbst Erlăuterungen
Leipzig, Verlag von Oito Wigand, 1857, în 80, p. XVI-142.

Apol că autorul ei nu este Auguste Gathy.
Prefaţa este într'adevăr iscălită cu inițialele A. G. de L,,
care atit după Querard? cît și după Barbier3 ascund numele
1 Titlul acestei scrieri este inexact reprodus de d, Bengescu, Ne-avînd la
îndemînă Russica contelui Korfi, nu știm dacă eroarea irehuc atribuită acestui bibliograf sai d-lui Bengescu. Titlul ei exact este:
Histoire diplomaligue de la crise orientale de 1853 ă 1856, d'apres des
documents in€dits, suivie d'un Mâmoire sur la question des Licux saints.Bruxelles et Leipzig, Emile Flatau ancienne maison Mayer et Flatau
(Brux. impr. de Ch. Lelong), 1858, în 80p. V-157,
2 J.-M. Qucrard, Les Supercheries Iilieraires devoilies, 2-e 6dit. publ. par
G. Brunet et P. Janet, Paris 1869, t. 1, eol. 215: „A. G. de L. (Auguste
Guthy, n€ ă Liege en 1800, mort ă Paris en 1858).«:
3 AA. Barbier, Diclionnaire des onvrages anonymes, 3-e dit, publ. par
Ol. Barbier, Ren€ et Paul Billard, Paris 1873, t, II, col. 773: „La priface de
cet ouvrage, signâe A, G. de L., est de Auguste Gathy, litterateur musicien, n€ ă Liâge en 1800, mort âă Paris en 1858.* Notă de (Uiysse
(Capitaine .
1
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scriitorului belgian
că întreaga scricre
în care opera este
de clar că autorul
torul scrierel.

Auguste Gathy, totuși de aci nu urmează
aparţine acestui autor. Din potrivă, termeni!
presintată publicului în prefaţă, arată destul
acesteia este o persoană deosebită de au,

Nons prâsumons que, —se
nani

ni

mmeme

importance
VAllemagne

zice în prefaţă despre autorul scrierci,—apparle-

a la race germanignue,

il a

surtout

voulu

montrer

limmense

que le traite du 30 mars 1856 doit avoir pour l'emancipation de
de cette funcste influence que la hussie a depuis si longtemps

exercâe sur le dâveloppement intâricur des Etats de la Confădâration (p. 5).

Fără îndoială că cine-va nu ar vorbi despre sine în așa
termeni. De alt-fel presupunerea prefaţierului, despre origina
germană a autorului se mal confirmă şi prin faptul că originalul

apăruse

în limba

germană

şi prin

chiar mărturisirea

au-

torului, Felix Bamberg, care revendică mal tirzii paternitatea
acestei scrieri, 1
Cu acestea am ajuns la felul cum sînt reconstituite în bibliografia de care ne ocupăm. numele autorilor scrierilor anonime. D. Bengescu se mulțumește a adăoga în parenteză sati
în notă numele autorului presupus, fără a face cunoscute cititorului şi cuvintele ce Tati determinat să facă această atribuțiune sati textele pe care s'a întemeiat. Este adevărat că tot
ast-fel a procedat şi Querard sai Barbier, dar aceasta nu îndreptățeşte, credem, a stărui în această direcţiune, iar unei
bibliografil critice i se impune cu aceiaşi rigoare citarea izvoarelor ca ori-cărei lucrări de

erudiție.

Pentru unele din scrierile anonime aflarea autorului este relativ facilă, de oare-ce el însuși o declară în vre-una din publicaţiile sale posterioare, cum văzurăm mai sus că a făcut
i Cf. F. Bamberg, Geschichte der orienlalischen Augelegenheit, Berlin 1892
p. 15 nota 1: „Vergleiche mein Alimoire sur la question des licux sainis
im Anhange der Histoire diplomalique de la crise orientale de 1853 ă 1856
d'apres des Documents in€dits, Bruxelles 1858, der Uebersetzung meine,
1857 in Leipzig erschienenen „Tiirkischen Rede“.—Cf. de acelaşi: „Dr. Bamberg
el les ccrivains

dâcembre

allemanIs

Sur

la question

d'Orieut,

in

Revue

des

1854, p. 1041 —1048.
Dia pa hagi aa

Presse

i

La

deux Mondes,
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Felix Bamberg,! ori o numără pe copertă în rîndul scrierilor
„du

meme

auteur“,

cum

e casul

cu

No.

243:

droils des Moldaves cet de Valaques fondt sur

„Precis

des

le droit

des

gens ek Sur les trailes, Paris 1839“, publicată ca anonimă, cu
o prefaţă iscălită F. C., este revendicată de autor pe coperta
unei alte scrieri a sa: „Coup d'oeil rapide sur Vela! des po-

pulatious
Colson,

chretiennes de la

Paris

1839.“

Turquie

dEurope;

(No. 237).2 Altele

par Fel

iarăși

apărute

! Cf. No. 1349: „Etudes pratiqucs sur la qucslion d'Orienl.

ca

Reformes el

Capilulalions, Paris, Veuve Berger-Levrault et fils, libraires-cditeurs, Amyot,
€diteur ; Strassbourg, Vcuvo Berger-Levrault ct fils 18609, în 80 p. (11)-1V-393,
Introducerea

e iscălită:

Un

Francais.

Numele

autorului

însă îl

aflăm

în

Li-

tul un. broşuri posterioare: La Succession au trâne de Turquie ; dissertation
par M. Benoit Brunsucih:, auteur des „Etudes pratiqucs sur la question
d'Orient“. Paris, Amyot €diteur, 1872, în 80 p. 48. Din această din urmă broşura d. Bengescu cunoaşte (No. 1396) numai cdiția II-a, apărută în acelaşi
an, în 80 p. VIII-96-1V.—V, şi No. 486: „De la neulralili de V'Aulriche
dans la guerre d'Orieul, par un Europten, Paris 1854% şi No. 664: „De la
politique medialvice de P'Allemagne, par M. Ernest Cream pon, auteur de
„la Neutralite de I'Autriche dans la guerre d'Orient*. Paris 1855; No. 1349
şi 1396, etc.
2 V. şi afirmaţiunea lui lon Ghica că Precis este un extract făcut de
dinsul, din o lucrare mai întinsă a lui Filip Colon, secretarul consulatului
francez din Bacureşti. (|. Ghica, Scrisori câtre V. Alecsandri, ediţie nouă,
Bucureşti, 1887, p. 176). Această afirmaţiune, ce a trecut şi în studiul d-lui
Petrașcu asupra lui 1. Ghica, cu unica schimbare ortografică Philipe Colgon,
(N. Petraşcu, Scriitori romini coulimporani, Bucureşti 1898, p. 49), pentru
a fi adevărată trebue a se admite că Colson a dat lui 1. Ghica în manuscris
scrierea

sa mai

întinsă,

care

a apărut

în

urma

lui

Precis,

sub

titlul

„De

Velal prisent et de lavenir des Principaulis de Moldavie et de Valachie“,
Prefaţa scrierei Precis nu mai lasă nici o îndoială în această privinţă:
„On
ne sentira bien l'importance de cette petite publication que lorsque V'ouvrage
que
nous prâparons sur les Roumans (Valaqucs, Moldaves, ctc,) aura fait connaître
:
I'Stat des personnes, la religion...“— Coperta celci alte scrieri a aceluiaşi
autor :
Coup d'oeil etc., confiimă de asemenea că Pricis a apărut înainte
de De Vela
ele. care e anunţată ca fiind; „sous presse“. — Aceași copertă
pe care se
menţionează ca apărută numai o singură scriere a lui Colson cu titlul
Precis
e.c. ne face a crede că cîte trele scrierite notate de d. Bengescu
la No. 230,
231 şi 243 sînt una şi aceaşi. — Scricrea Prâcis s'a tradus şi
în romîneşte :
Scuriă descriere a dreptului Moldovenilor și a Aluntenilorii, fundală
pe

dreptulii gintelor şi pe tralaluri: de Felice Kolson, tradusăde Dimitrie
A. Sturza.
şi o foae,

lassi,

tipografia

Buciumului

Români,

1856, în 80, p. VUL-56
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anonime la prima ediţie, dai numele autorului în ediţiile următoare. Ast-fel este scrierea lui Emile de Girardin, publicată
mail întîl ca anonimă:
Solutions

de la gueslion

d'Orient.

Paris,

libraire

nouvelle,

1853,

în 80,

iar la a treia ediţiune iscălită de autor:
Emile de Girardin.
ris, librairie

nouvelle,

Solutions de la question d'Orient, 3e €dition. Pa-

1854,

în

160

p, 322.1

In fine numele autorilor la o altă categorie de scrieri anonime se întilnește menţionat în alte lucrări, tratînd sai nu
acelaş subiect, iar afirmaţiunile acestora nu pot avea credinţă
de cît în marginele posibilitățer ce aii avut de a cunoaște pe
autorul scrierel anonime. Ast-fel sub numele: A. Sanejonand,

cu care este iscălită scrierea „Les Principautes roumaines
devant Europe“ (No. 878), Aricescu afirmă că se ascunde numele fostului Domn Bibescu. 2 Arătînd izvorul acestei ştiri
se dă cititorului prin aceasta mijlocul de control şi putinţa de
corectare, dacă știrea e în contrazicere cu alte indicii mat demne
de credinţă. 2 De

aci dar

necesitatea

de a se cita într'o lucrare

bibliografică izvoarele pe care se întemeiază stabilirea autorilor
pentru scrierile anonime.
După cum am spus d. Bengescu neglijează a face acest
lucru, mulţumindu-se

să afirme

că scrierea cutare se datorește

cutărui autor. Inconvenientul unul asemenea sistem este mal
mic cînd afirmaţiunea d-sale este de acord cu a altor bibliografi, cînd însă vine în contrazicere, cititorul, neavind mijlo1 Din felui cum este citată această scriere în bibliografiu d-lui Bengescu
S'ar crede că toate cdiţiele ei ati apărut anonime:
„Solutions de la question d'Orient. (Par Emile de Girardin). Paris, Libraipie

nouvelle,

1854,

în

80.

„La 2e 6dition est de la mâme annte; la 3c de 1854 (în 180;
Traduit en allemand par Wiirzburger, Stuttgart, 1854, în-160.“

2 C. D. Aricescu,

ibid. id.)

Corespondinţa secrelă şi acle incdile ale capilor vevolu-

Jiunii vomâne de la 1848. broş. III, ed. II, Craiova 1892, p. 140.
3 Cf. Sanejouand, op. cil. p. 1 sq.: „Les pays dont nous prenons al
cause ne nous sont pas inconnus. Un sjour assez long et une stude consciencieuse,.. Puissions-nous avoir jet6 -quelque lumiere dans un dâbat aussi important pour la Roumanie, et Iui payer aiusi, dans la meşure de nos forces
la delte

de hospilalite“,

4

5l
cul de a alege adevărul, de a vedea de partea cul stă dreptatea, rămîne cu totul nedomirit. Un exemplu ni-l va da
broşura anonimă intitulată :
La

Guerre

d'Orient,

ses causes

et ses consăquences, par un habitant deţi'Eu-

rope continentale. Bruxelles, imprimerie de A. Labroue
în 80 p. 170.
”

et Compagnie,

1854,

Qudrard afirmă că această broșură este scrisă de „M. de
Brunow, ancien ambassadeur de Russie â Londres“. 1 D. Bengescu crede din contră că ea e de „Delsigny de Beaumont“,
al cărui nume îl pune în parantes (No. 540), adăogând în notă:
„attribu€ aussi ă Brunnow“. Nici d-sa însă, nici Qutrard nu
citează isvoarele pe cari își aii întemeiat afirmaţiunile, iar cititorul rămîne
nehotărit dacă autorul e „de Brunow“ saii „de

Beaumont“. 2
O altă cestiune la care dă naștere lucrarea
e acea

privitoare

la numărul

d-lui Bengescu

de ordine al publicaţiunilor citate.

Fie-care publicaţiune poartă un număr de ordine, ce, cu ajutorul indexurilor de la finele bibliografiei, slujește a uşura găsirea scrierilor ce interesează. Numărul cel din urmă, 2142,
atins prin adăogarea

scrierilor din

„Bibliografia

franco-romînă“;

nu represintă cu toate acestea numărul exact al cărţilor privitoare la cestiunea Orientului și menţionate în „Notiţa“ d-lui
Bengescu. In darea numărului de ordine al cărţilor nu s'a
urmat

nici un

sistem.

Ast-fel

unele

scrieri sînt lipsite de

nu-

măr, fiind menţionate cu litere mici în note la altele ce se
bucură de această favoare. 3 Une orl se dă un singur număr
pentru toate volumele unei scrieri, chiar dacă ele ai apărut
în diferiţi ani, 4 alte ori din contra se acordă fie-cărui volum
un număr de ordine deosebit, menţinîndu-se fie-care la anul
! Quârard, Supercheries, ete. t. II, col. 234.
2 Cf. Bengesco, Notice No. 586. Este adevărat că există o soluţiune mai
zepede, acea de a privi cu inutilă această cestiune. Nu însă pentru a duce
la asemenea soluţiuni sînt menite lucrările de bibliografie.
3 V. No. 88, 165, 179, 225, 534, 379, 384, 394, 608, 1156, 1243, 1560
1750, etc.
4 V. No, 1524, 1745.
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apariţiunei. 1 “Tot ast-fel şi cu scrierile ce ai apărut în ma!
multe ediţii, și din care unele sînt menţionate toate la un
singur număr, 2 iar altele la numere deosebite. 3 In fine aceiaşi
carte e trecută la două numere.4 Ce represintă dar numărul
2142? Scrierile privitoare la cestiunea Orientului sai numărul
volumelor și al edițiilor acestor scrieri? Cele ce văzurăm n2
îndreptățește a răspunde că .nici una nici alta.
Multe din scrierile admise în bibliografia d-lui Bengescu, ca
întrunind condiţiunea de a fi tipărită în limba franceză, şi în
Franţa sai Belgia au fost traduse în alte limbi, cu deosebire
în limba germană. Altele, din cont-a, ele înseși sînt traduceri
după originale germane, engleze, etc. Menţionarea acestor traduceri saii ediţiuni, făcute în alte limbi de cît cea franceză,
e necesară, întru cît ea face posibilă utilisarea scrierilor şi
celor ce cunosc mai bine limba traducerilor de cît a originalului, saii cărora le sînt mai accesibile, în bibliotecele unde lucrează, ediţiele germane, engleze, etc. Un al treilea motiv, în

fine, e că une-ori acele traduceri sînt înavuţite cu lucruri ce
lipsesc în originalele franceze.
Pentru multe din ele, d. Bengescu, ajutat de bogata bibliografie Russica a contelui Iorft, 5 face în note menţiune de
traducerile existente în diferite limbi europene, iar pentru consideraţiunile expuse mal sus, nu vom insista nici aci asupra
faptului că aceste indicaţiuni nu sînt complecte. Vom da mal
jos totuși titlurile a câtor-va,

scăpate

.din

vedere

d-lui

Ben-

gescu, pentru a le folosi la o nouă ediţie a bibliografiei sale.6
1 No. 418-591, 1690-1870, 1928-1980-2082, etc.
2 No. 26, 43, 44, 53, 54, 73, 76, 83, 102, 334, 344, 356, 357, 448, 463,
732, 1084, 1409, 1800, etc,
3 No. 429-456, 453-977, 536-1075-1104, 5839-1753, 655-930, 695-1173, 772915, 775-917, 828-1064-1394, 839-957-1020-1226, 841-1073, 869-1039-1117,
874-972-1040, 1337-1361, 1400-1500, 1690-1795-1897-1969, 1523-1940, etc,
4 No. 392-496, 416-421, 441-551, 444-557, 446-559, 548-716, 614-755, 702838, 779-922, 827-952, 829-953, 889-985, 895-987, 1021-1070, 1772-1808, etc.
5 Catalogue de la seclion des Russiea on tcrils sur la Russie en
- elrangăres, Saint-Potersbourg 1873, 2 vol. S0,
6 v.

apend.

III,

langues

e

53

Am fi dorit însă ca indicaţiunile date de d. Benges
cu să
fie complecte, adică să coprinză întreg titlul cărței,
numele
traducătorului şi al editorului, data, etc. întocmai
ca şi la originalele franceze. Simpla menţiune că scrierea a
fost tradusă
în limba germană, engleză, etc. este insuficientă,
dacă cititorul
nu va şti cum sînt întitulate acele traduceri, şi
aceasta may
ales pentru cărţile ale căror titluri sînt alt-fel formul
ate în traducere de cum e în original, cum e cazul cu scriere
a lui F.
Bamberg, de care am vorbit ma! sus.
Menţionarea complectă a diferitelor ediţiuni, traduce
ri, răspunsuri provocate saii recensiuni ale unei scrieri
ar constitui
un fel de biografie al scrierei şi nu ar fi lipsită
de interes,
dind posibilitatea cititorului de a'şi face o idee clară
de răsu-

netul ce acea
valoarea el.

scriere l-a avut

Și, pînă

la un

punct,

de insăşI

D'scrierea complectă a publicaţiunilor, originale sa traduce
ri,
trebue să coprindă și numărul paginilor ce ele conţin.
In „Bibliografia franco-romînă“ această necesitate e observ
ată, nu
însă şi în „Bibliografia cestiunei Orientului“, cea-ce
constitue
pentru aceasta din urmă o scădere. Paginaţia scrierilor
ar fi
ajutat pe cititor, în lipsa indicaţiilor critice să-şi dea pînă
la
un punct seama de valoarea lor, economisîndu-i un timp
preţios ce Par perde, atras de titlul promiţător, în căutarea unei
opere, pe care obţinînd-o ar vedea că e o neînsemnată broșură
de cîte-va pagini. Căci, dacă meritul scrierilor nu e tot-d'auna
proporțional cu mărimea volumului, el nu e nici cu totul străin.
Tot pentru a pune pe cititor în poziţiune a judeca despre
valoarea cărţilor citate într'o bibliografie necritică, în lipsa altor indicaţiuni, din descrierea complectă a lor, e necesar a se
da şi titlurile ce autorii găsesc de cuviinţă a şi lepune pe co"pertele publicaţiunilor lor. Aceste indicaţiuni, pe lingă că ajută,
la identificarea şi deosibirea autorilor omonimi, mai prezintă
interesul de a preveni pînă la un punct pe cititor asupra valoarei operelor însăși, judecînd, după “ocupaţiunile autorului
designate prin titlurile ce poartă, dacă cl era în măsură sati
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avea competinţa cerută pentru a cunoaşte cestiunea despre
care scrie. Un exemplu ni-l dă scrierea citată de d. Bengescu
la No.

53:

„Histoire

de la râgentration de la Grece, compre-

vant le Precis des cvenemenis depuis 1740 jusqiwen 1824 par
F.-C-H. L. Pouqueville“. D. Bengescu se opreşte aci cu transcrierea titlulul acestei cărţi, pe cînd dacă ar fi reprodus și
titurile autorului,

înşirate

toate pe copertă,

ar fi arătat

citito-

rulul că acest autor era un erudit și că ocupaţiunile sale îl
pusese în măsură de a cunoaște evenimentele ce le descrie:
„ancien consul-gentral de France, aupres d Ali pacha de Şanina, correspondant de ! Academie royale de Marseille, de I'Acad&mie royale de mâdecine de Patis, de I'Academie ionienne
de Coreyre, chevalier de t'ordre royal de la Legion d'Honneur“. |!
La unele publicaţiuni din bibliografia d-lul Bengescu, sînt date
şi titlurile autorilor, am fi dorit însă ca aceasta să fie o regulă
constantă, pentru a nu vedea inconsecințe câ la No. 1198,
unde se dă titlurile traducătorilor nu însă și pe al autorului,
care interesa mai mult.

cu
Acum după ce am văzut planul bibliografiei d-lui Benges
sînt
cum
modul
la
şi lipsurile ce ea prezintă, dacă trecem
ta
transcrise titlurile cărţilor în această bibliografie, vom consta
că erorile
în genere o mare îngrijire. Aceasta nu însemnează
ea naasemen
de
lucrări
în
dificil
lipsesc, lucru cu' desăvîrşire
ge,
cataloa
după
tură, unde în mare parte titlurile sînt copiate
din
bibliografii şi alte isvoare de a doa mînă. Arătarea unora
şi
ele, nu va fi de prisos, cu cit ele, fiind trecute tot greșite
devine
aceştia
rea
utiliza
în indexurile de la finele bibliografiei,
anevoioasă.
Ast-fel dintre eroi de copiere saă de tipar ale titlurilor cităm
no. 635: „Turzie (sic) et Russie, ow reponse...“, în care sic
este pus de d. Bengescu, pe cînd în titiu cărței adevărat stă:
au corps
1) Cf. No. 1518. Armee ottomane, etc. par H. Zboinski, officier
mission
en
Medgidie,
du
imperial
Vordre
de
eur
royal d'artillerie belge, command
de
Bengescu,
d-lui
notiţa
din
lipsesc
subliniate
Cuvintele
â Constantinople“.
autor
şi ele sînt mai importante de cît cele admise, prin acea că arată pe
în măsură de a -cunoaște bine subiectul —Cf. No. 3854.

55
„Tuvkie et Russie, en reponse...;“ —no. 111:
M&moires sur
la Grece et /'I/alie...“ în loc de „Memoires
sur la Grăce et

D Albanie...“ ; — no. 835: L'Autriche, la Turquie
et la MoldoValaquie“ i. 1. d. „les Moldo-Valaques“ ; — no.
1312: „Les

Juifs de Roumanie“,
Seignemenis“ i. |. d.

i. |. d. „Moldavie“, — no. 1090: pen
„renseignemenls“ ; no. 1520: „la Sepa-

vation des races“, i. 1. d. la râparlilion acluelle des
races“.
no. 1443: „La Turquie, ses creanciers et sa diplomatie“,
i. 1.

d. „la diplomatie“; —

no. 1978: »Mavrogeni“, p. »Mavroyeni“;

„Capo d'Islrias* îi. |. d. „Capodistrias“ ; (225 nota),
i. L. d. Paris (480 nota) şi altele mat mărunte. :
Alte ori titlurile sînt transmise

trunchiat,

cum

Berlin,

e:

885. Afemoires pour servir ă Phistoire de la Roumanie
(Provinces Danwbicnnes) ; par Cesar Bolliac, ancien vornic [maire
et prefet] de la ville de
Bucarest. Premier memoire : Topographie de la Rouman
ie. Paris Just,
Rouvicr, libraire-6diteur, 1856, în 80 p. 112.
353. De !Empire Olloman, de ses nalions et de sa dynaslie,
1841-1845;
par M. Chausin Beillayd, ancien commissaire de la
I&gislation â Alger.
Paris, chez G. A. Dentu, imprimeur-libraire, 1845, îu
80 p. XVI-483.
140. Descriplion geographique ci hislorique de la
Turquie d' Europe, par
ordre alphabetique pour suivre les opcrations de la
guerre actuelle. ParisStassbourg, chez F. G. Levrault, Bruxeltes, librairie parisienn
c, 1828, în 80 p.

VII-183. —

Iscălită H.

K.

1581. A. Mlochowski de Belina. De Paris ă Plevna,
journaliste de Mai ă Dâcembre 1877. Paris,
chez tous
[Mayennc, imp. A. Derennc),î. d. [1878], în 120 p. 293.—Se
des blessâs Russes,
1551, La Montenăgro el les Montenegrins : par Spirid
iou
traduit de Pallemand. Paris, Octave Doin 6diteur, 1877,
190 şi 1 foae.

1015. Siege de Sebastopol.

Journal des operations du

avec l'autorisation du Ministre de la guerre, par
un

atlas

in-folio

de

15 planches,

€diteur de l'Empereur,

Paris,

le

Journal d'un
les libraires
vend au profit
Gopcevici,
în 80 p. VIL-

gânie; publi€

general

Niel,

avec

librairie militaire J. Dumaine, libraire-

1858, în 40 p. [VI]-598 şi 1 foae. 2

In fine numele autorilor nu sînt tot-d'auna exact reproduse
în bibliografia d-lui Bengescu. Ast-fel: Vallefranche în
loc de
Vallerange

(no.

1184,

1 Cf. no. 743.
2 Cf.

no.

418-591,

cf. no.

1115),

,
1243,

1482,

1719,

etc.

Vandevelde

î. 1. d. Van-
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dervelde (n. 607),
1382),

(n.

Charles de*** î. 1. d. le Baron

Byrsirconowski

Charles de*

î. |. d. Bystrzonowski (361), Osman

bey (Fred. Millingen ou major Wladimir Andriewilch), î. 1.
d. Frederick Millingen (Osman-Seify-bey), ancien chef de balaillon as service olloman“, cum se citește pe coperta cărțel
(n.

1330) M. W.-M. Lejeune î. 1. d. M. J.-M. Lejeune, etc.
Am spus că asemenea erori trebue evitate şi pentru cuvîntul

că trec toate în indexul de la finele bibliografiei, despre care
ne mal rămîne a vorbi.
Lucrarea d-lui Bengescu se termină prin două table alfabetice :
una de numele autorilor şi alta a scrierilor anonime. Intru cît
priveşte primul index, el pare, în teză generală, complect Şi
ușurează mult căutarea operelor al căror autor e cunoscut. EI
este şi mai util pentru aflarea publicaţiunilor, aşezate de d.
Bengescu la alt an de cît acela indicat pe copertele lor. !
Mici scăperi din vedere sînt şi aci, cum e de exemplu lipsa
din index a numelui Dragoumis (n. 1931) sai Kiuglake
(n. 1222). 2
Mal grave însă sînt erorile de tipar sati transcriere a numelor proprii, care nefiind corigiate prin erata ce lipseşte, ai
trecut și în indexul de numele autorilor. Ast-fel indexul face
menţiune de doi autori: Urquhart, (P.) şi Urqguhart (D). in
realitate însă ambele aceste nume nu sînt de cît ale unul și
aceluiaşi autor David Urquhart, fost secretar de ambasadă
al Angliei la Constantinopole. 3 Confusiunea provine de acolo
că, printr'o eroare de copist saii de imprimerie, sa tipărit la
n. 217 numele autorului P. în loc de D. Urquhart.4
1 Cf. n. 1486 pus la 1876 în loc de 1877; 895 la 1956 î. 1. d. 1897;
n. til ha 1826 î. 1. d. 1827; n. 1447 la 1875 î. 1. d. 1876; n. 1387 la
1871 î. |. d. 1872; n. 1691 la 1881 î. 1. d. 1882; 354 la 1845 î. |. d.
1844; 226 la 1837 î. 1. d. 1836, etc.
2 Cf. n. 43,
3 Despre Uequhart v. Ion Ghica, Scrisori, p. 167-184 (scrisoarea LX).
4 Asupra acestei scrieri se mai poate observa că, pe lingă ediţia din 1836,
citată de d. Bengescu: „La Turquie et ses ressources etc. par D.. Urquhart“,
şi în care introducerea lui d'Eichtal formează primul volum, iar lucrarea
proprie a lui Urquhart volumul al doilea în doă părţi (în 80 p. 240,256), a
la Bruxelles,

în anul

următor,

o altă

ediţie:
e

apărut

atlase

mai
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Tot printr'o eroare de tipar d. Bengescu atribue lui A. Russo
scrierea : „Suite ou Supplement ă L'histoire politique et sociale
des Principautes. danubiennes de M. :Elias Regnault, Bruxelles
1854“, (No. 694), care e de N. Rousso. Aci sunt identificate
două personagii diferite: scriitorul oltean N. Rusu Şi moldoveanul Alecu Ruso, !.pe cînd mai sus, acelaşi autor David
Urquhart
era despărţit în două persoane: D. şi P. Urquhart.
In fine o a treia categorie de erori în indexul autorilor a

„La Turquie, Ses yessources, Son Organisation municipale, son commerce,
suivis

de considârations sur Y'6iat du commerce angiais dans le Levant ; par D.
'Urquhari, scerâtaire d'ambassade â Constantinople, Traduit de Vanglais par
Raymond. Ouvrago prâcâde d'une introduction Par M. G. D. E. ex-membre

du Bureau d'6conomie politique â Athânes. Bruxelles, sociste belge de librairie,

etc. (Imprimerie de E. Laurent), 1837, 2 vol, în 160 p. 369, 364.
"Introducerea lui d'Eichtal, foarte desvoltată, formează primul volum al acestei lucrări şi poartă titlul:
„Les deux 'Mondes, par M.:G. D.-D. ex-membre du Bureau d'Economie
politique ă Athenes, servant diintroduction ă Vouvrage de M. Urquhart: „La
Turquie et ses ressources“; Paris, Arthus Bertrand, libraire-6diteur (mprimerie
de M-me Huzard), 1836, în 80 p. 472 şi o hartă“,
O retipărire a acestei introduceri, în care numele autorului figurează. întreg,
s'a făcut la Leipzig, în anul următor:
„Les Deux 'Mondes, par M.. Gustaie d Kichtal, ex-membre du: Bureau

d'Economie politique ă Athânes ; servant d'introduction â l'ouvrage

de

M.

Urquhart : „La Turquie et ses ressources“, Publi€. avec V'autorisation de l'auteur. Leipzig, F.-A. Brokhaus, 1837, în 80 p. 335%.—Cf, Bengescu, Notice,
no. 217.
"In fine titlul. originalului englez este :
„Turkey aud ils resources : its municipal organization aud. froc trade ;:the
state and prospects of english commerce in'the east, the new administration
of Greece, its revenue and national possessions, London, Saunders and Otley,
1833, în 80 p. XV-328,—Iscălit: David Urguhart.
1 Despre “Alecu Ruso v. Alecsandri, Opere compProsa,'
lele
Bucureşti
1870,
.
p. 666—570.'Jar agtorul:broșureie N. : Rusu, :fost senater în mai --multe
„rânduri, „şi: care: mai tirziu iscăleşte :N. B, : Lăcusteanu.— Cf, N.:B.: Lăcusteanu, Amwiuliri din. recul, Craiova 1896,. p..104, 111: „Tot -aci (la Brusa)
am scris broșura în. limba franceză, imprimată la Bruxelles“ ; Bibesco, Rogue
de Bibesco, II, p. 368 n. 2: „Suite ă I'histoire de Regnault par Russo Locusteanu.*

provenit din incompleta transcriere a pseudonimelor. Ast-fel,
iscălite cu pseudonimul „Unu aucien diplomate en Orient“ au
apărut două

cărți, ambele

cunoscute

d-lui Bengescu,

cu

deo-

sebirea că în bibliografia d-sale numai una figurează iscălită
cu aces pseudonim (No. 1377), pe cînd la cea-laltă (No. 1357
numele autorului e înlocuit numai prin: Un ancien diplomale.
Natural că felul trunchiat de transcriere a acestui pseudonim
nu permite a se vedea legătura dintre ambeie broşuri, scrise
probabil de același autor.
Dacă însă la indicele autorilor erorile sînt provenite numai
din scăparea din vedere la copiere sau tipar, în cea ce privește pe cel dal doilea index, el e condamnabil din chiar
punctul de vedere din care a fost executat.
Un

index

nu

își are

raţiunea

de a fi

de cît

dacă

ajută la

folosirea scrierei pentru care e făcut. Ast-fel pentru a afla titlul unei

scrieri,

cunoscînd

numai

numele

autorului,

te adre-

sezi la indexul autorilor, care cum am spus, că în bibliografia
d-lui Bengescu poate aduce acest servicii
Mai

necesar

de

cît acesta

într'o bibliografie ce coprinde
a d-lui Bengescu. Numai un
căutarea

materialului

cînd necunoscînd
tipărirei, voeşti

e un

index

al materiilor coprinse

mai multe cestiuni, cum e acea
ast-fel de index face posibilă

bibliografic

în

casul,

cel

mai

numele autorilor, titlurile cărţilor

să afli ce s'a scris asupra

unei

frecuent,

sai

anul

cestiuni

date.

Cestiunea Orientului, chiar în limitele alese de d. Bengescu,
prezintă mai multe subdiviziuni cari pot face obiectul unor
studii deosebite. Ast-fel e revoluţia Grecilor, resboaiele rusoturce din 1827, 1854, 1878, alianţa franco-rusă, cestiunea armenească, etc. Cum se va şti însă din bibliografia de care
ne

ocupăm,

în care cărţile sînt

înşirate

în

ordinea

cronolo-

gică a apariţiunei lor, care scrieri sînt consacrate fie-cărei
aceste

cestiuni,

de cît cu ajutorul

unui

„index

din

rerum“?

Ei bine, un asemenea index lipsește bibliografiei d-lui Bengescu, şi această lipsă face utilizarea ei foarte anevoioasă.
Argumentul ce s'ar trage din faptul că publicaţiunile asupra
diferitelor episode ale cestiunei orientale, fiind apărute în ace-
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laşi timp cu evenimentele ce le-a provocat saii
cu puţin în
urmă, aceasta face ca înşirarea publicaţiunilor
în ordinea cronologică a apariţiunei lor, să poată ţine locul unei
grupări
metodice după subiectele ce tratează ;—acest argum
ent e just!
numai pentru o parte de publicaţiuni, care nu
e cea mal importantă. Scrierile apărute odată cu evenimentele
despre care
tratează sai cu puţin în urmă, sînt, în marea lor
majoritate,

dacă

nu

toate,

pamflete

Şi broşuri

de ocazie,

pline

de tirade

şi declamaţiuni în contra barbariei turceşti, a indolenţii
puterilor creştine care nu intervin, oferind cu multă convi
ngere şi
căldură soluțiunile cele ma! extravagante ale cestiuner
Orientului. Nu din aceste scrieri însă se va putea cunoaște
binc în
ce constă cestiunea Orientului, fasele prin care ca a trecut,
cu atît mai puţin rezolvirea er admisibila.
Lucrările de fond asupra acestei cestiuni, consid
erată în întregime sati numai în unele din episodele ce o compu
n, scrise

nu de polemişti plini de bune
țele necesare,

acelea

intenţii, dar lipsiţi de cunoștin-

ce trebuesc

consultate

pentru

a

ne

da,

seama de cauzele ce ati provocat cestiunea orientală
şi care
îi împedică resolvirea ; aceste lucrări sînt apărute mai
tirziă
după ani de studii, cînd agitarea potolită lăsă să se
vadă
clar cauzele,

condiţiunile

și rezultatele

evenimentelor.

Publicaţiunile contimporane evenimentelor rămîn utile
nu
pentru a cunoaşte diferitele fase ale cestiunel Orientului,
cît
pentru a vedea resunetul ce aceste faze le-ai avut, mișca
rea
ce cle ai produs în opinia publică, în tribuna Şi presa curopeană. Publicaţiunile de mai tirziu fac cunoscute evenimente
le
însăşi, din diferitele puncte de vedere din care ati fost privite
aceste evenimente de autorii pnblicaţiunilor.
Ca

exemplu

despre

aceasta

cităm

tratatele

Berlin, unul încheiat la 1856, cel-l-alt în
acest

an

să fi apărut

o mulţime

de la Paris

şi

1878. Natural că în

de scrieri asupra acestor

tra-

tate. Lucrările d'ensemble însă, care să le privească în între-

gime,

în cauzele

şi consecinţele

lor, şi cu

tonul potolit al cer-

cetărei sciințifice ati apărut cu mult mai tirziii, precum e opera lui A. d'Avril din 1887: „Negocialious velalives au traile
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de Berlin“ (no. 1834), sati cele şi mai recente de Gaston de
Monicault și Max. Choublicr. !
De altă parte nu toate textele diplomatice se fac cunoscute
prin publicaţiunile oficiale ale guvernelor. Cea mai mare parte,
la care trebue adăogate corespondanţa particulară a diplomaţilor, precum şi memoriele şi amintirile lor, atît de necesare
pentru cunoaşterea deplină a evenimentelor istoriel moderne,
se publică mai tirziti, nu rare-orl după moartea celor cari
ati luat parte la acele evenimente. Exemplu ni-l oferă publicaţiunile lui 'Fhouvenel despre răsboiul Crimeei (1854) şi
unirea Principatelor, apărute în 1891 și 1897: „Nicolas Ţ:ct
Napolton III. Les preliminaires de la guerre de Crimee“ (No.
1929): „Trois annces de la question d'Orieut (1856-1859)"
(no. 2140). Fără un index el materiilor sai o clasificare metodică cum se va orienta cine-va într'o bibliografie în care
cărţile sînt menţionate în ordinea cronologică a apariţiunei lor ?
Nu se poate pretinde cititorului de a răsfoi toată bibliografia
pentru a nota singur titlurile cărţilor ce! interesează, întiiă
pentru că aceasta e de datoria bibliografuluj, şi al doilea
pentru că numai acesta, care a miînuit cărţile descrise în repertoriul săti, le poate cunoaşte cuprinsul, chiar al acelora al
căror titlu nu îl exprimă destul de clar. Prin urmare în -lipsa
unei clasificări metodice, care să complecteze ordinea cronologică admisă, un index după materiise impunea.
Acest index atît de util este înlocuit în bibliografia d-lui
Bengescu prin un altul de titlurile cărţilor anonime, care putea
fi contopit cu acela al autorilor, cum se și face în genere.
D. Bengescu a voit însă să-l publice deosebit. Foarte bine. Dar
să nu se piarză din vedere: 1) că acest index nu poate ţine
locul unuia după materii, care e indispensabil; şi 2) că, aşa
cum e întocmit, el e de-o utilitate şi mai mărginită.
par

1 La Question d'Orient. Le Traile de Paris ei ses suites (1856—1871),
Gaston de Monicault, docteur en: droit. Paris, Arthur. Rousseau,

âditeur,

1898,

în 80 p. 393.

La Question d'Orient depuis le Traite de Berlin, Etude d'histoire diplomatique, par Max. Choublier, avocat ă la Cour d'appel, docteur en
droit. Paris, Arthur Rousseau, 1897, în 80 p. [Il] 538.
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Să ne explicăm:
O normă constantă în catalogarea cărţilor, o regulă
bibliografică aproape e de a se clasa alfabetic scrierile
anonime după
primul cuvînt din titlu sai după cuvîntul principal,
neţinînd
seamă de articolul sati preposiţiunea ce îl precedă.
! Ast-fel o

publicaţiune întitulată „La

Guerre

d Orient“, trebue

trecută în

indexul final la litera G: „Guerre (la) d'Orient“,
şi tot aci ar
trebui trecută și una ce s'ar intitula „Sur la guerre
d'Oricul“,
„De la guerre d'Orient“, etc. Rațiunea pentru care
se face aceasta
c că cititorul ştiind de existența unor scrieri
anonime francose asupra răsboiului din Orient, va căuta aceste
scrieri în
indexul anonimelor la cuvintul Guerre, fără să
se gindească
că titlurile unora din aceste broşuri încep cu
articol ori cu
diferite alte particule.
|
In bibliografiă. d-lui Bengescu totuşi e adoptat
îu indexul
Publicaţiunilor anonime sistemul de a se nota
titlurile cărţilor
în ordine alfabetică după primul cuvînt, fie acesta
un articol
sai orl-ce altă particulă. Ast-fel o scriere asupra
intervenției,
întitulată: „De P'interveulion arme el de
letal present de
Europe“, e trecută la litera D nu la I, unde
cititorul care
nu are broşura înainte o va căuta mal întîi.
și tot la D va
găsi, pe ghicite indicaţia unei alte broşuri intitulată:
De /Armenite et des Armenieus“, pe cînd „L'Armenie
chretienne e! sa

litlEvahure“ va. trebui căutată la litera L de
și un index raional le-ar fi pus pe ambele la litera A.
Aşa cum e făcut indexul operilor anonime din bibliografia
d-lui Bengescu nu poate sluji de cît în casul
cînd, avind

cartea

înaintea

ochilor

sai

titlul er exact

transcris,

vrei a ve-

rifica dacă acea carte figurează în repertoriul bibliografic,
al
căruia scop din contra e de a face cunoscut celui
ce "|

consultă,

existența

tutulor lucrărilor

scrise asupra unul

ce "1 interesează. ? Alt-fel : Le jen ne vaui pas

la

subiect

chandelle.

1 Cf, G. Picot, Rapport present ă AM. le AMinistre de
VInstruclion. publique... au: nom.'dela commission des bibliothegues nalional
es el unicipales,

Paris :1894; p..38. sq..

2 Şi aceasta numai în 'casul cînd indexul ar fi complect
, coprinzînd toate
scrierile anonime, cea ce nu pare a fi tocmai așa,
dovadă lipsa din acest

..
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bibliografia

Nici din acest punct de vedere
nu

satisface

cerinţelor

d-lui Bengescu

criticei.

Resumînd acum observaţiunile ce în cursul analisci noastre
am adus bibliografici d-lui Bengescu, vom constata că limitele
reale, atit cronologice cît şi geografice, ale cestiunei Orientului
nu sînt cele alese de d. Bengescu; că a lăsat afară seril întregi de scrieri privitoare la această cestiune, admiţind în locul lor pe altele străine; că mărginindu-se numai la catalogarea cărților tipărite în Franţa şi Belgia, autorul bibliografier
a redus singur din importanța ce o putea avea lucrarea sa
pentru studiul cestiunei orientale, importanța micşorată încă
și prin lipsa de orl-ce referenţe critice.
Ca erori mal mărunte, și nu tocmai mărunte într'o lucrare
de mărunţişuri. cum e un repertoriit bibliografic, am constatat
pe lîngă lipsuri de diferite naturi, foarte grei de evitat într'adevăr, 1 oare cari negligenţe în transcrierea titlurilor, a numelor
autorilor, datelor, etc., lipsa unul index al materiilor şi insuficienţele celui de operile anonime.
D. Bengescu a debutat printr'o prea bună lucrare bibliografică, acea a operelor lui Voltaire, pentru a da dreptul cititorilor săi a se aştepta la tot atita temeinicie şi de la lucrările
următoare. Văzurăm însă că notiţa bibliografică a cestiunei Orientului nu corespunde acestor așteptări, cel puţin sub forma
sub care ea se prezintă în ediţia ce am analizat-o. Ar fi de
dorit ca d. Bengescu, care a dovedit că poate face lucrări
excelente de bibliografie, să reia această cestiune, pentru aci
da un repertoriii demn de cestiune şi demn de autor.

index a scriere „L'Epire el la question grecque.... par un epirote“. (no. 1636] ;
saii când

titlurile

ar fi exact

reproduse,

cea

ce

iar nu

ce în tot-d'a-una,

do-

vadă cartea de la no. 1441. al cărui titlu exact este: „Question d'Orieub
etc.“, pe când d. Bengescu îl dă „La gueslion d'Orient otc.“, cea ce face ca
la index

să fie trecută

la litera

L,

iar nu

fa

Q,

cum

ar fi trebuit,

1 Un ultim apendice (IV) va coprinde scrierile în limba franceză privitoare la cestiunea Orientului, tipărite în Franţa şi Belgia, a căror lipsă am
constatat-o în bibliografia d-lui Bengescu, precum și cdițicle ajtele de cit
cele citațe de d-sa,
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Scrieri priviloare Ia Siria

|

Relalion historigue des afaires de Syrie depuis 1840 jnsqu'en
1842; statistiquc gânGrule du Mont-Liban et procâdure complăte dirigâe
cn 1840 contre
des Juifs de Damas â

d'apres

les documents

chilte

Lauvent,

la suite de la disparition du

recucillis

membre

en

Turquie,

pere Thomas;

cn Egypte

et en

Syrie,

de la Sociâtc orientale, Paris Gaume

beaires-6diteurs, 1546, 2 vol, în 80 p. 478, 407.

publies
pur

A-

frăres, li-

Le Liban cl la Syrie, 1545—1560, par M. Lugâne
Poujade, Paris,
.librairie nouvelle, 1860, în 160 p. I1l-815,
La Croisade en Syrie, par Milfrid de Fonvie
lle, Paris, Dentu, 1860,
în 80.
La France en Syrie, par Louie de Budicour.
Paris, Dentu, 1860, în

80p. 32. 1—3-e 6ditioa,

La Syrie, les Druses et Ies Maronites,
Challamel, 1860, în 80,

par Alphonse

Castaiug, Paris,

De la Syrie, considerte sous le rapport commercial,
par C. B. Ilouwy.

Paris, A. Bertrand, 1842, în 80,
Les Maroniles et la France. Paris, Dentu,

1860, în 80 p. 31.

Les Massacres des chreliens de la Syrie en 1560,

prâcedâs

d'un

apergu

gcographique et historique des licux remarquables
ct des principaux habi„tants de la Syrie et de la Palestine. Paris,
libr. populaire, 1800, în 120 p. 96,
Expedilion de Syrie. La nouvele croisade.
Drusses ct Maronites, Tures et
raias, par „Î?fred Poissonnicy, Paris,
Ledoyen, 1860, în 8 p. 30,

L' Europe chrilicnne

en

Orient,

par

Alex.

de

Saint-Albiu.

Paris,
Dentu, 1860, în 80 p. 32,
Sauvons les Maroniles par l'Algirie el
pour IAlgtrie. Solution provisoire
de la question d'Orient, par Eugene
Vayssettes, Alger, Bastiole, Paris
Challamel, 1860, în 80 p. 614.
Les Evtnemenis de Syrie, par le comte
Melchio» de Vogiit, Paris,
Dounio
l,

1860,

în 80 p.

29.

Une Perstculion du chrislianisme en 1560.
Les dernicrs cuenemenis de
Syrie; par Francois Lenormant, Paris,
Ch. Douniol et Dentu, 1860,

în 80 p. 208,

Histoire des massacres de Syrie en 1860;
par Francois Lenorimant,
Paris, librairie de L. Iachctte et C-ie, 1861,
în 80p. XXIV-I31 şi o foae. 1
A propos des massacres de Syrie. Reflexions
sur les jeux sc6niques de
quelques hauts personnages, par un homme
de rien (Eugene AndrayDeshosties). Paris, tous les libr. 1861, în
8 p. 16.

PI
1 Tradusă şi în româneşte:

Istoria măcelurilor din Svria în 1860,
de Frangois Lenormant ;
iradussă din franțogește de Cicopatra
A. Tabacopulo. Bucuresci, typographia Spectatorului, 1862, în 80 p.
128,
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e point de vue de droit, par Henry
La Queslion du Liban considârt„au
(Extrait du „Correspondani“).
80,
în
David. Paris, Douniol, 1861,
Paris 1861, în 80 p. î6.
Bardet,
A.
par
France,
la
Syrie
La
Paris: 1861, Brunct,
La Syrie avant 1850, par. Georges ile “Saluverte,:
.
în 180 p. 209.
'de Syrie.
chrâtiens
des
faveur
en
recueillie
Souscription
Oeuvre d'Orient.:
Voyage en Orient, expos6 de l'6tat actuel des chrâtiens du Liban, par abbe
Lcigevie, Paris, Belin, 1861, în 120 p. 9%.
Question de Syrie. Paris, Schiller, 1861, în 80 p.:13.
La Syrie devant PEurope. Paris, Dentu,: 1861, în 80 p. 82.
La Verite sur la Syrie et Pexpedilion franţaise, par “Baptistin 'Poujoulat. Pasis, Gaume frtres, 1861, 8% p. XXIV-540,
Damas et Liban. Extraits du journal d'un voyage en Syrie au printemps
de 1860. Londres, W. Jefis 1861, 8 p. 1V-136,
Epitre â M. X. en riponse d sa lelire au sujel des massacres du Libzn,
par J. L., Courcelle-Seneuil. Saint-Germain Picault 1861, în 80 p.:16.
Expediliou de Syrie. Beyrouth, le Liban, J6rusalem (1880 —1861).' Notes
ct souvenirs par Ernest Louet. Paris, Amyot, 1862, în 80 p. 411.
reliLa Syrie, 1810—1862, histoire, politique, -administeation, population,
-dodes
et
officiels
actes
des
gion et mocurs, 6vâncments de 1860, d'apres
în
1862,
Amyot,
Paris,
Edacards.
Richard
par
,
cuments authentiques

80 p, 432,
Esquisse de V'elat politique et commercial de la Syrie, pariIlenri : Guys.
Paris, France, 1862, în 80 p. 312 et 8 tabl.
La
plâte

Syrie

en 1860

ct suivie

des

et 1561.
massacres

Lettres
du

et documents formant une histoire comet de Damas, des secours envoy6s

Liban

aux chrâtiens et de l'expădition frangaise; recueillis et coordonnâs, par abve
«Join. Lille Lefort 1862, în 80 p. 296 şi o hartă.
La Syrie; 6pisode de la dernitre insurrection ; pat la comtessc:E. (le La
Rocheve. Paris 1867, în 120,
Expedilion de Syrie en 1860, par L. Le Saint. Limoges, Barton freres,
1869, în 80 p. 190 et grav.

APENDICE

îl

Istoria imperiului Otoman

Histoire de Pempire olloman, depuis son origine jusQW'ă.nOS

.jOurs, „par

J. de Ilammer, Ouvrage puise aux sources les plus authentiques et râdigesur des documents et des manuserits la plupart inconnus en: Europe ; traduit
de Vallomand, sur les notes et la direction de Vauteur par «7.-J. Iletlert

65
Paris, Boilizard, Barthâs,
atlas în fol, !

Dufour et Lowell

1835—1844,

18 vol. în

80 şi 1

O altă traducere după a doua ediţie a originalului german :
Histoire de l'empire otloman, depuis son origine jusqu
nos jours, par
M. de Ilammer ; traduite de Vallemand sur la deuxitme edition
par M.

Dochez.

Paris,

impr.

de

Bethune

et Plon,

1844,

3 vol, gr. în 80 (Panihcou

bistorique).
Histoire de la Turquie, par A. de Lamartine. Paris,
Pagnerre, L.
Hachette et C-ie, libraires-editeurs, 1854-1855, 8 vol. în
80, 2
Thtophile Lavalle€. Histoire de Vempire olloman, depuis
les temps
anciens jusqu'ă nos jours. Paris, Garnier îreres, 1855, 1 vol.
(60 fascicole) în $0.
Thtophile Lavallte. Histoire de la Turquie. Seconde 6dition
revue,
corrigce et continute jusqu'en 1856. Paris, L. Hachette
et C-ie, (Bruxelles,
typ. de V-e J. van Bouggenhoudt). 1859, 2 vol, în 160 p.
1V-364, 387.
Histoire de Vempire oiloman depuis les Origines jusgu'au
iraite de Berlin;
par le V-te A. de la Jonquidve, ancien professeur d'histoire
â l'Ecole
militaire imperiale d'Coumbar-Hanc â Constantinople. Ouvrage
contenant 4
cartes, Paris, Hachette et C-ie 1881, în 120 p. 670. (Histoire
Universelle, pu-

blice par une socicte de professeurs et de savants sous la direction
V.

Duruy).

de M,

Precis de Vhisloirede Vempire oltoman depuis son origine jusqu'i
nos jours,
avec une introduction; par M. 4. L.F. „Aliz, auteur
de „l'Essai sur les
principes des institutions morales“, A, Paris, chez Ies 6diteurs
Brâe et Sannier
et chez Pelicier, libraire, 1822, 2 vol. 80 p. LXIII-412 şi o
hartă, 591.
Histoire de Vempire de Turquie, depuis son origine, jusqu'an
19 octobre
1521. Ouvrage contenant des dâtails interessans sur la
formation de cet
1 Originalul german :
Geschichle des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher
Handschriften und Archiven durch Joseph von Ilammev.

unbeniitzten
Pest, C. A.

Hartleben, 1827—1835, 10 vol. în 80,
O a doua ediție fără documente a apărut în Pesta 1834-1835, 4 vol, în 80,
O ediţie prescurtată. Pesta 1840. Cf. şi;
Histoire de Vordre des assassins, par J. de Ilamnev. Ouvrage
traduit
de Vallemand et augment€ de pitces justificatives, par J. J. JIellert
et P.
„i. de lu Nourais. Paris, Paulin, libraire-6diteur. Mars 1833,
în 80 p. 367,
Această importantă lucrare duce istoria imperiului otoman numai
pînă a
tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774). D. Bengescu afirmă totuși
(p. 27) că
uvragiul lui Hammer „doit &tre constamment consulte d propos
de la question
qui fait Vobjel de celle „Nolice bibliographique“i. lar această „»Notiţă“ văzurăm

că începe cu anul 1821.
2 Numeroase

suedeză,

etc.

ediţiuni şi traduceri în limbele

germană,

spaniolă, daneză,
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Empire, sur son gouvernement, sur ses

guerres 6trangeres,

ses gucrres în-

testines et ses râvolutions; termin€ par le râcit des principaux €venemens
de la gucrre astuelle des Grecs contre les Turcs, par M. II. Lemaire. A
Paris, chez Ledentu libraire, 1821, în 120 p. VIII-552.
Histoire de Turquie, depuis Is temps les plus recules jusqu'ă nos jours
par Ch. Bavthelemuy, Tours, Mame et C-ie, 1856, în 80.
Hisloire de Conslanlinople, comprenant le Bas-Empire et IEmpire ottoman; par M. Baptistin Poujoulat, auteur du „Voyage dans IAsie
Mineure, ă Palmire, en Syrie et en Egypte. Tome premier, premiere partie :
Depuis origine de Byzance jusqu'ă la: conquâte de Constantinople par les
Turcs, inclusivement; Tome second, deuxieme partie: Depuis la conqutte de
Constantinople par les Tures jusqu'ă nos jours. Paris, Amyot, 1853, 2 vol
80 p. 1.1-487, 595.
Constaniinople et le Hosphore de Thrace, pendant les anntes 1812, 1813
e! 1814 el pendant Lannte 1826, avec un atlas compost de six planches
gravâes, et de quatre paysages lithographics ; par M, le cozte „a2lreossy,
lieutenant-gencral de V'artillerie, ancien ambassadeur de France â Londres,
Vienne et â Constantinople, de /Institut d'Egypte ct de celui de France
(Acad6mie des Sciences), membre de la Chambre des deputes, etc., etc. Paris,
Thsophile Barrois et Benj. Duprat, I. S. Merlin, 1828, în 80 p. XLIV-525 și erata.
Constanlinople et la Turqnie en 1828 e! 1829, par Chavles Muc-FavIane, traduit de l'anglais par MM. Xettement. Voyage ornc d'une vue
nouvelle de Constantinople, de lithographies et de quatre cartes gtographiques, faisant suite ă l'ouvrage de Walsh. 1 Deuxieme 6dition, Paris, Moutardier, libraire-diteur, 1830, 3 vol. în 80 p. XV-360, 314, 179.
1 Relaţiunea de călătorie a lui Walsh, scrisă în englezeşte,
traducţiune franceză, germană şi olandeză :

Vovage en Turquie et ă Conslantinople ; Par BR.
bassade

a apărut şi în

M'alsh, attach ă lam-

de Lord Strangford ; traduit de langlais par M.

Pilmaiu

Rives, attaches au Ministere des Affaires Ctrangeres. Paris,

ct [.

Moutardier ]i-

braire-&diteur, 1828, în 80 p. XVI-324.
Voyage â Coustanlinople. La Valachie, la Moldavie, la Mer Noire: par
Walsh ; traduit par Albert Montemont, Paris 1854, în 40. (Cf. Bengesco, Bibl. franco-roumaine, No. 85).
Reise von Nouslantinopel durch Rumelieu, das Balkangebirge, Bulgaricu,
aie Walachei, Siebenbiirgen und Ungarn. Ein Beitrag zur neuesten Kunde des
tiirkischen

Reiches

von

R.

als.

Aus

dem

Englischen

iibersetzt

von

Vilhelu Adolf Lindau. Dresden und Leipzig, in die Arnoldischen
Buchhandiung, 1828, 2 vol. în 120 p. 269, 199. Mit einem Plane der Gegend
um Konstantinopel,
Reis van honstaniinopel, door Turhije, W'alachije, Transilvanie en Hongarije naar -Duitschland ; door DR.
Ialsh, uit het engelsch vertaald,
met kaarten en platen. Te Amsterdam, bij. G. J. A. Beijerinck, 1829, în $0

p. XIV-330.

-
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Cousiantinople et la Turquie. Tableau
historique, pittoresque, Statistique et
morul de l'empire ottoman; par Loui
s Enault. Paris, librairie de L. Hachelte et C-ie, 1855, în 120 p. VII-45
5.
Neuf annces â Constanlinople ; obser
vations sur la topographie de cette
capitale; - Thygitne et les mocurs de
ses habitants ; Wislarisme ct son influence ; la peste, ses causes, ses varict
âs, sa marche et son traitement, la
non-contagion de cette maladie, les quara
ntaines ct les lazarets; avec une
carte de Constantinople et du Bosphore
de Thrace. grave par Ambroise
Tardieu ; par A. Brayer, D. M. P., membr
e de plusicurs sociâtâs savantes,
Paris, Bellizard, Barthes, Dufour et Lowel
l; Londres, Bossange, Barthăs et
10well ; Saint-Pctersbourg, Fd. Bellizard
et Cie, 1836, 2 vol. în go pag. XVL
447, 500 şi o foae.
Conslanlinople ancienne ei moderne, depuis
sa fondation jusqu'ă nos jours;
par J. N. Cayla. Edition ilustrce, Paris,
Boisgard, 1855, în 80,
Constantinople. 'Tableau historique de
cette vile avec un precis de [histoire de l'empire d'Orient et de l'empire
ottoman, depuis Constantin jusqu'ă
nos jours; par Mazime ce MontRoud, Lille, Lefort, 1854, în 80 cu
1 gravură şi | plan.
Conslanlinople ci la Mer uoire, par ME»y
. Ulustration de MM. Ronargue
freres. Paris, Belin-Leprieur, 1854, în 80,1!
Thtophile Gautier. Constanlinaple.
Nouvelle &dition. Paris, Michel
L6vy freres, libraires-editeurs, 1856, în 120
p. 364, 2

APENDICE

II

Traduceri

19. An account of the principalities of Walach
ia and Moldavia : including
various political observations relating to them.
By Villiam II ilhinson,
esq. late british consul to the abovementioned
principality, London, printed
for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown,
1820, în 80 p. XI-294, 3
21. De Pradt. Griechenland în Beziehung
auf Europa. Aus d. Franzăs.
vB. IL. F.e. Hale. Leipzig, G. Fleischer,
1822, în 80. 4
1 Cf. Bengesco, Xolice No. 1579.
> Edit. 1 e din 1854. Traducere engleză: Thcop
hile Gautier, ConsIanlinople of to day. Translated from the French
by Robest lore Gould.
With engravings. London, Boyne, 1854, în 120 p.
376.
3 O prescurtare după aceastii scriere a apărut în
limba italiană:
Nolizie storiche, poliliche, geografiche e sialisliche
sulla Vallachia e sulla
Moldavia, con rami coloriti e una carta geografica.
Milano, presso Batelli e

Funfani, 1821, în 80p. 71,

4 Heinsius, Allgemeines Biicher-Lexikon,

Leipzig,

1828 t, VII, col. 178.
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Ivid. Griechenland în seinen Verhiălinissen =u Europa; înei nach den
Franzăs. mit Anmerk. u. Zusiitzen v. Fr, L. Lindner. Stuttg. Metzier,
1822, în 8.1
39. Bemerkungen iiber die Moldau und Wallachey, în Riichsicht auf GesItalienischen des Hermn von
chichte, Nalurproducle und Politik. Aus dem

Baiceuwich.

Wien,

bey

Joseph

Edlen

von

1789,

Kurzbek,

in 12% p.

[XXVIII]-172 şi o foae.
und
Geschichte naliirliche Beschajjenheit und Verfassung der Walachey
StrasMoldau. Aus dem Italiiinischen uebersetzt von Herrn Professor Piehl.
sburg,

im

Verlag

der

akademischen

1790,

Buchhandlung,

în

80 p.

297-1Y.

«le
44. Vergi. d. engl. u. russ. Machi în Beziehung auf Europa; von
în 80. 1
1824,
Varnhagen,
Schmalkald,
n.
Diedeman
Dr.
v.
Uebers.
Pradt.
52. Marcu-Filip Zallony. Despre Fanarioţi, cu o prefaţă de Iorgu
P. Balş, doctor în drept. Bucuresci, institutul de arte grafice Carol Gobi,
1897, în 160 p. 210.

53. Pouqueville

(F-C-II-L.)

Geschichte d. Wiedergeburi Griecheu-

lands 1240-824. Deutsch herasgeg. v. Dr. I. P. v. Movnthal. Heidelb.
Winter, 1824-1825, 4 vol, 80, Mit Abbildd, u. Kart. 2
1Vid. Deutsch, bearb. v. Chr. A iemeyer. Halberstadt, Briiggemann, 1827,

4 vol. în 160 cu grvauri şi 1 hartă.5

”

103. De Pradt. Europa în seineu Verihăllnisen zu Griechenland u. zu
d. Staaisveriinderungen în d. Tiirhei, Aus d. Franzăs. Leipzig, Hinrichs,
:
1827, in 80, 4
164. Ueberischt des Iriegs-Schauplalzes der europiiischen Tiirhei von -der
Donau und den Grenzen von Servien und - Macedonien bis Conslaulinopel.
VP ussot, Major
Ein Beitrag zur Militair-Geographie von Philipp von
im Kâniglich-Preussischen Generalstabe. Koblenz, Karl Bideker, 1828, în 180
p. S8-(1).
172. Geschichte der Griechischen Revolution, von A. Sutzo, Augenzeugen
der meisten von ihm erziilten Begebenheiten. Aus dem Franzosischen. Berlin,
Verlag von G. Fincke, 1830, în 80 p. 1V-265.
222. A steam voyage down the Danube. With sketches of Hungary, Wallachia, Servia and Turkey, etc. By Michael J. Quin, author of „A visit
to Spain“. In two volumes. London, Richard Bentley, 1835, în 80 p. XII-321,
VII-324.
Ibid. Third edition, with additions. Paris, Baudry's Europeari library, 1836,
în 160 p. XIUI-399 şi o hartă.
Dampyboolfahri auf der Donau und Skizzen aus Oesterreich, Ungarn der
Wajlachei, Serbien, der Tiirkei, Griechenland, etc. von MichaelJ. Quin.
1 Heinsius, Allgemeines Biicher-Lexikou,

Leipzig,

1828, t. VII, col.

178.

„2 Ibid.

j

3 Ibid.
4 Ibid.
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Aus dem Englischen.
VIIL-212, XIII-284.

Leipzig, literarisches

Museum,

1836. 2 vol. in 160 p.

Reize mel cene stoombool op den Donau, van Pesth

naar Rulchuk, bene-

vens schetsen van Hongarye, Wallachye, Servit, Turkye, en andere Gewesten,
door AL. J. Quin. Naar den derden druk uit het Engelsch; met Platen en
cene Kaari. Te Amsterdam, bij Hendrik Frijlink, 1838, în 80 p. X-339.
344, Die Slaven der Tiirkci, oder die Montenegriner, Serbier, Bosniaken,
Albanesen und Bulgaren, ihre Krăfte und Mittel, ihr Streben und ihr politischer

Fortschriit;

von

Cyprien

Nobest.

Aus

dem Franzăsischen iibersetzt,

crârtett und borichtigt von AMavhko Fedoroaitch. Dresden und Leipzig,
Arnoldische Buchhandlung, 1844, 2 vol. în 80 p. XVI-254, VIII-294.
350. Fournier, PM. Verborgenheden van Rusland. Arnh. 1844, în 80,
356. a. de Gerando. Siebenbiirgen und seine Bewohner. Aus dem
Franzosischen von Julius J3. SeyVt. Leipzig, Verlag von Carl B. Lorck,
1845, 2 vol. în 80p. XIV-257, [1V]-268.
379. Die russische Inlervention nebst diplomatischen Aktenstiiken, von
Graf Ladislaus Teleki, ungarischen Gesandten bei der franz. Republik. Original-Ausgabe fir Deutschland. Hamburg, Hofimann und Campe, 1849,
în 160 p. 63.
Teleki, Ladislas. The case of Hungary staled. Manitesto published in
the name of the hungarian governement. Translated from the french with
prefators, remarks and notes, by JI. F. VV. Brose. London, Eftingham
Wilson, 1849, în-80 p. X[-66. !
418. Uvicini. Lellers on Turkey: an account of the religions, political,
social and commercial condition of the Ottoman empire, etc. Translated by
Lady Eastlahe. London, Murray, 1856, 2 vol. 80,
441, 551. Espunere a keslii locurilor sînle și a causei acestei prigoniri,
urmată

de dokumente

oficiale,

manifeste,

note,

firmane,

circulare,

ş.

c. 1. de

la începutul neinţelegerii turco-ruse pînă la isbuknirea resbelului aktual. Cullegere de Atanasie N. Picleanu după D. M. A. Ubicini. Librariti-editoriii George Ioanid, Bucuresci, tipografia bisericească din Sf. Mitropolie, 1855,
în 80 p. 196. 2
415. Der russisch-liirhische Feldzug în der europăischen Tiirkei 1828 und
1829 dargestelit îm Jahre 1845, durch Freiherrnu von Moltke, Major
1 Ap. Petrik, Bibliografia Hungariae, t. IL, p. 616.
2 Traducerea scrierei lui Ubicini: La question d'Orient devant ! Europe,
(p. 1-246, fără apendice), din care se mai cunoaşte o a doa ediţiune (TitelAusgabe ?):
La question d'Orient devant ! Europe. Documents officiels, manifestes, notes,

firmans,

circutaires, etc. depuis V'origine

du

differend ; annotâs et precedes

d'une exposition de la question des Lieux saints, par M. A. Ubicini, aueur des „Lettres sur la Turquie“. Deuxitme 6dition. Paris, E. Dentu libraire-editeur, 1854, în 120 p. VII-295.

?0
im Koniglich preussischen Gencralstabe. Zweite Auflage. Mit Karten und Plănen.
Berlin, Druck und Verlag von G. Reimer, 1877, în 80 p. 422, (Ediţ. I-e din
1855).
The Russians în Bulgaria and Rumelia în 1828 and 1829, during he
compaigns of ihe Danube, the sieges of Brailow, Varna, Silistria, Shumla and
the passage of the Balkan by Bavon
on Molthe. From the German,
London, Murray, 1854, in 80 p. 476.
487. Die Englisch-Franzâsische Polilik, în der orienlalischen Frage. Von
cinem Diplomaten, der sich Zuriickgezogen hat. Berlin, Schneider
& Co. 1854
în 80 p. 72.
495. Noch einige Worle iiber die orientalischen Frage. Von dem Verf. der
Brochiire : „Die englisch-franzâsische Politik“. ('Zegobos'sly). Aus dem

Franzăs. iibertr. von F. ]1. Ungeuitter.

Wien, Higel, 1854, in 80.p. 60.

497. TZegoborski, L. de, Commenlaries on lhe productive forces of
Russia. Vol. 1. London, Longman 1855 în 80 p. 1056; t. IL. 1856, p. 484.
532. About, E, Greece and lhe Grecks of the present day. Edinburgh,
Hamilton, 1856, în 120 p. 376.
540. Der Krieg îm Orient, scine Ursachen und Folgen. Deutsch von Coljegicur. Amand v. Struve. Leipzig Remmelmonn, 1854 80. înVIlI-76,
544.

L.

Russland's

Polilik

Graf Ficquelmont.

und

die

Wien,

p. 119.

Donaufiirstenlhiimer,

Verlag von

General

1854,

C.

în 80

|

555. Revision der Karle von Europa.
Schacfer's Verl., 1854, în 80 p. 30.
572.

von

Friedrich Manz,

Die

guelmont,

religidse

Wien,

Ibid., 2-te

Seite der

Aus

orienlalischen

Verlag von Friedrich Manz,

unverăndeste

Aufl.

Wien,

dem

Franzosischen.

Frage;

von

G. L.

Dresden,
Grafen

Fic-

1854, în 80 p. VIII-132.

Manz, 1854,

în 80 p.

VIII-132.

1Vid. Het Oostersche Vraagstuk beschound van den kant der godsd. Amsterdam, 1854, în 80,
"655. Bazancourt, baron de. Vijif maanden by det leger voor Sebastopol.
Naar het Fransch. Amsterdam v. Gorcum 1855, în 80 p. 112.
662. The crimean expedition. Memoir addressed to the government of H.
M. the emperor Napoleon III, by a general officer. Translated from the belgian authoriscd edition. London, Jeffs, 1855 în 80.
698. IVegeeiser durch die europiăische Tiirhkei und die Donau-Fiirstenihiimer. Geographish-strategische Beschreibung der Wege, Stidte, Festungen
und Sechăfen dieses Reichs von A. M. Perrot. Aus dem Franzâsischen. Riga
und Leipzig, Fr. v. Boetticher, 1855, în 160 p. XII-118.
710. Der Krieg îm Orient în den Jahren 1553 und 1854 bis Ende Juli
1855. Eine historisch-kritische Skizze der Feldziige an der Donau, in Asien
ună în der Krim, mit einem Blick auf die mâgliche Wendung der kiinftige
Nriegsereignisse von Georg Klapka. Deutsche Original-Ausgabe (Gleichzeitig
erschient eine autorisirte franzăsische und eine englische Ausgabe). 1855
Gens, Lauffer & Comp. Briissel, A. Bluss; Paris, Ledoyen, (Druck von E. P.
Melzer in Leipzig) în 8 p. VI-153.
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714 Girardin Emil de. Der Friede, Nebst
Ausziigen aus Napoleon's 1, M6
morial de St. Hâlâne“ und den Schrif
ten d. jetzigen Kaisers der Franzosen
Napoleon's III. Nach der 3 Auf, aus
dem Franzăs. Dresden, R, Schnefer's
Verl. 1855 în 8 p. 64.
839. Bazancourt, baron de. Storia della
guerra d'Oriente sino alla presa
di

Sebastopoli ed alla pace di Parigi. Racata

in

italiano da

Luigi Pagnoni.
Milano, 1857, fasc. 1-8, p. Î-128
în 80(35 fasc,)
Bazancourt, Baron de. Der Peldzug în
der Krim bis zur Einnahme von
Sebastopol. Eine aus authentischen Quelle
n geschâpfte Darstellung der orientalischen Kriogas in Aultrage Sr, Exc.
des Unterrichtsministers hrsg. Aus dem
Franzis. volistăndig iibertragen. Wien,
Hartieben's Verlagsexpedition, 1856, 2
vol. în 80 p. XXXI-830.
841, 1073. La croce e la spaia. Raccon
ti della guerra d'Oriente nelle
campagiae del 1854 e 1855. Versione
dal Francese, Milano, Besozzi, 1857,
în 160 p. 230,
'
861. Rominia dupe iractatul de Paris
din 30 Martie 1836, de B. BoePescu, precedată de o introducţiune
de D. Royer-Collard, profesori de dreptulă gintelorii Ia facultatea din Paristi.
Paris, E. Dentu, libraire-Gditeur, (Montmarire, imprimerie Pilloy), 1857, în 80
p. 160,
878. Principatele Romine înnainlea
Europii, traducţie dupe Sanejovand.
Paris, Amyot, 1857, în 80 p. 38,
1017. Auslriea în Principatele Romin
e; traducere de /. 6. Valentineanu,
cu 0 prefață de traducători, Bucuresci,
imprimeria Copainig, 1859, în 80
p. INI-48.
.
1019. Imperatulij Napoleon III și Princi
palele Române: traducţiune de
6. S. (Gr. Serurio). 1 Bucureşti, impri
meria naţională a ui |, Romanov
ct
Comp., 1859, în 80 p. 80
!
1146. Cestiunea Românilor de peste
Carpaţi. Transilvania în facia prefensiunilor Ungariei. Răspusii (sic)
la scrisăria Generariului Klapka
către
Generariulii Garibaldi de per» (Pompi
liu Piso). Precesă de dou epistole
adressate emigraţiunei ungare de Dumit
ru Brateanu ; traduse și edate de W,
Colinianu. DBucuresci, typographia naţion
ală a lui Stephan Russidescu, 1861,în
80 pu. 72,
1198. Gervinus, Giorg. Goffredo. Risor
gimento della Grecia. Traduzione
del tedesco, Milano, Corona e Caimi,
1864, 3 vol. în 120,
1228. Zhe Invasion of the Crimea:
its origin and an account of its
progress down to the death of lord Raglan
by ; Alexander Wi/liam Kinglake. CoPyright edition with all the plans,
maps and emendations of the third
London edition. Leipzig, Bernhard Tauchnitz
1863.—1875,10 vol. în 160,— Collection of British
authors

În

O

Tauchnitz edition, vol, 648.—651,9
74—977,1522,1523.2

NI

! Cf. Iarcu, Repertoriu ed, II, p.
85.
2 Din traducerea franceză d. Benge
scu
din cele şase cîte au apărut: Vol.
IV-VI,

nu cunoaşte de cît trei volume,
1869-70, în 120 p. 312, 302, 244,
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1934.

Milano, libr. Brigola, 1865, în

Turchia nel 1864.

B. C. La

Colas,

120.

i, 1834-1549. (Tradusă din
1422, Mihai Sturdza fostul Domnu alu Moldove
ia A. Bermân, pos. Th.
limba francesă). Editoru Th. Balassan, Jassy, tipograf
Balassan,

1874,

în

160

p.

18.

e. Bucuresci, stabil, litho1451. Răpirea Bucovinei după documente autentic
XXL-75.
p.
160
în
1875,
Teclu,
&
iypografic Socecii, Sander
e iibersctzt von E, JaDeutsch
Ins
ânder.
Balkanl
Die
v.
E,
e
1800. Laveleg
cobi.

Leipzig,

Reissner,

1888, 2 vol. în 89

p. XVI-397,

XXVIII-380.

(1829-1849). Domnia
1984. România. De la Adrianopol la Balta-Liman
de Prințul Gheorghe
56,
1843-18
te,
documen
și
ndință
Corespo
lui Bibescu.

Bibescu,

corespondinte

al Institutului

Franţii ; tradus

de

8. Florescu.

2 vol. 80 p. XIlI-467,
rescă, typ. Curţii Regale F. G5ul fii, 1893-1894
griner, nebst cinem
Monlene
die
und
gro
Montene
1551. Gopcerie, Sp.,
von, Cetinge. Leipzig, Fries, 1876, în 80 p, X-194.
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Appendi
1853.
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du
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1853,
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J.
Leipzig,
maison;
mâme
,
Livourne
;
C-ie
et
Raymond. Bruxelles, Mâline, Cans
LII-76.
p.
120
în
P. Mâline, 1853,
par le Bon JuHistoire de Empire oltoman depuis 1792 jusqu'en 1894,
en Grece en
France
de
ministre
chereau de St.-Denys, marechal de camp,
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Vempire
de
militaire
genie
du
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lannte 1828, ancien directeu
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imprime
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au
Paris
Jouaust,
et
et
blications de Guiruad
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1844, 4 vol. în 80 p. XXIIL-439, 404, 415, 344
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populati
L' Empire de Turquie. Territoire,
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des traites et convenculte, etc.; suivi d'un appendice, contenant le texte
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au
division
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xelies et Leipzig, C. Muquardt, libraire-6diteur (Bruxelles, typ. de
V-e J.
Van Bouggenhoudt), 1860, în 80 p. XV-476.1
L Islam ; impresions et: ctudes: par le Comte Henry de Castries. Deuxitme
Gdition. Paris, Armand Colin et C-ie, cditeurs (Coulommiers, impr.
Paul

Brodard), f. d. în 120 p. 350.
Histoire de

Mackluya.

Paris,

VIslamismz ek
Victor

Lecou,

des sccles
Gditeur,

qui s'y vallacheni: par
1852,

în

120 p. V-139

Leblanc d'

şi o

foae.

Histoire des peuples mnsulmans depuis Mahomel ÎHSqW'ă nos jours, suivie
de consid6rations sur les doctrines futures de l'Orient; par J. J.Barrau. Paris,
Charles Thomine, libraire-6ditcur, 1842, 2 vol. în 80 p. XV-347, 363.
" Apergu historique el statislique de la marine imperiale otlomane ; par le
capitaine de frâgate J. de Martineng. Montlugon, chez A. Aupetit, libraire-editeur, 1853, în 80 p. 30.
|
Les Slaves meridionaux, leur origine et leur 6tablissement dans l'ancienne
” lilyrie ; par E. Pricot de Sainte-Marie, membre des Sociâtâs asiatique ct gcographique de Paris. Paris, Armand Le Chevalier, libraire-cditeur, (Toulouse
imprimerie A. Chauvin et fils), 1874, în 80 p: 179 şi 2 hărți.
Le Monde slave ; voyages et littârature; par Louis Leger. Paris, librairie
acadâmique Didier ct C-ie, libruires-6diteurs, 1 vol. în 120 p. XXXIIL-348. 2
V-te de Caix de Saint-Aymour. Le pays sud-slaves de PAustro-Hongrie
(Croalie, Slavonie, Bosuie, Herzegovine, Dalmalie). Ouvrage ilustre de 58 gravures et d'une carte. Paris, librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, imprimours6diteurs, 1883, în 120 p. 1V-301 şi o foae. 3
|
Voyages en Orient enlrepris par ordre du gonvernement Pranţais, de Varnce
1821 d lannte 1929, ornss de figures et d'une carte par V, Fontanier, ancien
6lăve de T'Ecole normale, membre de la Socistâ de gcographie. — Turquie d'Asic
Constantinople, Evenements politiques de 1827 â 1829. Paris, librairie uni-

verselle de P. Mougie ain€, (829, în 80 p. 361. 4

Mission medicale dans la Talarie, Dobrudcha par le
medecin-inspecteur des eaux thermales sulfureuses de
ex-mâdecin sanitaire ct charge du service medical de
et-chaussses de France dans la region danubienne en

,
docteur Camille Allară,
Saint-Honor6 (Nicvre,)
la mission des ponts1855, membre de la

1 Gf. Bengescu, Nolice, No. 1097.
2 O aouă ediţie, adăogată cu două capitole: „Souvenirs d'un slavophile“
şi „L'Expaasion des langues slaves“, a apărut sub titlul.
Le Monde Slave, ctudes politiques et liiteraires; par Louis Leger, professeur au College de France. Deuxitme 6dition revue et augmoentce. Paris,
Hachette, 1897, vol. în 120.
Cf. Bengescu, Nofice, No. 1363, 1771, 1709, 2086.
3 Cf. îbid. n0 1750.
4 Cf. Voyages en Orient, entrepris, par ordre du fonvernement. fraucais,
de 1830 â 1833; par V. Fontanier, ancien clăve â I'Ecole normale. Deuxieme
voyage en Anatolie, Paris, librairie de Dumont, 1834, în 80 p. XXIV-854,

74
Sociât€ d'hydrologie de Paris, et membre correspondent de la Sociste imperiale de Marseilte. Publications de „l'Union Medicale,“ de juillet, aoit et septembre 1857, Paris, Felix Malteste et Co, 1857, în 50 p. 66 şi o foac. !
Les Tures chez les Turcs ; par E. C. Granville Murray, ancien attach d'ambassade en Orient, en Allemagne, etc,, et ancien consul gânâral d'Anglcterre
en Russie ; traduit de Vanglais pe J. Butler. Paris, Maurice Dreyfous, 6diteur, 1878, în 120 p. X(1-314. (Bibliotheque Moderne). 2
Souvenirs anecdoligues sur la Turquie (1820-1870), par Wanda. Paris, librairie de Firmin-Didot et Cie, 1884, în 120 p. (11)-295.
Soirtes de Constantinople ; par Ch. Mismer. Prâface. Prolgomenes : entretiens avec un diplomate ; christianisme et islamisme; entreticns avec Izzet
Moltah ;

l'islamisme

dans

le pass6;

l'islamisme

dans

Iavenir;

Timmobilite orientale. Appendice. Troisitme €dition. Paris, librairie

cause

de

interna-

tionale, A, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, €diteurs â Bruxelles, ă Leipzig
et â Livourne.: Constantinople, S. H. Weiss, 1870, în 80 p. 380. 3
Albert Renouard. Chez les Turcs en 1881. Paris, Alphonse Lemeorre, 6ditcur, 1881, în 120 p. VIII-332.
Wesnin-Bey. Le Mal d'Orient, moeurs turques. Nouvelle cdition. Paris, C.

Marpon et E. Flammarion, €diteurs, f. d. în 120 p. VII-373.
Esguisses des mocurs lurgues au XIXe sitcle, on scenes populaires, usages religicux, cerâmonies publiques, vie intârieure, hubitudes sociales, idees
politigues des mahomâtans, en forme de dialogues; par Gr6goire Palaiologue,
n6 ă Constantinople. Puris, Moutardier libraire, 1827, în 80 p. XVI-408.
La Turguie nonvelle jugee au point oi Pont amence les reformes du Sul-

fan AMalunond ; par L.-P.-B. d'Aubignosc,

ancien administrateur

general

pays du Noră de l'Allemagne, soumis ă la France sous le r6gime
Paris, ă la librairie de Dellaye, 1839, 2 vol. în 80 p. 462, 450.

des

imperial.

Precis historigue de la destruction du corps des janissaires par le sultan
Mahmoud, eu 1826, (par Assad-Efendi) ; traduit du turc par A. P. Caussin
de Percesal, professeur d'arabe vulgaire ă l'Ecole des langues orientales vivantes prâs la Bibliotheque nationale. Paris, Firmin-Didot freres, libraires,

1833, în 80 p. VI-365.
Turquie ; par M JB. Mie. Jouannin, premier s6crâtaire interprete du roi pour
les langues orientales, et par M. Jules Van Gaver. Paris, Firmin Didot freres,

1 Cf. Bengensco, Nofice, No. 1059.
2 „The Roving Englishman în Turhey, 1877“.—Cf.:
Les Russes che: les Russes; par E. C. Grenville Murray,
d'ambassade

en

Orient,

en Allemagne,

ete,

ancien

attache

et ancien

Consul

gâncral

d'An-

gleterre en Russie; traduit de Vanglais par J. Butler.
fous, €diteur, 1878, în 120 p. VI[-277.
3 Bengesco, Aolice, No. 1837.
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€diteurs, 1840, în 80 P: 462 şi
o foae. [L'Uniuers, Histoire et
description
de tous les peuples]. 1
La Grâce libre, ode, par A. Bignon.
A Paris, chez Chaumerot jeune, librai
re,
septembre 1821, în 80 p. 15.
2
Chroniques

du

Levant,

Paris, chez Firmin
L'Orienl,

ou

Memoires

Didot, pre

sup la Grece

et fils, 1825, în 80 p.

Alarseille ei la Medilerrande ;
histoire

et les conirees voisines,

des

106.
Echel

les
des colonies ; par Edouard Salvador.
Paris, Amyot, 1854, în 80
La Turquie, la Grice et Malle 5 par
Adolphus Slade, ofticier
royale, membre de lu Sociâte astronom
ique de Londres ; traduit
par M/le Adrienne Sobry. Paris, H.
Fournier J-e, libraire, 1838,

p. XIII-571-(0), 409, 346-0)

du Levant et

p 426.
de la marine
de Vanglais
3 vol. în 80

Vie d'Ali pacha, visir de Janina
surnomme Aslan, ou le Lion; par
M.
Alphonse de Beauchamp, chevalicr
de T'ordre royal de la Lâgion-d'hon
neur,
Dcuxieme 6dition, ornte d'un nouv
eau portrait, Paris, chez Vilict,
libraire
et comissionnaire, Juillet 1822,
în 80 p. 346. 8
flistoire et descriplion de la Haul
c Albanie en Gutgarie; par Hyaci
nthe
Hecquard, consul de France â Scuta
ri, chevalier de la Legion d'hon
ncur,
etc. cete. Ouvrage acconipagn€ d'une
carte grand aigle. Paris, chez
Arthus
Bertrană, f. d. (1858), în 80
p. XVIU-516.
Les Penples du Canease el leur guerr
e d'indipendance conlre la Russi
e,

pour servir ă histoire la plus râcen
te de TOrient; par

Frederic Bodestedt,
Traduit par le prince E. de Sa/m-Ayrbu
g. Paris, E. Dentu, libraire-6diteur,
(Imprime chez Bonaventure et Ducce
ssois), 1859, în 80 p. VIl.-695,
4
Recueil de documenls relalifs ă la
Russie, pour la plupart secrets et
incdits, utiles â consulter dans la
crise actucile, Publiâs en 3 livra
isons
,
de
juillet 1843 â septembre 1854. Paris,
chez Pagncrre libraire, ă la Libra
irie
polonaise, 1854, în 80 p. XXVII-65
4.
Les alliances austro-franţaise ei ausir
o-prusso-russe, ă propos des queslions orient-le et polonaise, Paris,
E. Dentu, libraire-cditeur, novembre
1866,
în 80 p. 46.
Aloscova

versus

Islamboul,

ou

politique

sâculaire

de la Russi

e envers ]'Empire ottoman; par Joân Winet. Seco
nde 6dition. Paris, librairie Dentu,
1868
în 80 p. 72.5
Suez, Sadova e! la question d'Orient
; par Grasset-D'Orcet. Paris, librairie
A. Franck, (Imprimerie de Dubuisson)
, 1869, în 80 p. 32. Puris, 22 decembre.
PRI

! Cf. Bengesco, Notice, No. 894.
2 Ibid No. 14,
3 Ibid. No. 111, 1782.
1 Livre premier, p. 1-104: „La Russi
e el la queslion d'Oricni*.
5 Cf.: Moscoua versus Istamboul, ou polit
ique seculaire de ia Russie envers l'Empire ottoman ; par John Winet.
Seconde dition. Berne, imprimerie
de C.-J. Wyss, 1868, în 80 p. 78.
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Vienne (1855), jusqu'ă la clSture des Divans moldo-valaques (janvier 1858)
de la nouvzile frontiere ;
ave: une carte das Principautes d'aprăs le tracs
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