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PRE F ATĂ .
„Cartea aceasta, scrisă pentru marele public, a fost întrebuințată
în mare măsură de studenţii universitari şi de elevii clasei din urmă
"dela liceu, ceea ce explică epuizarea ei atât de repede. De acest

Îapt a trebuit să ţin seama la pregătireă. ediției a doua. Am încercat
mai întâiu să-i întregesc lispurile, prelucrând mai ales unele capitole,

care în ediția precedentă erau prea sumare, precum cele despre lite-. .
ratura populară şi literatura profană şi de imaginaţie.

cCeniul din “urmă

s'au

făcut

câteva

descoperiri

Cum

în de-

interesante şi au

apărut contribuţii importante, datorite mai cu seamă D-lor N. Cartojan, N. Drăganu şi P. P. Panaitescu, am căutat să pun cartea la

„curent cu cele din urmă cercetări. Mai ales partea bibliogratică apare *.
întregită

aproape

la

dublu.

Deoarece

însă

aceasta. interesează

numai pe cel ce caută informații de amănunt, am dat două ediţii, una
completă, cu bibliograiie şi indice, tipărită pe hârtie
de lux, pentru
amatori şi cercetători, şi alta mai ieftină, tără aceste adaosuri, pentru.
publicul mare şi elevii de liceu. Ilustraţiile — al căror NUmMăr apare
sporit — se dau toate şi în ediția populară.
Ţin, în sfârşit, să mulţumesc la acest loc colegilor miei, D-nii
N. Drăsanu şi T. Naum, care, citind corecturile, m-au propus unele .
"modificări şi întregiri, precum şi D-lor 1. Bianu şi N. Cartojan, care
mi-au pus la dispoziție câteva clişee,
”

Cluj, 'Octomvrie 1929.

|

. AUTORUL.

î

Frontispiciu din EVANGHELIARUL ROMÂNESC al lui Coresi (1561)
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"epoca

literaturii

veche,

române se

împarte în patru epoci

cea-mai lungă,

epoca

nouă,

distincte:

Împăr-

care începe dela

firea

renaşterea noastră ca- popor .romanic,.
epoca
modernă,
al
„cărei început datează dela întemeierea României unite şi indepen" dente, şi epoca
contemporană,
dela Unirea tuturor. Ro-

- mânilor încoace.
i

Ni

E

a

Noi, aici, în răsăritul Europei, mam luat parte directă la cele mai.

multe

-

a

primeniri

care

au

zguduit

din

temelii

înfăţişarea „vestului

Epoca

veche

european. Marile evenimente dela sfârşitul veacului al XV-lea, care
fac pe istorici să încheie evul de mijloc şi să vestească începutul unui
ev nou, au avut la noi un etou slab şi întârziat. La orizontul ţărilor române ma răsărit soarele civilizaţiei. crescute pe ruinele antice:
“zarea vederilor noastre eră stăpânită de semiluna care a făcut ca la

noi evul de mijloc să dăinuiască încă sute de ani.
Înainte ca neamul românesc să
noştri slavi ajunseseră la organizaţii
culturală atât de remarcabilă, încât
voltăm în umbra lor, au dat direcţia
„vieţii noastre de stat, ci şi mai ales

--

-

poată deveni un popor, vecinii
puternice de stat şi la o înilorire - _ .
ne-au silit şi pe noi să ne des- pentru veacuri întregi nu numai
desvoltării noastre culturale. La

'Slavii de sud înşişi, cultura aceasta eră de origine bizantină, astfel încât, mai târziu, când
S. Pușcariu,

Istoria

începe influenţa grecească în Ţările române, nu-

literaturii,

.

-

1

-

-
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mai haina exterioară se schimbă, dar fondul rămâne același.
dar de orient cu cătuşe puternice,

Epoca
nouă

întreagă

epoca

veche

Legaţi

a literaturii .

oriennoastre se caracterizează prin influenţa aceasta
lor
manifestări
tală, a cărei trăsătură principală “eră dependenţa
.
culturale de biserică, în special-de ortodoxism.
De câteori, în epoca aceasta, putem constată o mişcare, sau
măcar un început de mişcare cu urmări importante pentru desvoltarea literaturii noastre în direcţie naţională, îie că avem a face
i cu cele dintâi. tipărituri româneşti, . fie că
cu întâiele traducersau
totdeauna desvedem înflorind istoriografia noastră naţională,
7
-coperimla temelia ei o influenţă apuseană.
a care sc
Şi tot unei influenţe din apus se datoreşte renaştere.cu
începe, şi pentru literatura noastră, epoca nouă.
"E cevâ mai mult decât.o sută de ani,de când au început să se
- sape brazde adânci între aceste două răstimpuri, de când Dunărea +

a crescut parcă, formând un hotar firesc între noi şi orient,. şi de .

“când ni s'au deschis tot mai largi porţile. spre vestul luminat, prin
care pătrunseră obiceiurile europene, literatura apuseană şi gustul
pentru îndeletnicirile artistice. Iar când prin aceleaşi: porţi intrară,
ca nişte. apostoli, în aureola unei puternice lumini, acei câţiva
bărbaţi care veneau dela Roma şi care, pe lângă ştiinţă, aveau şi
iocul entusiasmului şi căldura cuvântului, atunci au. mijit şi pentru

noi zorile vremilor nouă.

ă

Petru Maior, Gheorghe Şincai, Samuil Clain şi tovarăşii lor au
săvârşit minunea resurecţiunii poporului român şi au imprimat
direcţia în care aveă să se desvolte spiritul public în tot cursul deceniilor următoare. Ei spuneau, în definitiv, acelaşi lucru pe care-l
„mai

spuseseră

odată,

cu

un

veac

mai

nainte,

cronicarii.

Dar

îl

prezentau altfel, îl propovăduiau cu puterea sufletului lor convins că
-spun un lucru important, şi-l descopereau unor. ascultători capabili
să - simtă îiorii mândriei naţionale la singura rostire a cuvântului
Oricât de exagerată: a fost direcţia aceasta „latinistă“,.
Traian.
faptul în sine că mulţumită ei a luat ființă sentimentul nostru naţional
şi naţionalizarea tuturor aspirațiilor, a culturişii a literaturii noastre,
“ dovedeşte că prin ca s'a atins o coardă existentă, şi cea mai puternică,

a sufletului nostru, firea noastră romanică. Tot ce e romanic în sângele

nostru, tot ce ne. leagă de fraţii noștri din vestul Europei,
înnăbușit în noi în curs de veacuri, legăturile care ne-ar îi fost
fuseseră tăiate şi capetele lor fuseseră înnodate cu orientul
de noi prin sânge şi aspiraţiuni. Şi acum, . deodată, rupându-se

Îusese
fireşti |
strein
cătu-
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şele, care, din: cauza vechimei lor, 'nu mai păreau artificiale, zvâc„neşte iarăşi avântul nostru înnăscut şi noi ajungem să ne iibim şi să
ne cultivăm limba, devenind mândri de ca.
„De fapt renaşterea noastră a fost mai mult romanică decât
romană.

Dacă

încrederea

în

viitor

şi optimismul" generator

de

“fapte -mari se datoreşte apostolilor ardeleni şi discipolilor lor din
Principate, nu ei au imprimat aspectul pe care l-a primit civilizaţia
noastră, ci cei care au introdus la noi cultura franceză. Aceasta a
pătruns

mai

întâiu

prin

filiera rusească,. apoi

prin

contactul

direct.

- cu Franţa, adusă fiind deodată cu ideile generoase ale marii revoluţii
şi cu curentul puternic al romantismului, care cucereă spiritul public
acum

o sută de ani.
Direcţia latinistă neputându-se bizui la noi pe religia catolică,
cu care Renaşterea apuseană fusese atât de strâns legată, n'a putut

cuceri masele, iar exagcrările ei inevitabile au produs o reacțiune
puternică. Faţă de cultul, dus la extrem pentru „părintele Traian“.
şi de tendinţele de purificare artificială -a ' limbei de: „sdrenţele
slavone“, s'au ridicat bărbaţi cu vederi largi ca M. Kogălniceanu şi cu simţ extraordinar de fin pentru frumos ca Alecsandri, pentruca
“să

ne

scape

din

nişte

curente

devenite

primejdioase;

cel

dintâiu

„accentuând, în cursul său de Istorie naţională, că a îi Român este
tot atât de mult un titlu de glorie ca şi a se trage dela Romani, şi
legând,

prin revistele sale şi prin publicarea

letopiseţelor, aspiraţiile

|

noastre pentru viitor de trecutul nostru eroic; cel de-al doilea re
velând lumii -rumuseţile poeziei noăstre. populare: . ”
e
Când, pe terenul pregătit de generaţia dela 1840, s'a -săvârşit
Epoca.

Unirea celor. două principate,

şi când,

mai târziu, s'a sfinţit cu modernă

sângele eroilor dela Plevna. independenţa României,. când influenţa. E
binefăcătoare a poeziei şi a limbei populare a dat scrisului: literaţilor
„noştri caracterul specific românesc, când în locul romantismului,
ce stăpâneă

deopotrivă

pe

literaţii

şi pe

erudiţii

generaţiei

trecute,

urmă un spirit ştiinţific, preocupat de observarea realităţii şi de
descoperirea adevărului neînfrumuseţat,
când critica „Junimei“
dela Iaşi combătă cu izbândă îraza fără miez şi declamaţia cu care
se cucereau masele, când, în sfârşit, în literatura noastră apări :

geniul lui Eminescu, — atunci s'a stabilit începutul epocei moderne
în istoria noastră culturală şi în literatura română:

o epocă, a cărei

caracteristică e maturitatea gândirii şi ai cărei scriitori sânt tu mult

superiori înaintaşilor lor, ca artişti. Dar. în acelaşi timp - epoca
aceasta -se caracterizează printr'un criticism nefiresc la un popor.
'

i

.
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,

.
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PI
tânăr,

care nu-şi ajunsese

încă

idealul naţional.

Numai

arareori

scriitorii se fac ecoul aspirațiilor obşteşti şi redeşteptătorii tendinţe

lor spre. un viitor mai bun.

mare

Epoca
contem-

porană

românesc,

Neavând

cei mai' mulţi

în suflet căldurz, unui ideal

din ei s'au coborit de pe amvon,

lor să facă slujbe pentru câţiva credincioşi
pentruca în bisericuţele.
_
IE
.?
aleşi,la altarul artei pentru artă.
Pe-lă sfârşitul veacului trecut interesul tineretului eră încătuşat
de-mişcarea socialistă, care însă pe nesimţite se. schimbă într'o vie
preocupare pentru soarta ţăranului. Grija iubitoare pentru muncisă
torul gliei Strămoşeşti, căruia i se dădă şcoală; grijă, care aveă
agrară
reforma
culmineze în zilele noastre în cele două acte mari,
şi -sufragiul universal, sa resimțit şi în literatură. „Semănăde îndrumare naționalistă şi “tradiționalistă, în
„torul“, revista
rea
inrul căreia se strâng scriitorii de talent, produce, subt conduce
pentru
spiritele
nd
pregăti
“,
literară
ară
o „primăv
lui N..lorga,
produs
Unirâa definitivă: a poporului român. Întregirea naţională a
tiva
perspec
Deşi
ce..
'artisti
o' schimbare desăvârşită în preocupările
.
pentru
ristic
caracte
e
ce
ne lipseşte încă, spre a puteă distinge ceea
produsă
mare
cea
epoca: contemporană, vedem, totuşi cum revoluţia
în deprinderile
-de războiul mondial în mentalitatea “obştească şi
scriitorilor,
omului ca element social, are repercusiuni şi asupra
ri spre misti-.
- care dispreţuesc cătuşele iormei exterioare, au înclină

care cism şi sânt aproape obsedaţi de ailarea unor elemente nouă,
să satisiacă sețea de sensaţional

Continui„ tatea între
„cele patru
epoci

a generaţiilor

moderne.

mult
Aceste.patru epoci se deosebesc una de alta tot atât de

acestuia de al lui
ca şi scrisul diaconului Coresi de al lui Eliade şi al
de ale lui BolinMaiorescu, ca şi versurile mitropolitului Dosofteiu
Blaga. Dar
tineanu, iar ale acestuia de poeziile lui Goga sau Lucian
dreptul să-l
ar îi greşit să credem că după apariţia lui Goga avem
-interesă.
poate
.mai
ne
nu
eiu
uităm pe Bolintineanu şi că Dosoit
literare pări
preocu
alte
pinăm
- Căci, dacă dela o epocă la-alta întâm
r şi
scriito
un
pe
ridică
şi alte influenţe externe, dacă adesea moda

îndepărtează operele altora de interesul obştesc,

dacă ideile con-

generaţie la geneducătoare se schimbă de cele mai miulte ori dela
tul lui până
raţie, - există totuși în tot scrisul românesc, dela începu
cunoscută
astăzi, :o continuitate, o evoluţie firească, care trebue
Iorga idei
la
vedeă
vom
Astiel,
spre a puteă înţelege pe scriitori.
întâlni
vom
scu
Maiore
Titu
de-ale lui Bălcescu şi Kogălniceanu; la
său,
tatăl
de
itor,
principii de - critică exprimate, mai puţin străluc
Maior
Petru
la
care le aveă din aceeași şcoală ca şi Gheorghe Lazăr;

|

-
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ga

_vom găsi păreri emise odinioară de Dimitrie Cantemir ş. a. m. d.,
fie că urmaşul primeşte dela înaintaş- ideile acestea printr'o continuitate directă, fie că ele răsar, din recunoşterea aceloraşi adevăruri, independent la unul şi la celălalt. Strămoşii noştri luau pana
în mână

ascultând

de

aceleaşi

lor de scriitori se-făureă

şoapte

scrisul

lăuntrice

românesc

ca şi noi;

în oficina

din aceeaşi neobosită

„osârdie“ de a află în graiul moştenit dela părinţi expresia cea mai
fericită pentru un gând, dictat de țesătura particulară a unei minţi
cu structură românească. Scriitorii celor patru epoci reprezintă zalele
aceluiaşi lanţ, încheiate în chip firesc una 'ntr'alta: cel ce caută să
ridice veriga cea mai strălucitoare prin noutatea ei, va âuzi zuruind întregul lanț al înaintaşilor. Apropiindu- ne cu pricepere de scriitorii
veacurilor trecute, căutând să pătrundem în felul lor de a îi, dându-ne
'silinţa să-i înțelegem în firea -şi în munca lor, nu vom face numai un
act de pietate, ci vom câştigă înțelegerea “pentru. desvoltarea
treptată. a culturii noastre, vom învăţă să stimăm şi să iubim. pe
cei ce, în.miilocul celor mai sângeroase lupte pentru conservarea
noastră etnică, au dat dovadă că sântem un neam cu nepotolită
S

sete de cultură şi cu cele mai:strălucite aptitudini intelectuale. Noi nu facem aici un curs de literatură, ci de istorie a
De aceea scopul: nostru nu poate fi analiza unor :
literaturii.
opere literare scoase din timpul în care au fost produse, nici a unor.
“scriitori, rupți din şirul de înaintaşi şi de contemporani, nici nu

putem imită pe cei ce cred că într'o istorie a literaturii diferitele
Grija “noastră
literare.
“ capitole pot îi împărțite după genuri

va “îi, dimpotrivă, - să

arătăm,

în

mod

istoric,

Metoda

.

'desvoltarea

firească a literaturii, ca partea cea mai nobilă a culturii noastre, urmărind-o în evoluţiunea ei. Astiel, se poate întâmplă ca o

“scriere, care din punct de vedere curat literar să aibă o valoare
“mică, să fie de o însemnătate extraordinară din punctul de vedere

al

evoluţiunii

istorico-literare:

Aşă

bunăoară

traducerea

în 'ro-

-mâneşte a „Fapteloi apostolilor“ sau a „Psaltirii“ nu poate: îi socotită, de sigur, ca o operă artistică. Faptul. însă că prin aceste traduceri din secolul al XV-lea se întrebuinţează la noi pentru întâia.
oară limba română în scopuri literare, însemnează, în desvol- |
tarea literaturii noastre, im eveniment de cea mai mare importanţă; “el constitue chiar condiţia primordială pentru desvoltarea unei
literaturi

: evident

românești:

că. măsura

cu

Înţeleasă

care va

scriitor se va schimbă necontenit;

astiel

istoria

literaturii, - e

judecă: istoricul literar opera unui

ea va fi alta dela o epocă la alta, |

|

6
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va fi: relativă.
Astfel, la sfârşitul veacului al XVI-lea, vedem
“lucrând la Braşov pe diaconul Coresi.
EI a tipărit câteva cărți,
dintre care o parte sânt traduceri româneşti de scrieri bisericeşti.
Cercetările mai nouă au dovedit că, la tălmăcirea lor, Coresi a avut o parte neînsemnată, că el a tipărit mai mult traduceri de ale altora.
Cu toate acestea, în istoria literaturii române; va trebui să se
vorbească pe larg de activitatea acestui modest tipograf, căci ea
însemnează a: doua faptă
importantă în desvoltarea
literaturii
noastre:

prin tipăriturile lui,

cartea

a ajuns în mânile

mulţimei,

s'a

Ă stabilit o limbă literară şi s'a dat îndemnul la o activitate bogată de
traduceri şi din alte ramuri literare. O sută şi ceva de ani mai
târziu: lucrează
la noi, tot pe teren bisericesc, un alt traducător şi
tipograf, dascălul Damaschin, cu mult mai cult decât Coresi. Acti- vitatea lui e neasemănat mai vastă, limba lui incomparabil mai
bogată, .“felul tălmăcirii lui fără îndoială mai. potrivit, — cu toate
acestea numele lui abiă va fi pomenit în treacăt. De ce? Pentrucă
pe vremea lui Damaschin a traduce şi a tipări în româneşte nu mai

eră un eveniment literar; literatura noastră

ajunsese la o desvoltare

atât de importantă prin scrierile originale ale cronicarilor, care
vorbeau de originea noastră romană şi de unitatea etnică a tuturor
Românilor,

" Aparatul
şi mate+

rialul

încât

activitatea harnicului tălmăcitor

rămâne

în umbră

şi va îi relevată numai întru cât constitue şi ea un pas în evoluţiunea
literaturii noastre, însemnând stadiul din urmă al victoriei limbei .române în biserică.
caraca
de
noastră
tendinţa.
După cele spuse, e evident că în
teriză mai bine diferitele curente, care au stăpânit spiritul public în
- deosebite timpuri, . dela o epocă la alta, nu se va schimbă numai
măsura cu care vom cumpăni valorile literare, ci şi aparatul cu care
vom lucră şi materialul literar pe .care--l vom supune cercetării
noastre. :Cel: ce se ocupă cu.istoria literaturii contemporane nu va
înregistră de sigur un act public sau un ordin de zi publicat în Moni-.
torul oficial, nici nu va aveă să vorbească de ediţiile. de cărţi
de rugăciuni sau de calendare, ce apar cu scopuri mai mult mercan-,
tile, şi cu greu îi vor țintui luarea aminte multele jurnale de pro-:
vincie. Azi tipografiile moderne dau o producţie cu atât mai mare şi |
mai importantă decât „tiparniţele“ cu buchi de odinioară, încât
noţiunea de „literatură“ se depărtează în mod fatal tot mai mult de:
legătura. ei etimologică cu cuvântul „littera“. În vechime eră însă
altfel. : Cărţile bisericeşti formau lectura aproape excluzivă în şcoale:
şi în fariilii,. ele erau hrana sufletească. a obştei româneşti; de aceea -

ad
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ele vor trebui atrase

în cadrul

„atenţiune în desvoltarea lor.
Viteazul. va

fi important

e

cercetărilor noastre

şi urmărite. cu

Un zapis românesc iscălit de Mihaiu .

pentru

noi,

căci

e cel

dintâiu

act

oficial:

„scris în româneşte, la 1600, tocmai în cancelaria acestui Domn, care”
„a adunat pentru o clipă Românimea întreagă subt sceptrul său. N'a
"trecut

mult,

de când

foi periodice

tipărite în provincie

formau

lec-

tura de predilecție a celor mai buni Români, şi C. Negruzzi ne
povesteşte că tatăl său aparţineă acelei” rămăşiţe de „boieri ruginiţi
în românism, care . ... se uitau cu dor spre Buda sau Braşav, de
unde veneau pe tot anul calendare cu poveşti la sfârşit şi din când
în când câte o broşură învăţătoare meşteşusului de a face zahăr din
ciocălăi de cucuruzi sau pâne şi crohmală de cartofe“.
»
“Din punct de vedere teoretic, 'cea mai potrivită metodă de a
trată

o

literatură în

mod

istoric,

ar fi cea

cronologică,

în-

|
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registrând an de an operele ce apar şi arătând întrucât ele însemnează un pas! înainte în evoluţiunea literară. Metoda aceăsta însă
e. nepracticabilă pentru timpurile mai vechi, cu o producţie literară
săracă, despre care nu avem nici informaţii destul de precise. Dar.
pentru vremile mai nouă-ea e şi mai puţin practică, căci are marele
desavantagiu de a sfârtică în părticele mici imaginea pe care trebue
s'o avem despre diferiţi scriitori şi grupări literare. O. subimpărţire
a materiei,

deşi are mai mult

însă necesară.
turii române,

însemnătatea practică a clarităţii, este

.

Pentru epoca nouă, modernă şi contemporană a literasubîmpărțirea

în capitole se va puteă

îace în cele mai.

multe cazuri după generaţii. Pentru epoca veche ea trebue să.
cuprindă răstimpuri mai mari.
„e.
Epoca veche a literaturii noastre se caracterizează, precum : am
-spus, prin dependenţa culturii româneşti de. aceea a orientului
european; totuși aproape toate manifestările literare mai impor=
"tante au luat ființă în urma unei influenţe venite din apus. Dar
ar îi greşit, dacă, în urma acestei constatări, am imită pe cei ce împart literatura noastră veche în epoca influenţei slavone
şi aceea a influenţei grecești, sau pe cei ce -deschid un
capitol nou, de câteori constată ivirea unei inîtluenţe apusene,
căci „nu după influenţe culturale streine se pot determină perioadele

influenţele |.

„în istoria unui popor cu civilizaţie proprie“ (D. Onciul). . Literatură
" unui .popor e ca râul, influențele streine ca munţii, dealurile, văile
şi şesul prin care el curge. Acestea din urmă îi vor determină cursul,
vor da matcei lui formaţiuni diferite, vor. puteă chiar să silească “apa limpede. de munte să primească părticele. din șolul lor, .care e
7

externe
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dar oarecare - şi sto regiune anumită,
pot tulbură. un “timp
.
ajungerea
în
iar
ele,
de
creşterea râului nu poate îi determinată
piedeci,
țintei lui finale, formațiunile terenului pot să-i pună în cale
"să-l

iezească

sau

să-i

netezească

drumul,

niciodată

să-l

oprească.

" Influențele externe vor explică de 'multeori pentru ce literatura:
noastră a luat anume direcţii, . dar desvoltarea ei iese din sine:
râul creşte prin apele ce se revarsă în el; creşterea unei literaturi
_
,
o fac scriitorii ei însemnați, bărbaţii ei mari,
că
«
Spunem
să.
locul
e
Scriitorii
Şi findcă fu vorba de „bărbaţii mari“,
mari.
metoda evoluționistă pe care o urmăm nu ne va împiedecăe
să adoptăm într'o măsură oarecare şi metoda biografică,
care. izvorăşte

torii
unui
sânt
puţin

dintr'o

concepţie

individualistă a istoriei.

Căci

scrii- *

mari sânt cei ce imprimă pecetea personalităţii lor literaturii
popor, şi, dâcă ei sânt fiii epocei şi-ai ţării lor şi, prin urmare,
stăpâniţi de ideile generale ale mediului în care trăesc, nu e mai
adevărat că ei sânt şi semănătorii de idei, că originalitatea lor.

„modelează felul de a gândi al generaţiilor viitoare. De aceea lor le
vom rezervă cele mai

multe

pagini,. asupra

operei. lor ne vom

Con-

centră cu deosebire atenţia şi, întrucât este de folos spre a.pricepe
opera,. şi asupra vieţii lor. Astiel, urmărind evoluţia firească a litera-turii noastre, ne' vom opri pentru un timp pe loc, de câteori va apăreă
un scriitor nou

-

în drumul

nostru,

căutând

să-i, fixăm

personalitatea

întreagă. Procedând în îelul acesta, ne putem asemănă celui ce-şi
alunecă privirea pe un cer înstelat de vară, căutând să prindă pe

retină

spaţiul întreg de deasupra sa;

cânid însă un. meteor între-

rupe liniştea fixă a tăriei, ochiul îl va urmări pe cer până se stinge.
Un.îel de meteori sânt şi scriitorii ce luminează câmpul literar,
unii mai sclipitori, alţii mai puţin strălucitori; e firesc ca, zărindu-i,
să nu-i pierzi din ochi până dispar. În schimb, asupra scriitorilor
asupra multelor condeie sârguincioase, care, fără să îi.
mici,
putut da vremii lor scânteia originalității, fără să fi deschis drumuri
- nouă de gândire, au bătătorit totuşi şi au lărgit, cu opera lor, mai
mult sau mai puţin anonimă, calea pe care un neam întreg a putut
înaintă spre progres, vom puteă vorbi numai în „privirile generale
dela începutul capitolelor, în care vom încercă să subsumăm maniiestările mărunte şi factorii culturali, ca tiparul, şcoala, etc.
iubirea faţă de
lubirea .
Un lucru aş.vrea să mai accentuez aici:
faţă de
tratat. Din fericire, cercetările noastre istorico-literare,
subiectul subiectul
tratat -si cele istorice în general, au trecut de stadiul romantic al patriotismului rău înţeles, „care credea că „educaţia noastră naţională “
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trebue bazată pe neadevăruri
sau reticenţe“ (|. Bogdan), când orice .
| traducere. sau compilație a veacurilor trecute eră. considerată ca o
operă originală, iar criticii literari întrebuințau superlative şi: se
extaziau în fața unor versuri mediocre. Pe cât de greşit și de copilăresc e acest procedeu, pe atât de eronat e cel ce crede că o istorie
literară trebue să fie o lungă listă de nume și de cărţi, şi pe- -atât de
- nesuferit cel ce are un vecinic surâs compătimitor față de naivităţile de gândire şi stângăciile de formă ale scriitorilor din vremile trecute.
Înainte de a luă pana în mână, ca să scrie despre literatura unui
popor, cercetătorul literar trebue să aibă în suflet iubirea pentru
- subiectul său, acea iubire care îl va face să urmărească cu atenție
i simpatică până şi avânturile naive şi greșelile grosolane de formă ale
scriitorilor de transiţie. Dacă nu ne vom mulţumi numai să examinăm ,
meticulos şi să judecăm rece operele ce ne-au rămas dela înaintaşi,.ci ne vom strădui să pătrundem şi în sufletele celor ce le-au scris,
să recunoaştem ideile pentru care au luptat şi idealurile în -iurul
cărora s'au grupat, atunci, printre versuri şchioape şi banale, vom
aveă satisfacția de a zări uncori icoanele mari, aşă cum le adăposteă
sufletul lor înainte de a fi încercat să 'le aştearnă .pe hârtie;
dacă, recetind. vorbirea. cutărui orator, împodobită cu fraze ce
astăzi sânt banalizate şi ne par declamatorii, vom cercă să punem
„îm ele căldura convingerii cu care au fost rostite şi să ne“ lepădăm
de ucigătorul spirit: zeflemist al zilelor noastre, — atunci vom puteă
şi noi: simţi fiorii care cuprindeau pe cei ce o ascultau. Datoria
„istoricului literar este dar a se. transpune în vremile cu -care se

“ocupă;

adesea, măsura cu care va judecă opera unui scriitor vechiu”

"îi va fi dată de însufleţirea cu care o primeau contemporanii lui.
Când această însufleţire îl va cuprinde şi pe el şi o va puteă împărtăşi
și ascultătorilor sau cetitorilor săi, atunci scopul unei lucrări ca cea :
- de faţă va fi atins în cea mai mare parte. --Căci scopul acestei cărţi nu e.de a da o operă pur ştiinţifică, ci
de a răspândi „cunoştinţele. despre istoria literaturii şi - culturii
noastre. în. cercurile largi ale publicului românesc. Listele bibliografice, stabilirea de: amănunte . biografice, urmărirea atentă a înfluenţelor externe asupra cutărui. scriitor şi deslegarea multelor
probleme neelucidate încă, vor lipsi din textul acestei lucrări, care nu
cuprinde cursurile făcute la Universitate, în faţa unor elevi pregătiţi,
în care profesorul vrea să deştepte dorul de lucrări ştiinţiiice inţinute înaintea unui.
popu lare,
- dependente, ci cursurile
- public cult, - căruia am căutat să-i dau. câteva cunoștințe, dar mai
-

Cursuri
populare

10
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ales Să-i deştept “interesul pentru: trecutul

nostru literar,

înaintea

unor ascultători pe care doream să-i încălzesc şi să-i îndemn

N

a luă .

i
în mână cutare carte prăiuită, cărora voiam, prin caracterizărîn
linii” mari,să le dau priceperea pentru preocupările literare ale
a
înaintaşilor. “Cel ce-şi dă seama că altul e stilul unei cărți menite
nţiar,
confere
un
de
at
adopt
stilul
îi numai cetită şi altul trebue să fie
vă înţelege şi felul de a se prezentă al acestei lucrări, care a fost
rostită înainte de'a fi scrisă. Scoţând în relieî anumite fapte, în“sistând mai Cu dinadinsul asupra unor momente din care ii se pare
că se desfac mai "limpede notele ce caracterizează o epocă Sau
activitatea unui scriitor, conferenţiarul va fi nevoit să treacă peste
le
âlte părţi, 'să' lase la o parte 'amănimnte pe care ascultătorul nu

poate grupă astfel, câ în mintea lui să se -închege

dintr'odată o

imagine” lămurită. Dând la tipar aceste cursuri populare, “nu le-am
conschimbat decât foarte puţin, voind să păstiez carâcterul lor de
ţiuni.
ferenţe,; ale căror proiecţiuni luminoase. apar aici ca ilustra
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Frontispiciu din CAZANIILE lui Varlaam şi din PRAVILA lui Vasile Lupu.
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Inceputurile literaturii române se pierd în negura deasă care învălue,. pentru cercetătorul de azi, “trecutul neamului nostru. Dacă
istoria poate totuşi reconstrui din datele răsleţe, păstrate prin docu-

mente: streine,
“

câteva. capitole,

nu totdeauna limpezi,

Începutu. File

dar adesea

glorioase, din trecutul nostru, datele acestea nu pot spune aproape

nimic,

nici celei mai

ingenioase

minţi

asupra

vieţii

cuvintelor. de: origine

latină

reconstructive,

culturale a celor mai vechi Români.
Conservarea

în

limba.

noastră a

"a scrie şi carte, subt îorma corespunzătoare cu legile fonologiei româneşti,

dovedeşte

că

noțiunile exprimate

prin

aceste

cuvinte

au

" fost în toate timpurile curente la poporul nostru şi ne îndreptățește
să credem că, după stingerea culturii romane în regiunile dunărene,
strămoşii noștri mau uitat niciodată meșteșugul de a scrie şi de a
ceti cărţi. A deduce însă. din aceasta că, în veacurile zbuciumate din
aproape întreg evul de mijloc, ar fi existat o literatură ' românească
scrisă, este de sigur greşit, şi cu greu se vor împlini vreodată nădei-

-

”
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CAPITOLUL 1 | mai

cred

că vreo

ni
întâmplare

norocoasă.

va scoate la lumină vreun manuscris în limba străveche românească.

Chiar dacă, în împrejurările
mai mult decât nefavorabile pentru ivirea
unei mişcări literare, s'ar fi aflat pe acâle timpuri un fiu al neamului

Influenţa
slavonă

nostru care să-şi aştearnă gândurile pe pergament, scrisul său mar .
- fi fost românesc, ci în limba inodelelor sale, grecească sau slavonă.
Influenţa slavonă datează la noi din. timpuri vechi. - Limba ro-.
mână păstrează urme atât de adânci ale acestei influenţe, încât nu
ne mai putem îndoi o clipă că comunitatea noastră cu Slavii a dăinuit veacuri întregi. Au trebuit să se scurgă mulţi ani, până când masele-

_mai compacte de Slavi din sudul Dunării au înghiţit cele mai multe

insule de Români din mijlocul lor, 'şi s'a scurs vreme îndelungată până ce, printr'o desnaţionalizare lentă, Slavii din ţinuturile româneşti de astăzi, din nordul fluviului, au fosi absorbiți de către strămoşii noştri. Procesul acesta. de desnaţionalizare a fost accelerat
atuncea când organizaţiile primitive de triburi din sudestul european
se schimbară în organizaţii mai înaintate, transformându- -se mai în
urmă în state naţionale. Slavii de sud ajunseră cu mult înaintea
noastră la. aceste organizaţii, silindu-ne să ne- desvoltăm subt înrâurirea lor. Influenţa aceasta n'a fost numai politică, ci şi culturală,
căci, fiind în nemijlocita apropiere a imperiului bizantin, care pe
“acest timp duceă facla culturii mondiale, popoarele slave din sud
ajunseră în curând la o înflorire literară pe care mau mai aijuns-0
- de atunci veacuri întregi. Hotăritoare în privinţa aceasta a fost recunoaşterea jurisdicţiunii patriarhului din Constantinopol (870) şi
introducerea (888) ritului slav în locul celui grecesc în biserică, pe la
- sfârşitul domniei întâiului domnitor creştin al Bulgariei, Boris Mihail.
Românii îură
Cu mult. înainte de întemeierea Principatelor,
apropiere,
lor
a
nemijlocit
luaţi de vârtejul acesta puternic din
noastră -Biserica
organizându-se în mare parte după modelul slav.
fiind din cele. mai vechi timpuri strâns legată cu a vecinilor din sudul
Dunării, se introduse şi la noi ritul slav. Chiar după sfărmarea încând biserica
tâiului imperiu bulgar prin Vasile Bulgaroctonul,
veche. Va îi
mai
tradiţia
-din
trăiam
noi
Bulgarilor fu grecizată,
noştri,
preoții
dar
timp,
scăzut poate influenţa slavonă pentru câtva

sfințiţi

de

episcopii

dela

Silistra

şi Vidin, continuau a sluji bul-.

- găreşte în bisericuţele noastre de lemn, până când, prin crearea imperiului româno-bulgar (1187—1257), episcopiile dunărene deveniră
din nou răspânditoare de cultură slavonă, trimițând chiar. vlădici
slavi pe pământ românesc.

*

„STAPANIREA CULTURII BISERICEȘTI ÎN HAINA SLAVONĂ.

[3

Aşezate la încrucişarea. culturii occidentale cu cea bizantină —
„romană ca tradiţie, grecească în limbă şi orientâlă în ceea ce priveşte
coloritul ei“ (Iorga) — principatele române, îndată după întemeiere, au
iost locul de întâlnire al celor două curente. Săpăturile dela Biserica
domnească din Argeş au scos la iveală obiecte de artă care vădesc o pu-

Întâia in-.
" îluenţă
apuseană

ternică influenţă apuseană, pătrunsă la noi prin mijlocirea Angevinilor

de pe tronul Ungariei, pe la sfârşitul veacului al XIII-lea şi începutul
celui de al XIV-lea. Unele din instituţiunile vechi româneşti trădează
de-asemenea

o legătură

strânsă

cu instituţiuni

carolingiene.

Vlaicu

Vodă, patronul episcopiei catolice din Argeș, întrebuinţă limba
latină în cancelaria sa; latină eră şi inscripţia de pe pecetea sa. Dar
nici în Ţara Românească, nici în Moldova, unde se întemeiază.
episcopiile catolice -de la Siret şi. Baia, influenţa apuseană nu puti
prinde rădăcini mai adânci faţă de preponderanţa din ce în ce mai
accentuată

-a curentelor

ce

continuau

să

vină

din

sudul

Dunării.

Portretul de pe păretele mănăstirii Cozia ni-l.arată pe Mircea cel
Bătrân în hainele cavalerilor occidentali, dar pe-capul său cu plete
lungi e aşezată o coroană aşă cum

purtau împărații din Constantinopol.

Scutul şi crinul casei de Anjou, pe care le găsim pe: monede şi pe
peceţile domnești, mau pătruns în peceţile boiereşti; splendorile curţilor ungareși polone, imitate de întâii domni din cele două principate,

iură în curând înlocuite cu fastul exterior dela curtea din cetatea lui
Constantin. „Între hrisoavele lui Strahimir, principele de Vidin, la
mijlocul secolului al XIV-lea sau ale: despotului Ştefan, şi între
primele acte ale voievozilor munteni nu ce nici o deosebire: aceeași.
“formă, acelaşi stil, aceleaşi înflorituri. Limba e pretutindeni cea
paleoslavă“ (Iorga). Penetraţia occidentală, cu tradiţia feudală şi
propaganda catolică, n'a fost nici adâncă, nici de lungă durată. În.
lupta celor două biserici, cea ortodoxă răsăriteană, cu care dela
început s'a identificat elementul românesc, a triumiat asupra bisericei
catolice, care eră. a streinilor.
Iniluenţa slavonă, în loc să scadă, crescă şi mai mult, şi limba
întrebuințată în biserică deveni limba oficială de stat, precum, în
apus, statul şi biserica întrebuinţau deopotrivă limba latină. În

„curând

evenimentele -istorice aveau să

pregătească terenul pentru: -

ca Țările române să devină chiar focarul culturei slavone.

„ Osmanii se răspândiră ca o îurtună asupra Peninsulei Balcanice.
Abiă la Dunăre se opri furtunosul Baiazid, lovit în piept de.toiagul
“moşneagului viteaz Mircea. Ţările dunărene rezistară furtunii mult
timp după ce popoarele balcanice fură subjugate şi după ce pe turnul
s

Ortodoxismul birui“tor -
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Si. Sofii din Constantinopol se. ridicase
întrun loc de adăpost, veniră în Țările

semiluna turcească. Ca
române emigranții dela

miază-zi, aducând cu sine ce aveau mai scump

şi deci şi tezaurele de

cărţi bisericeşti slavone. Mănăstirile din Țările române, al căror număr
creştea din ce în ce, fură inundate de călugări streini. Pe vremile
acestea, când sentimentul naţional nu există încă, criteriul care despărţeă sufleteşte popor 'de popor nu eră limba: religiunea eră valul
cel mâre care acopereă cu apa sa pe toţi cei de o „lege“, Călugării
„nu făceau deosebire între ortodocşii de aceeași limbă şi cei streini,
ci, venind la noi, ci intrau
nu ca agenţi slavi sau greci.

numai
i

ca

propovăduitori

culturali,

iar

- Domnii români se complăceau în rolul acesta de sprijinitori ai
ortodoxismului, şi chiar cu mult
mai târziu, când cultura slavonă
începuse să dispară şi limba română se răspândise în literatură, vom.
vedeă încă voievozi, ca Mateiu Basarab, tipărind în Ţara Românească cărţi pentru Slujba slavonă. .

Într'o vreme
biserică,
cu

cele

când

orice

ortodoxismul
mai

grave

mişcare
nostru

urmări

culturală se: reflectă
a

fost

“pentru

„desvoltarea

noastră culturală, căci el ne-a legat pentru
cu cultura orientului, formând un zid despărțitor faţă
vecinilor noștri din vest şi din nord.
Marea mişcare a Renaşterii, care a cuprins —
decât pe-alţii — pe vecinii noştri Poloni şi Unguri,

de catolicismul acestora.
puternică

pavăză

pentru

prin

evenimentul
veacuri întregi
de catolicismul.
Pa
deşi mai târziu
e strâns legată

Dacă ortodoxismul nostru a fost cea mai |
conservarea limbei şi naţionalităţii

el a fost şi o piedică puternică şi

continuă pentru

noastre,

curentele cultu-

rale apusene. Chiar ideea de latinitate, care în mod firesc trebuiă
să apară odată cu trecerea Românilor prin şcoalele umaniste ale:
vecinilor noştri,nu a avut multă vreme un răsunet covârșitor. În schimb

însă, Orientul cu fantazia-i vie şi cu nepotolita-i sete de forme nouă

Mănăstirile, focare cul“- turale

şi colori îmbelşugate, lumea aceea inventivă de care ne legă religiunea, îmbinată cu predispoziţiile etnice de origine mediterană ale firii noastre înzestrate înainte de toate cu'un foarte pronunţat simţ
pentru măsură şi armonie, a îăcut ca în acest colţ din sudestul european:stăpânit de Români să se nască
o cultură proprie.
Ceea ce cu veacuri înainte se întâmplase îîn apus, se. începe şi

pentru noi Românii:

mănăstirile devin focarele culturii;

în ele se

.

STAPANIREA
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concentrează

aproape. toată
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mişcarea

literară

a timpulăi,

care-şi

-

păstrează caracterul religios şi haina slavonă.. Aici, în lăcaşurile de
reculegere . sufletească, populate
de emigranţi
fugiţi dinaintea
Turcilor, se continuă, pe teren românesc, literatura Slavă.. Cărţile
sfinte se copiau în zeci şi sute de: exemplare, care se scriau cu slova
caligrafică a maestrilor. răbdurii, se împodobeau cu iniţiale, vignete
şi

miniaturi

artistice

şi se

legau

în

scoarţe

pompoase

de

metal

preţios. Lucrări originale nu par.a se fi scris decât puţine, precum
e bunăoară panegiricul în slava sfântului loan-cel-nou, ale cărui
moaște. fură aduse la '1400—1401 la Suceava, scris de Grigore
Ţamblac. (Acest călugăr de origine bulgară a ajuns mai în urmă
mitropolit la Chiev şi a murit în Serbia, ce egumen de mănăstire,
“ departe

de Ţările

române,

pentru

care

el n'a

fost

decât

unul

din

-mulţii streini cu învăţătură, adăpostiţi o bucată de timp între zidurile
ospitaliere ale mănăstirilor noastre). Nici traduceri nouă din grecește
nu par a se îi făcut în mănăstirile noastre, -căci prin activitatea anterioară a traducătorilor bulgari, mai ales a lui Eftimie şi a şcolii sale,
| cărţile mai importante erau traduse toate. În schimb s'a copiat mereu,

"mai ales la Homor, Voroneţ şi Putna, şi ca o dovadă de măiestria şi
valoarea artistică a acestor copii, poate servi frumosul Evangheliar
pe pergament rămas dela popa Nicodim, scris la 1404—1405, Sau
- Evanghelia slavo-greacă, copiată la 1429 la Mănăstirea Neamţului, din
care dăm şi noi câteva reproduceri în colori. Ici şi colo ni s'au păstrat

.,

şi numele copiştilor, precum: călugărul Gavril (între 1436 şi 1443),
smeritul A ta na sie (1461), călugărul Paladie
(sfârşitul sec. XV) . |
sau călugărul Siluan
- acestor manuscrise.

din Neamţ,

care ferecă în argint scoarţele

|

:
.

Tot pe lângă mănăstiri erau şi şcolile,

puţine câte vor fi existat,

Şcolile

la început numai de slavoneşte. Mai ales cele alipite la sediul unei
episcopii se bucurau de o deosebită îngrijire. Despre cea din Suceava

Minti
-

- Ştim că a fost ridicată de Alexandru cel Bun la rangul de şcoală

„domnească

și pusă subt îngrijirea vestitului predicator Gri-

goreȚamblac.Şi Moise

Filosoful,

pomenit într'un docu-

ment din a. 1423; pare a fi fost dascăl la această şcoală. Tradiţia
vorbeşte. şi de şcoala din satul Rădăşeni în Moldova, pe la
mijlocul veacului al XVI-lea, în care se spune că ar îi învăţat Ştefan
Tomşa.
loa Dascălul,
care aveă doi îraţi, pe-Coste şi
Toader Popovici, „pisari“ amândoi, e pomenit în acte din
1476 şi 1483. .Alţi „dieci“ al căror. nume curat românesc ni: s'a
- păstrat în documente, sânt Mihaiu Oţel, Oanţă, Vulpaş, Ne-

.
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| g rila Ş, ete. Dintr'un uric dela 1563 aflăm de un Micul, care a învățat „în scaunul : oraşului Bucureşti“. La -aceste şcoli mănă-

în

sec.

al XVII-lea se. „aduceau ' copii . cu
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„Nicodim la :1405 în mănăstirea Tismana

slav, scris
s
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(Muzeul 'de antichităţi din Bucureşti)

la învăţătură, spre a scoate din ei preoţi.
treabă;

dintre aceia sânt vlădici și egumeni

la sfintele: mănăstiri“,

„Aşa se fac oameni

de

şi preoţi şi diaconi pe

spune un document contemporan (ap. Iorga).

S. Puşcariu, Istoria literaturii
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Din EVANGHELIARUL
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scris în 1429, la Mănăstirea
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Pe lângă mănăstirea din Câmpulungul Munteniei există o şcoală înfloritoare pe la 1669. Peste munți, în Braşov, şcoala a fost ridicată

„în

1495

şi cu

o sută de

ani mai

târziu

(1597),

ea

a fost

re-

clădită în piatră. Tot de la sfârşitul secolului al XVI-lea ne e atestată
şcoala din Caransebeş,
unde „dascăl de dăscălie“ eră Efrem
Zăcan, pomenit în predoslovia Palici dela Orăştie. Totuşi, pentru ca
instrucţia

să

fie

mai

aleasă,

cei

ce“se

pregăteau

pentru

cariera

preoțească erau trimişi la mănăstirile din Principate, ca acel Oprea

„Alămuţ _din Sălişte
de lângă Sibiiu,
- scrisoare“, în anul
“dascălul

1651,

Dumitru

plecat

în Moldova „să înveţe

deşi în Sălişte este amintit încă din 1616

Popa

(„grămătic“

şi „crâsnic“).

Din

centre

culturale de însemnătatea Braşovului, plecă pe la mijlocul sec. XVI
Mihaiu, fiul lui popa Dobre dela Biserica Sfântului Nicolae, ca să
înveţe carte slavonă în Ţara Sârbească.
Încercarea lui leraclic
Despotul (1561—1563), care învățase în tinereţe medicina la Montpellier, de a întemeiă un fel de universitate cu bibliotecă la Cotnar,

-

de unde profesori renumiţi aduşi din streinătate, Ka sper Peucer,

Johann Sommer, Johann Rheticus ş. a. aveau să răspândească învăţăturile umaniste între Românii şi Saşii din acele părţi,
nu izbuti, căci şcoala lui fu considerată ca un „atac fățiş adus

ortodoxismului.

|

Cultura care se puteă răspândi din chilioarele strâmte ale mănă-

Ca oa

stirilor eră unilaterală, fiind pătrunsă de spirit religios și cosmopolit.

Învățăturile lui Hristos, oricât de sublime ar îi ele şi oricât de adâncă

e învăţătura exprimată într'însele, nu pot servi de îndemn unei litera-

Caracterul
cosmopolit
şi savant
al culturii
religioase -

turi bogate şi multilaterale. Ele au slujit. însă ca temelie unei culturi
teologice, care, prin îireaei savantă şi aplecarea spre polemici, a
influenţat ădânc chiar şi istoriografia, acea ramură literară care a îost
reprezentată în epoca veche la noi de scriitorii cei mai luminaţi, de
cronicarii

noştri.

Începută

în mănăstiri

în

limbă

streină,

şi

după

model strein, istoriografia noastră creşte şi se înalţă prin munca
unor mireni, care sânt însă atât de pătrunşi de acest spirit religios,
încât văd pretutindeni semne cereşti diriguind. evenimentele istorice,
iar plăcerea de a polemiză cu izvoarele lor şi de a se arătă cu orice
ocazie erudiţi, îi face pe unii din ei reci şi fără farmec. Pe lângă aceea, mănăstirile mai erau mai mult sau mai puțin
internaţionale. Internaţioalismul are rădăcini în însaşi învăţătura
fundamentală a Mântuitorului: lubeşte pe aproapele tău ca pe tine înSuţi — precept care exclude ideea naţionalismului, ce- aşază graniţe
între om şi om, aprinde pasiuni între semeni şi ridică braţul înarmat. '$.

pp

Puşeariii,

Istoria

literaturii.

18
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asupra vecinului. Pe lângă aceste idei cosmopolite, care au împiedecat atâta timp naţionalizarea literaturii române, în mănăstiri trebuiă
să se desvolte şi spiritul de clasă, sectarismul, care excludeă mulţimea

dela îndeletnicirile literare.

Clerul, odată

cu îmbrăcarea

reveren-"

dei, se învesmântă cu drepturi şi privilegii extraordinare, şi formă din ce în ce imai mult, cu cât creșteau favorurile pe care Domnii pioşi i
le hărăzeau din belşug, o clasă care se izolă de mireni, înfrăţind între
sine pe oameni care în copilărie învăţaseră limbi diferite. Îmbrăcat în
haina unei limbi streine, scrisul lor răspânditor de cultură în Ţările
române puteă excită evlavia credincioşilor, le puteă înălţă sufletele
spre plaiurile fericirii vecinice, dar nu eră -în stare a le da acăle
zvâcniri de inimă,
Lipsa unui
mediu cultural în
afară de
mănăstiri

din care curge izvorul inspiraţiei adevărate.

Pe când în apus, unde cu veacuri înainte găsim stări analoage cu
ale noastre, încetul cu încetul, pe lângă cultura ce plecă din mănăstiri,
se alcătuiă la Curțile domnitorilor, în jurul aristocrației şi în clasa de
mijloc, din ce în ce-mai puternică, o literatură profană, în limbă
rațională, la noi lipseau cu desăvârşire condiţiile acestea. În zadar.

le vom căută la: Curtea păstorilor aromâni din Pind, înălţaţi prin
vitejia lor personală pe un tron din care nau avut vreme să facă un
centru de cultură; în zadar le vom căută la întâii voievozi din nordul
Dunării, care, în domniile lor scurte şi pline de lupte sângeroase îmşi a pretendenţilor interni, n'aveau nici
depună spada spre a întinde cununi de

laur celor ce le-ar fi. putut cântă vitejia. Cum s'ar fi putut naşte în
sufletul lui Mihnea sau Mircea Ciobanul porniri nobile, cum puteă
Doamna Chiajna să facă loc unor idei senine între gândurile ci
“ambiţioase și alături de dorul ei de răzbunare? Boierii trăiau la

7

“potriva râvnitorilor streini
priceperea nici vremea să

țară, fără necesităţi culturale şi preocupaţi adesea de gânduri de
parvenire, iar în oraşele dela poalele Carpaţilor lipseă o viaţă
orăşenească românească, căci întemeietorii lor, Saşii ardeleni, au - .
avut în toate timpurile grija de a se izolă față de. neamurile în
mijlocul cărora trăiau, întrebuinţând superioritatea lor culturală nu
spre a face şi pe alţii părtași la ca, ci spre a exploată economiceşte
pe cei mai puţin înaintați în cultură decât ei.

În astfel de împrejurări, la noi, biserica rămâne, în epoca veche
a literaturii noastre, stăpână pe cultura timpului. Pe când biserica
apuseană e nevoită să ţină seamă de înflorirea culturală din jurul
ci și să primească de voie de nevoie protecţia asupra artelor, biserica
noastră ortodoxă, mai sectară și nesilită de împrejurări, a putut ssă
se mențină fără de a face concesii timpului.
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1

ME

2. CELELALTE ARTE
Tipieul Și
malismul

Aceeaşi influență covârșitoare

.

a avut-o biserica şi” asupra ce-

lorlalte ramuri ale artci. Şi ele apar închise aproape cu desăvârşire
în incinta mănăstirilor,şi ele sânt stăpânite în evoluţia lor de acelaşi
conservatism, care opreşte avântul inovator şi toarnă plumb în
Sprijinitorii mişcării artistice sânt
aripile geniului descoperitor.
"domnii ţărilor româneşti, dintre care unii, ca Ştefan cel Mare, Petru
Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu în Moldova, Neagoe Basarab în :
Muntenia, iar mai târziu Mateiu Basarâb, Vasile Lupu şi Constantin
+ Brâncoveanu au fost adevărații promotori ai mişcării artistice, prin
neprecupeţita lor. dărnicie. Arta românească. le datorește nespus
de mult şi se resimte de 'predilecţiile artistice pe care le aveau”

|

unii din ei.

"+
-

. Prin-invazia Turcilor şi prin cucerirea Bizanțului, o cultură veche
ameninţă să se stingă. O parte însemnată din cei ce, în imperiul
bizantin, alcătuiau clasa savanților, a literaţilor şi a artiştilor, se
refugi€ în Italia, ducând cu ea sâmburele Renaşterii. Biserica apu- E
seană, înțelegând glasul vremii, în marile ei aspiraţiuni de cucerire
şi mărire, a ştiut să pună în serviciile sale noul avânt, şi în loc de
a ridică stavilă în calea lor, ca.a promovat talentele originale ce
apăreau în mediul atât de prielnic al Italiei, bogată în centre de
„cultură,

Altă parte
Ţările. române,

a refugiaților din Peninsula Balcanică a ajuns în
unde, ca şi la Muntele Atos, câtva timp existară

singurele centre importante
tine. Dar biserica ortodoxă,

ce deveniră depozitarele artei bizânfără legăturile reînviate cu antichitatea

clasică, făcăi ca arta să rămână legată de un ideal artistic, care nu
mai eră în acord cu ritmul vremii. Încătuşată în pravilele celei mai
conservative din biserici; arta se izbeă de cele două piedeci mari,
Care se opun oricărui progres: tipicul, care sugrumă originalitatea,

Originali-

şi

profesionalismul,

care

încurajază

pe

cei

lipsiți

E

de talent.
Pentruca

totuşi, “în astfel

puţin prielnice,

de împrejurări

să îi

puritatea putut există o înflorire, precum fără îndoială o putem constată la

artei româ- noi,

nesti
i

arta

trebuiă

să

primească

impulsuri

şi

daruri

nouă.

„Nu-i

vorbă“, spune criticul de artă îrancez, d-l H. Focillon, „de un bizantinism, care

continuă

românească

..

în mod

artificial

să ducă

6 viaţă

precară,

ci

de o funcţiune vie, care “asimilează şi se reînnoeşte ... Vechea artă

complexa,

. nu

este

o înviere

a artei

bizantine. . ., ci o artă!

a cărei originalitate consistă în calitatea cu care ştie să

-

„ Portretul lui Ştefani cel Mare, cu icoana Maicii Domnului, din EVANGHELIARUL !
,

-

slav dela Homoi, din anul 1473.

|

(După 1. Bogdan, Evangheliarele dela Homor şi Voroneţ)
,
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|

asimileze şi în darurile ei creatoare .;. Ea are afinități cu occidentul:
şi păstrează un accent românesc, chiar când vorbeşte limba unei arte
streine. . . Una după alta vedem infiltrându-se în cultura proprie
tehnica construcţiilor de biserici sârbeşti, fastul cavaleresc al regilor
angevini din Ungaria, propaganda catolică venită din Transilvania şi
“Polonia, undulaţia geniului: bizantin, admirabilele ficțiuni decorative
ale Caucazului, Armeniei şi Persiei. Dar prin aceste îire de aur,

nuanţate prin cele mai felurite influențe, subsistă urzeala. solidăşi
încântătoare, care susţine țesătura şi dă-tonul“.
Ca şi în literatură şi ca şi în toate manifestările noastre, trăsăturile caracteristice ale. poporului nostru se vădesc şi în manifestările
artistice ale acestui ev mediu, prelungit cu mult peste limitele sale

fireşti.

O putere mare de asimilare

face pe artistul român să-pri-

mească cu plăcere cele mai variate: influențe externe şi să le imite
cu uşurinţă; un simţ foarte desvoltat pentru armonic face însă ca
aceste înrâuriri din afară să nu predomineîn măsură atât de mare,
încât să tulbure proporţiile tradiţionale; un instinct sănătos îl călăuzeşte totdeauna pe artist, făcând ca ceea ce este esenţial să iasă la
iveală, iar amănuntul indiscret să fic sacrificat fără durere. Astiel se
explică de ce arta bizantină, deşi a suferit la noi atâtea prefaceri, se
continuă totuşi în ceea ce e mai caracteristic pentru ea şi apare în cea -.

mai îrumoasă puritate. „Nu Muntele Atos a iniluenţat Moldova, ci,
dimpotrivă, cultura cea mare a acesteia, comorile ei artistice, au.
artei atonice“ (|. Strygowski).
- influenţat întreaga desvoltare.a
Pictura |
În pictură lipsesc cele mai multe1 din inovațiile pe care artişti
- geniali le-au introdus în arta apuseană paralel cu înflorirea literară
din Trecento italian. Umbra nu e văzută de pictor, al cărui ochiu nu
descoperise încă lumina; perspectivele, care îac ca ochiul să zboare
-pe întinderi nemăsurate,

scute;

peisajul

e

cuprinse într'un petec de pânză,

disprețuit;

pădure, - o stâncă uri munte,

un

pom. continuă

doi stâlpi un palat:

să

nu-s Ccuno-

o

reprezinte

Chiar şi figurile

omeneşti rămân în aceleaşi poziţii convenţionale, căci mădularele înlemnite nu le desmorţeşte încă un Giotto. Acești sfinţi cu feţele lor
impresionante de asceţi, rămân îmbrăcaţi în hainele lor cu îalduri
convenţionale, fără să trădeze corpul în care pulsează viaţa. Nici
vorbă nu poate să fie de nuduri, 'de această cea mai desăvârşită
frumuseţe ce.s'a creat vreodată. Unde s'ar fi pomenit ca un cutezătar .
să încerce a ne arătă pe Susana în baie, subiect care a ademenit
aproape pe toţi pictorii mari ai apusului?
Cu toate acestea, în manuscrisele, din ce în ce mai Dornpoase,
x

A

Ziat

NE
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Evanghel istul Mate
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(Dup ăl

minia
iniaturăă
Bogdan,

în ace laş
op.

ci

4 ).

1 manuscris
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-

în icoane şi mai ales în picturile al-iresco, ni s'au păstrat adevărate

comori de artă, admirabile în armonia colorilor şi neîntrecute în

podoabe decorative. În sec. XIV pictorii noștri reînvie un vechiu
obiceiu : bizantin, acoperind păreţii exteriori ai bisericilor şi -mănăstirilor cu o minunată „biblie în plin aer“, încadrată atât de minunat
de cerul! albastru, şi. de verdele pădurilor seculare; Motive biblice se
amestecă

cu

reminiscenţe

din

lectură

şi mai ales

cu

subiecte

din

:

cărţile populare, spre a lăsă îrâu liber fantaziei pictorului, care de
astădată introduce viaţă şi acţiune în picturile sale. Frumuseţea
acestor opere impresionează adânc pe occidentalul care le vede

întâia oară.

„În văile

părăsite ale Bucovinei sânt comori de artă,

1

cum nu-se mai întâlnesc nicăiri pe lume ... Pe păreţii exteriori ai
bisericilor din Suceviţa, Voroneţ, Mănăstirea Homorului, Vatra Mol-

doviţei ețc.'se văd acâle icoane ale bisericei ortodoxe; care te răpesc

cu totul şi care, cu colorile lor vii, privite de departe, îţi fac impresia .
unui covor persan. Aşa mândrie nu mai întâlneşti aiurea. Şi această bogăţie de colori te stăpâneşte și mai mult în interiorul bisericilor unde i se
adaugă luciul. abundent al aurului, pe care câteva raze discrete de
"soare, pătrunzând prin ferestre, îl ridică la un puternic efect artistic“

(1. Strygowski). „Epoca cuprinsă între domnia lui Petru Rareş şi aceea
a Movileştilor este epoca strălucită a picturei moldoveneşti,

„apogeul arhitecturei subt Şteian cel: Mare...

urmând

Nu cunosc nimic mai

frumos decât nuanțele imensului Arbore care acopere tot păretele, .
“de sud de la Voroneţ,. cu cele două colori dominante,: verdele şi
albastrul, care formează —
oricât de surprinzătoare. ar părcă
această asemănare — cel mai moale covor pe. care-l poți visă. Nu
cunosc

ochi

nimic

decât

(P. Henry).

mai

aurul 'și

somptuos

azurul

şi în

acelaşi

Judecăţii

„Făcute pentru plin-aer,

din

timp

urmă

expuse

mai

dulce

de la

de-adreptul

pentru

Voroneţ“

luminei

cereşti, aceste picturi al-iresco au o îrăgezime de accent şi o autoritate decorativă care ne încântă ... Dar această îmbrăcăminte
exterioară nu trebue să ne ascundă interesul și farmecul picturci

sanctuarului . . ., (care) ne păstrează expresiuni din cele mai înalte
ale gândirii. bizantine . . . (Şi), prin costume şi portrete,: o serie
întreagă de opere în care se afirmă poezia vieţii româneşti, întinerind

formulele antice .. .*: (H. Focillon). - -

.

Fireşte că astăzi nu mai
putem şti numele acelora care
au dus arta aceasta. bizantină la cea 'mai mare înflorire a ei, căci
. artiştii, în de obşte călugări, erau prea modeşti ca să-şi iscălească
numele
subt operele
lor.
Doar
dintr'o îrumoasă
evanghelie,
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păstrată în biblioteca din Miinchen, care are patru icoane mari,
aflăm
de un diac Teodor Mrişescul, care pe la 1492 'lucră
pentru
Ştefan cel Mare. Îricolo, aceste opere artistice sânt mai totdeauna

anonime,

Sculptura”

ca şi arta ţăranilor

noştri.

|

Cei doi Pisano, tatăl şi fiul, Nicold şi Giovanni, au apucat,
în
apus, dalta sculpturilor în mână, spre a însufleţi piatra. Din blocul
de
marmoră răsăriră figuri omeneşti, mai întâiu în basso-reliefur
i; apoi,
odată cu aţintirea mai cu dinadinsul a. privirilor asupra
statuelor

antice,

săpătura merse

mai adânc,. trupurile omeneşti se desprinseră

din îondul de piatră, apărând întregi, despărţindu-le de realitat
e
numai soclul pe care erau așezate.
Încetul cu încetul căzură şi
hainele de pe aceste trupuri, care se arătară goale, în toată
măreţia şi
frumuseţea pe care le-a dat-o firea. Cum se puteau împăcă aceste

-nuduri cu spiritul bisericii ortodoxe,

care predică ascetismul, care.

voiă să depărteze privirile credincioşilor de la frumuseţea lumeas
că
a naturii, îndreptându-le numai spre frumosul lipsit de contururi al
fericirii vecinice? Dar trupul bărbătesc cu muşchii încordaţi al unui
*
Siânt Sebastian nu corespundeă de loc cu concepţia orientală a sfinţi-

lor slăbiţi

în chinuri,

care

şi-au

omorit

trupul

pentru

ca

să-şi .

fericească sufletul; dar braţul rotund al Matrici Magdalena, care se
desprindeă din cutele largi ale mânecii, ca să cuprindă capul lui

„Hristos, 'puteă, tocmai prin frumuseţea sa, să învie marmora TECe,

-să dea privitorului imaginea braţului femeii vii, să personi
fice oarecum ispita pământească. Şi chiar dacă, precum au dovedit
cercetările mai nouă, biserica ortodoxă nu opreă formal chipul cioplit,
bar- „baria Turcilor cuceritori a pustiit, pe vremea când în apus sculptura luă :un avânt mai mare, toate stâtuele din bisericile” bizanti
ne: -

modelul sculptat lipseă pentru noi.

.

-

i

” Sculpturala noi e pusă aproape exclusiv în serviciul decoraţiunei:
Săpăturile în lemnul tronurilor domneşti, al crucilor şi al sfeşnic
elor
înalte pentru făclii, în metalul clopotelor, candelelor şi cădelni
ţelor,
- în argintul îmbrăcămintei cărţilor şi a icoanelor, precum şi
florile
stilizate şi ornamentale tăiate în piatra chenarelor care încadrează:
“
uşile şi ferestrele bisericilor sau împodobesc lespezile de pe morminte, sânt expresia marelui talent înnăscut al Românului pentru
amănuntul decorativ. Rare-ori întâlnim.pe pietrele de pe morminte
câte-o figură omenească gravată în linii, obiceiu venit dela Saşii din
Ardeal, dela care vom fi primit şi acâle medalioane cu gravuri fan-

tastice, care împodobesc păreţii din afară ai bisericilor lui Ştefan cel
Mare.

Dar, dacă din piatra ce apasă pe mormânt

nu se desprinde,

per,

i

Sici

răid
.”
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ca în apus, relieful corpului neînsuflețit, în penumbra bisericilor
noastre, se zăreau, aşternute cu dragoste pe lespezile reci, nişte
minunate portrete brodate de mâni albe de domnițe în mătase şi fir
de aur-pe“catifeaua grea a epitafelor. În sfârşit, când manuscrisele
frumos împodobite fură înlocuite cu cartea ieşită din teasc, vechile
frontispicii pictate fură imitate de gravorii în lemn ai tipografiilor
noastre,

care în curând

introduc,

pe lângă

frumoasele

vignete,

ini-

țiale şi ornamente de la sfârşitul capitolelor, şi ilustraţia în cărţile
noastre sfinte. “Pe vremea lui Petru Movilă aceste chipuri nu mai
sânt imitate după miniaturile bizantine, ci inaestri tipografi veniţi din

„Ucraina - introduc gravuri imitate după modăle germane.
Asticl
“pentru ilustrația' „Fiului rătăcitor“ din Evanghelia învăţătoare de la
„__ Govora, reprodusă în acest volum, a servit clişeul unei cărţi tipărite
la Lemberg. Încetul cu încetul gravorii streinii fac şcoală la noi şi,
„alături de nume streine, gravurile poarte iscăliturile româneşti aleuriui Petru Teodor sau:Ursul, care se emancipează de subt influenţa “maestrilor, întrecându-i: adesea în
arta de a 'săpă
în lemn.
|
!
|
i
.

Ceva mai târziu, însă cu paşi şi mai repezi,urmă,

Muzica

curopean,

progresul

în

muzică.

Aceasta

e

poate

în vestul .

ramura

artei,

„a cărei desvoltare e-mai strâns legată de progresul general cultural.
_E instructiv.a constată cum la noi, Românii de azi, care am făcut
într” un veac o săritură atât de: uriaşă înainte, priceperea pentru

muzică se găseşte încă în măsură relativ mică.

Acei: fii de boieri care

acum 70—80 de ani plecau în streinătate să-şi facă studiile, şi-au însuşit cu o repeziciune, care face! onoare calităţilor intelectuale .ale
Românului;
tot ce însemnă progres în apus față de țările noastre.

Ei s au întors în ţara lor nu numai ca bărbaţi de stat şi ca literați,
ci şi ca

pricepători 'ai artelor

plastice:

colecţiile

bogate

particulare

de tablouri şi pinacoteca din Iaşi o dovedesc îndeajuns. Numai pentru
muzică n'a prea avut pricepere aproape nici unul dintre “bărbaţii
mari

ai

generaţiei

de la 48,

numai

pentru

această

ramură

a artei,

care nu cere numai inteligenţă, ci şi 0 valoare morală a inimei, o
adâncime a sufletului, pe care n'o poate da decât o creștere de multe
generaţii într'un mediu social cu cultură veche.
Chiar şi în apusul, care de mult avuse un Trecento în literatură
şi un Cinquecento al artelor plastice, muzica s'a desvoltat mai încet.
- Şi tot în biserica catolică, care a ştiut să împace în toate vremile
canoanele cu spiritul timpului, S'a făcut evoluţia ei. Orga şi muzica
instrumentală pe care ea le-a admis, au fost una din condiţiile de

Legătura

manuscris,
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căpetenie ale acestei. desvoltări. În curând apoi, vocile
şi crescură într'un cvartet. Pe lângă tenorul de la
aveă să cânte evanghelia (şi acest „tenor“ nu însemnă
de bărbat: numai în mod incidental se alegeau pentru

se înmulţiră
început, care
o voce înaltă
funcțiunea de -

„cântăreţ astiel de voci, mai plăcute la auz) s'a adăogat în
curând a
doua voce, mai înaltă, care pentru aceea: s'a numit „alto“,
deşi în
- desvoltarea sa de mai târziu nu aveă să rămână vocea înaltă
propriu

zisă,

căci acestor

două

voci li s'au mai

adăogat două,

cea joasă,

„basso“, şi cea mai de deasupra, „soprano“. Şi tot din servici
ul
bisericesc s'a desvoltat mai târziu opera, precum din cultul biseric
esc
al catolicilor a răsărit drama modernă.
|
În orient, dimpotrivă, muzica, în loc să progreseze, a degenerat
şi convenţionalismul şi-a dat roadele sale dăunătoâre mai ales
în pri-

vinţa aceasta, tipicul devenind aici tipic. „Pe când în apus,
dintre cele douăsprezece game ale muzicei antice s'au ales numai
două, cea majoră (ionică) şi cea minoră (eolică), biserica orientală

a menţinut opt — cele opt glasuri — care însă cu timpul,
adăogându-li-se diverse cadenţe melodice, au devenit opt melodii
consacrate,
după care se cântau toate cântările bisericești“ (G. Dima),
împiede-

când

orice avânt - de

desvoltare

în

direcţii nouă.

Serviciul divin

luând proporţii prea 'mari pentru timpul relativ scurt în
care trebuiă
celebrat, cântările bisericeşti, în loc să-şi păstreze mişcar
ea de coral,
care le-ar fi fost firească, începură să fie stâlcite printr'o mişcar
e prea

repede.

La aceasta se adauseră

câteva “abuzuri curioase,

precum

cântarea pe nas şi luarea prea sus a tonului: unii cântăreţi biseric
eşti
_ îşi împlântau chiar pe dinafară degetele în beregată ca să-şi scurteze
coardele vocale şi să poată cântă mai înalt. La poporul nostru
şi azi
există părerea că „frumos“ şi „înalt“, la cântare, sânt noţiuni
iden-

tice, Ceea ce a fost însă mai dăunător pentru desvoltarea muzicei în

biserica răsăriteană, e împrejurarea că ca deveni profesională. Cântăreț nu se făceă todeauna cel ce aveă, dacă nu talent, cel puţin.predispoziţie muzicală, ci mai ales cel care aveă ştiinţa. de carte necesar
ă.
Muzica orientală (turcească), care cu timpul începi să îie apreciată în Țările române,” fiind şi ca primitivă, m'a fost în stare,
cu
monotonia ei melodică, cu capriciile ei ritmice şi cu imperie
cţia in„Strumentării, să dea o înviorare muzicei româneşti. Ca un fapt vred-

nic de relevat amintim că cel ce a dat un avânt acestei muzici orientale,

fiind însuşi

compozitor

Dimitrie Cantemir..

şi teoretician,

a fost Domnul

român

-
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Arhitectura

În schimb arhitectura a făcut la noi progrese remarcabile şi e,
între” toate

artele, .aceea

căreia

i sa

adăogat

mai

multe

elemente:

inovatoare. Stilul fundamental .rămâne cel bizantin, 'chiar atunci
când meşterii zidari sânt streini, ca acel Vitus-Veit, Sas din
Ardeal, care a lucrat, alături de Dobromir, la biserica episcopală din
- Argeş. Dar chiar cele dintâi locașuri sfinte din Oltenia, clădite în
formă de cruce, cu cupola la miiloc, arătând o influenţă sârbească,
ascund “în zidurile lor elegante arcaturi oarbe, împrumutate stilului
“roman, Sau au, ca faţada bisericei din Dealu, de la începutul secolului
al XVI-lea, elemente armeneşti şi georgiene. Mai târziu, în veacul
al XVII- lea, un element nou se adaugă, devenind tipic: peristilul
deschis, aşezat pe coloane. În Moldova bisericile devin mai lunguieţe
“şi mai svelte decât în orient şi-sânt proptite pe de lături de contraforturi; în interior se adoptă un nou sistem de boli, care se
sprijinesc una pe alta, iar la uşi şi la ferestre arcurile bizantine sânt
frânte după modelul bisericilor clădite în stil „gotic ale “vecinilor
noştri saşi și poloni. Chiar subt Ştefan cel Mare, întâiul Domn care
a înălţat în Moldova. biserici de piatră, caracterul românesc al
Ceea ce îi dă un
stilului bizantin e din ce în ce mai pronunţat.
deosebit farmec e coperişul de şindile „care nu acopere clădirea cu
“o singură masă moartă, ci care pare că o urmează lin, cu o mişcare
elastică, -plină de viaţă şi iubire, în toate îndoiturile corpului ci.
Acest coperiş nu se găseşte decât în ţara noastră, cu ierni bogate
în zăpadă şi cu ploi abundente, produse de codrii mari cari încunjură mănăstirile. În mijloc: odihneşte turnul, ca o floare răsărită

din frunzişul adăpostitor“ (N. Iorga).
La: -0 adevărată virtuozitate au ajuns aceste coperişe de lemn,
înalte şi svelte, cu turnul lor ţuguiat, care pare că vrea să împungă

albastrul cerului, în Ardeal. . Locuitorii săraci ai acestei provincii,
reduşi la materialul ieftin ce li-l ofereă pădurile seculare, Românii,
au fost cei ce au produs singuri, între toate popoarele conlocultoare,
forme arhitectonice originale.
Minunata

unitate

a

neamului

românesc,

care

a

păstrat,

subt

stăpâniri diferite, în curs de veacuri, aceeaşi limbă şi aceleaşi obiceiuri, se vădeşte şi în arhitectura lui. Felul de a zidi bisericile,

pătrunde” din Moldova

în Muntenia,

făcând să se desvolte un îel

de stil românesc, acelaşi în amândouă principatele. Acest stil cu
vremea pătrunde şi în clădirile oamenilor cu dare de mână, care,
imitând pe Domni, nu le făceau numai pentru trebuinţe practice,
ci şi după

preocupări

estetice.

S. Puşcariu,
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:a evangheliei lui Marcu din EVANGHELIARUL.
manuscris dela 1512 din mănăstirea Neamtu.
|
(După Stelian Petrescu, op. cit.) .

„8. Puşcariu, Istoria literaturii.
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îndată însă ce treceai orăeul spre a intră în casă, preocupările artistice nu par a fi stăpânit. Afară de icoanele de pe.
păreţi, cu greu se va fi întâlnit undeva pictură în casele boiereşti.
Portretele pe care le cunoaştem se găsesc în biserici, reprezentând
pe ctitorii și familiile lor, mai rar în vreun evangheliar luxos, ca cel:

„ce ne păstrează portretul lui Mateiu Basarab şi al Doamnei Elena.

.

În general trebue să ţinem seamă de. o împrejurare, relevată: de
d-l Iorga în studiile sale despre arta veche românească: “Predilecţia - .
boierilor în timpurile acelea eră mai mult pentru podoabe în îmbrăcă“minte şi în scule decât pentru obiecte de artă. Banii nu se puteau
"depune atunci în case de păstrare şi nici nu se băgau în întreprin-

“deri comerciale.. Astfel, averea care nu cră pusă -în moşii, se
schimbă în aur şi se prefăceă în bijuterii,
în şaluri şi covoare
scumpe orientale şi în scule de metal preţios. Prin însaşi firea lor,
giuvaericalele nu sânt menite a da 'un. avânt deosebit artei, de„oarece valoarea lor nu e numai în lucru, ci mai ales în preţul pietrii
si al metalului. Şalurile, mătăsurile şi covoarele cu colorile lor vii şi
cu modelele lor îantastice erau unc-ori adevărate opere de artă, deşi
“nu de artă românească. Şi diferitele scule, argintării şi arme, vor fi
“fost lucrate artistic. Furnisorii acestora erau mai ales Saşii, în -

special cei din Braşov, care ajunseră chiar la alcătuirea unui stil
deosebit, adaptând formele occidentale gustului oriental al cumpără- |

Arta
populară

torilor. Ştim astiel despre Ştefan cel Mare că şi-a comandat o sabie
„la Genovezi,
dar că nu i-a plăcut şi că a. îost mai: mulţumit .
“de. cea îurnisată de meşterii saşi, care :i-0 făcură „a -la facionc
Valachesca“.
.
Există totuşi, în casele boiereşti, “ca şi la curţile domnești,o
„tradiţie artistică ce dăinuiă fără întrerupere din cele mai vechi tim- ..
„puri.

Ea

eră

continuată

din

venerație

în generaţie

de

acul

iscusit

„şi de'suveica harnică a femeii române, şi o găsim şi astăzi în toată
splendoarea ei până în cea ma sărăcăcioasă colibă dela ţară.
Amănuntele decorative pe care le întâlnim în ţesăturile, CUsuturile, săpăturile în lemn, desenele pe ouă încondeiate şi în ceramică la Sârbi, Bulgari (une-ori chiar la Greci, Unsuri şi Ruşi), se
“repetă adesea la Români, fără.să putem preciză centrul de iradiere;
dispoziţia acestor motive e însă cu totul deosebită: nicăieri ca la
„țăranul român nu vom găsi atâta discreţie în colori — cu o pronunțată preferinţă pentru negru — atâta măiestrie în combinaţia tonurilor

calde cu cele reci şi neutre,
câmpuri

mari, rămase

mai ales în aşezarea

necolorate

şi neornamentate:
x

ornamentului
ochiul,

pe

privind,
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găseşte totdeauna odihnă,

iar impresia

E
de încărcat,

îmbâesit sau

strigător şi insinuant lipseşte cu totul; nicăieii ca la noi varietatea .
motivelor nu este atât de bogată, proporțiile atât de armonioase şi
linia troiţelor, a iurcilor. şi a vaselor de lut. ars atât de uşoară,
avântată şi elegantă. Tot astfel danţurile, bogate în figuri ce presupun o elasticitate:şi o virtuozitate mare, sânt în acelaşi timp modele
de euritmie.
lată cum caracterizează d- LH. Focilloi această artă pOpulară

română:

„hoşul

arzător

şi

proaspăt,

trandafiriul amurguri-

“lor şi al
mâneşti)
potolit.
corator
Arta

florilor, albastrul adânc şi uşor alternează (în covoarele rocu armonii mai surde şi mai grave, făcute din brun şi negru
. . Această .vioiciune, această varietate, aceste virtuţi de denu. aparțin Orientului difuz, ci unei. excelente Europe.
populară română nu .e numai bonomic,. ci umanitate . . .

- Sântem

la un popor

de poeţi şi colorişti,care

a ştiut,

din

instinct,

să ordoneze- formele „.- Olarul pictor îşi înfloreşte ulciorul, ţesătoarea născoceşte decorul, îecioara îşi coase iia de mireasă: în
ajunul nunţii,

cu naturaleţa cu care povesteşti sau respiri,

fără caiet

de modele, numai din bucuria inimii. Păstorul sculptor de furci şi
bâte, care sapă în lemnul fraged, cu vâriul cuţitului, flori şi îiguri

„moştenite poate din epoca de bronz,
fusese însărcinat... ., ci,

nu împlineşte un lucru cu care

subt razele soarelui,
: el umple

după-amiezile lungi în munţi.

de farmec

Cusătoarea nu repetă cu monotonie

o temă indolentă, ca să înșele uritul unei trândăvii de harem. Plină
- de viaţă şi plină de plăcerea creaţiei, ca inventează şi desenul ei se
mişcă în unde, ca părâul subt cer şi ca un cântec de pasăre...
Nu avem a face cu profesioniști cu_vederi țărmurite şi cu memorie încărcată, ci cu artişti... Provinciile au suierit influenţe politice
diferite şi mau avut aceiaşi. vecini şi acelaşi contact. Unele, ca
Basarabiaşi Banatul — de unde ne vin acele -oprege ce constau:
din „frâmbii“ undulate ca părul unei femei — au fost înrâurite
de orient. Oltenia e ţara clasică, ea nu datorează Asiei splendoarea
artei sale, ci datorează lirismul născocitor poeziei de rasă celtică,
echilibrului mediteranian.
Nu: sântem aici nici la Slavi, nici în
“ Islam, ci la descendenţii acelor Daci, vecini îndelungaţi şi supuşi ai
legionarului roman, care, înainte de a suferi inîluenţa acestuia, intraseră în'relaţii cu cetăţile greceşti de la gurile Istrului .. . Poate că
” aici,. în cele din urmă cute ale Alpilor transilvăneni, trebue căutat, nu
leagănul, dar Attica sau Ile-de-France a poporului român şi dovezile
Aici nu gășim
permanente ale aptitudinilor sale mediteraniene.
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vioiciunea levantină. . ;, ci virtuțile: de armonie. proiundă, instinctivă,
“acel! omagiu adus măsurii “Şi raţiunii, care califică cel mai înalt umanism european . . . Acest sens de limitare lipseşte Basarabiei; care
stilizează un :motiv şi îl repetă, fără să ştie unde trebue 'să se
oprească. Asia îi impune obsesia multiplicităţii în identitate; arhi-

tectonica

mediteraniană

nu

i-a dat

ştiinţa compoziţiei ţărmurite,

măsura care determină în spaţiu ui îel de câmp
care. e haosul...
Ai impresia îfantaziei unui

închis, în afară de.
nomad, bântuit de

aducerea-aminte a florilor singurătăţii şi a umbrei nopţilor masive."

3,
O singură

dată,

NEAGOE BASARAB
în epoca

aceasta

spăpânită,de

cultura

mănă-

“stirilor, întâlnim un literat pe tronul unei ţări românești. Faptul
acesta e atât de neobicinuit, încât sânt unii crudiţi, ca d-lD. Russo,
care se.îndoiesc că într'adevăr. faimoasele /nvățături ale bunului şi
credinciosului Domn ul Țării româneşti, Neagoe Basarab Voevod,
către fiul său Teodosie Voevod ar avcă de autor pe Neagoe, pre- “
supunând că ele ar îi fost compilate din scrieri streine abiă în secolul
XVII. de un Pseudo-Neagoe, vreun călugăr admirator al acestui
Domn,
care 'făcuse atâtea binefaceri pentru biserică. De îapt, manuscrisul în care ni s'au păstrat „Învățăturile“ în limba românească datează de la anul 1654. Dar critica internă a operei arată că pe lângă
capitolele de interes general, lucrarea aceasta cuprinde lucruri relative la boieri ' şi instrucţii cum trebue duse. tratativele cu Turcii, pe.
care nimeni nu le puteă şti mai bine ca Domnul român, : şi mai ales
părți din viaţa intimă-a Voicvodului, expuse adesea cu un lirism atât
„de mişcător, încât cu greu s'ar îi putut naşte în sufletul unui om strein
de. durerile şi preocupările lui “Neagoe. Afară de aceea, există în
biblioteca naţională din Sofia nişte fragmente ale acestor Învăţături,
scrise în limba slavonă, carc par a înfăţişă redacţia lor primitivă,

mai veche cu mai bine de o sută de ani decât traducerea românească.
Căci e mai presus de orice îndoială că originalul Învăţăturilor a fost
scris în limba aceea în care, pe la începutul veacului al XVI-lea, se
făceă excluziv literatură în Ţările române, în slavoneşte. Faptul | acesta l-a îndemnat chiar pe d-l S t.Romansky, care a scris un.
studiu mai mare în limbă germană despre aceste „Învăţături“, susținând cu toată hotărîrea paternitatea lor pentru Neagoc, să considere

lucrarea aceasta drept cea mai valoroasă scriere a literaturii slav e
din veacurile care s'au scurs după stingerea vieţii literare la Slavii
.
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de sud. Așa vor face toţi cei ce hotărăsc aparţinerea unui scriitor la,
literatura unui popor sau a altuia, după criterii formale. Pentru noi
însă, care, "înainte de a căută să stabilim locul ce i se cuvine în.
istoria

unei: literaturi,

ne

dăm

seama

de

sentimentele

intime

ale

unui scriitor, Neagoe Basarâb e al nostru. Am şters, fără a sta nici
un moment la îndoială; din lista scriitorilor români, numele unui
Grigore Țamblac, care a trecut ca un strein printre noi, înainte de
a

se: retrage

în. ţară

streină,

streini

de

noi

prin

naştere

şi

ocupat în cursul şederii sale la noi de sânduri şi idei fără nici
tură intimă cu neamul nostru; nu vom căută să revendicăm
noi pe învățatul teolog şi umanist Nicolae Olahus, care Sa
“îicat cu biserica catolică a Ungariei, . nici pe Antioh, marele
streinatal lui Dimitrie Cantemir, şi cu părere de rău, dar fără

pre-

o legăpentru
identifiu îndurere,

vom recunoaște ca scriitoare franceză pe acea descendentă a Brânco-

venilor,

ale: cărei versuri frumoase sânt iscălite în zilele noastre de

Contesa de Noailles.

Dar ar fi împotriva bunului simţ a consideră

printre streini pe unul din cei mai buni Domni ai Românilor,
pentrucă pe vremea sâ nu-i puteă. trece prin gând
să scrie în altă limbă decât în cea slavonă.

Neagoe
vremuri,

numai

nici unui învățat

a fost unul din „puţinii pretendenți . la tron de pe acele

care

în

tinereţe

a primit

o creştere deosebit

de

îngrijită.

Trăgându-se după mamă din neamul cucernic al- Banilor olteneşti,
având de unchiu pe Banul Barbul, întemeietorul mănăstirii Bistriţa

(călugărul Pahomie de mai târziu), el a stat din tinereţe în legături
- strânse cu călugări învăţaţi, celebri tocmai în vremile acestea. De
la marele Niton, organizatorul bisericii muntenc, el va îi primit mai,

întâiu dragostea de a se familiariză cu scrierile filosofico-religioase
ale timpului. Un document contemporan ne spune că, pe când Nifon
căzuse în disgraţia lui Radu-vodă, Neagoe, pe atunci un simplu „vătav
de vânători“, îl spriiineă pe ascuns. Mai târziu el are de dascăl pe învăţatul călugăr Maxim (îiul unui „despot“ sârbesc, pe a'cărui nepoată,
Miliţa, o luă mai târziu Neagoe în căsătorie) -şi pe mitropolitul

" Macarie,
Ajungând

Domn

al Ţării Româneşti,

relativ lungă (1512—1521) şi pacinică.

Ă
el avă parte de o domnie

Convins că un domnitor este

trimis de Dumnezeu, el se încuniură cu tot fastul ce trebuiă să ridice
splendoarea tronului în faţa supușilor săi, şi chiar dincolo de
graniţele ţării, în faţa lumii ortodoxe, pe care se crezi dator s'o protejeze.

Dărnicia

stirile din ţară,

sa nemaipomenită

nu se restrânse

ci el „îu ctitor mare

a toată

numaila mănă-

Sietagora“,

trimițând”

"NEAGOE BASARAB cu familia sa,
Argeş
(Muzeul

iresco de la m

( înain te de restaurare):
de antichit ă ți. din Bu cureşti)

ăn ăs tirea de

42.
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anual 8000 de aspri la două mănăstiri

din Sfântul.

Munte

şi făcând

danii princiare la multe alte biserici din Peninsula Balcanică şi chiar
din Asia Mică. lar când se termină (1517) acea capo-d'operă: arhitectonică care e Mănăstirea de la Argeş, Ia sfinţirea ei fură de faţă,
pe lângă întreg clerul Țării Româneşti şi pe lângă stareţul din
Sfântul Murite, cu suita sa, patru mitropoliți ai bisericei ortodoxe —
cei din Serres, Sardia, Midia și Mitilena — având în fruntea lor pe
patriarhul din Constantinopol.
Pe o frescă a bisericii mănăstireşti din Argeş, se vede portretul -

“lui Neagoe şi al soţiei sale, încunjuraţi de copiii lor: Teodosie, Petru
şi loan, de o parte, Stana, Ruxandra şi Anghelina de altă parte. În
mijlocul: familiei sale, aşă ni-se evocă .şi astăzi figura acestui Domne.
dotat cu un âdânc simţ pentru viaţa familiară.
Către fiul său Teodosie se îndreaptă" „Învățăturile“ Principelui
filosof. -- După modelul străluciţilor: împărați. bizantini, care scriau

„Oglinzile domnitorilor“,

având; poate, înaintea ochilor Învățăturile

-

lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon său ale lui Manuil Paleologul, el voiă să lase o îndrumare celui menit să-i urmeze în scaunul
domnesc, dar pe care o moarte fără vreme l-a răpus în toiul luptelor
pentru tronul vacant.

e

Cum nici nu se puteă altîel în vremile acelea, când! originalitatea
“nu eră o condiţie a unei opere de artă, „Învățăturile“ lui Neagoe sânt :în mare parte compilate după scrierile religioase, ilosofice şi distrac- . scris de Eftimie
Cartea regilor, Panegiricul
tive ale timpului.
- în slava lui Constantin şi a Elenei, Fiziologul, Cuvântările lui Ioan
Gură-de-aur, romanul lui Varlaam, şi loasaf, apoi Alexandria, Dioptra
lui Philippus Solitarius ş. a. au servit de izvor pentru compunerea
acestor învățături, în care se arată cum se cade Domnilor. să şadă
la masă, să mănânce şi să bea, păstrând cumpătul și fugind de
ispitele beţiei; cum Domnul trebue să trateze cu boierii, ocolind
hatârurile, evitând nepotismul şi căutând dreptatea, care trebue să
fie la temelia oricărei judecăţi; cum; se cinsteşte biserica, cum se
aleg sfetnicii folositori şi cum trebue să cheltueşti pe lucruri umanitare banul

prisositor,

ci . .:. l:ai luat de
“ cum

se primesc

care „să nu gândeşti

că este câştigat

de tine,

la săraci şi de la ceia ce sânt subt biruinţa ta“;

solii streini cu toată cinstea ce li se cuvine,

dar în

acelaşi timp cu demnitate, răspunzându- li-se- astiel ca „să fie toate .
răspunsurile tale mai bune, şi să fie stăpânului solului ca nişte, săgeți
dacă le-va auzi“. Numai când aceşti soli vin de la păgâni, adaugă
înțeleptul Domn, să nu cauţi atât să le impui prin strălucire şi

NEAGOE BASARAB

43.

cuvinte alese, ci să ţii seama că „toată mintea și înţelepciunea
lor
este mâna cea întinsă şi darul să le dai şi să le umpli gurile tuturor
"de. toate“,
Culegând din fel de fel de scrieri, din care copiază uneori pagini
întregi — schimbând doar alocuţiunea
. „sufletul mieu“ din' original,

în „fiul micu“ — legând între sine diieritele fragmente în mod îoarte
abil, adăugând la înţelepciunea altora cugetările înțelepte dictate: de
- experienţa sa, Neagoe a scris o lucrare care în cea mai mare parte

a ei dovedeşte şi un talent de scriitor. Stilul lui e avântat, plin de comparaţii deosebit de frumoase prin simplicitatea lor şi întreţesut de
- imagini poctice foarte. vii uneori, precum e aceea pe care a citat-o
- Regele Carol într'un memorabil discurs: „Mintea este steagul
trupului şi, până stă steagul la războiu, tot este războiul acela nebiruit şi nepierdut, jar dacă cade steagul, războiul este biruit şi nu |
ştie unul pe altul cum piere“. Un deosebit avânt primeşte stilul său,
când

în acest

Domn,

pacinic. de altiel,.

se aprinde viteazul

care: dă

sfaturi cum să se poarte un războiu, îndemnând pe boierii săi să nu--şi
părăsească ţara nici în cele mai grele situaţiuni. EI, care în tinereţe
gustase pânea amară a pribegiei, exclamă: „Că eu am fost pribeag
şi de aceea vă spuiu că este traiu şi hrană cu nevoie pribegia ... .
Nu fireți ca pasărea aceea ce se cheamă cuc, care- -şi dă ouăle de le
“clocesc alte pasări şi scot pui, ci îiți ca şoimul şi vă păziţi cuibul

“ vostru“ , . ., iar îndreptându-se către fiul său, îi spune: „tu să mergi
drept, îaţă la faţă spre vrăimaşii tăi,
„îi ei mulţi, nimic să nu te -îniricoşezi,
viteaz şi războinic nu se sperie de
răsipeşte un leu o cireadă de cerbi şi
de oi, cât de mare, aşa şi omul: viteaz
îricoşează de oameni

mulţi“.

fără nici o frică. lar de vor
nici să. te îndoieşti, că omul
oamenii cei mulţi, ci, cum
cum omoară un lup o turmă |
şi bărbat şi hrăbor nu se în- !
|

Dar suiletul acestui Domn vibrează în acorduri de. adevărată
poezie atunci când loviturile sorții îl fac să-şi piardă rând pe rând
pe iubiții săi, mai întâiu pe maică-sa, Neaga, care-l iubeă atât de.
mult, încât „şi la moartea ta îţi rămase inima cuprinsă de dorulşi
de mila mea şi ochii tăi nu se săturau de vederea: mea“, apoi pe îiul .
său loan şi pe domniţa Anghelina, în sfârşit pe Petru, la mormântul
căruia găseşte următoarele accente de un lirism admirabil, înrudit
atât de aproape cu bocetele poporului român: „O, fiul meu Petre,
iată că-ţi trimit coroana, surgiucul şi diademele, pentrucă tu erai
stâlparea mea cea înflorită, de care pururea se umbreă şi se răcoreă
- ochii miei, iar acum stâlparea mea s'a uscat şi florile s'au vestejit

44
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şi S'au scuturat, şi ochii miei au rămas arşi şi pârliţi de. jalea înfloririi tale. O, iubitul mieu Petre! eu gândeam şi cugetam să ii - Domn, şi să veseleşti bătrâncțele mele oarecând cu tinereţele tale şi
“să fii biruitor pământului, iar acum, fiul meu, te văd zăcând subt
- pământ,

ca un trup'al fieştecăruia sărac. Într'o vreme

îmi erai drag,

iar acum te-am urit; într'o vreme îmi eră milă de tine, iar acum nu
mi-este-milă . . . O, fătul mieu, căci nu mă acopere mai bine pe
mine pământul decât pe tine, şi mă lăsaşi la bătrâneţele mele!“"O scriere străbătută de atâta înţelepciune şi de atâtea frumuseți
poetice e vrednică. de a îi cetită şi în ziua de azi. Putem îi mândri
că la începutul literaturii noastre apare un scriitor de o valoare
literară atât de mare, tocmai pe tronul unei țări româneşti. După:
aproape două veacuri aveă să răsară pe alt scaun de Domn român
un scriitor şi mai strălucit, Dimitrie Cantemir.
4,
Rezumate
istorice
şi anale

|

INCEPUTUL

Istoriografia română

ISTORIOGRAFIEI

începe

acolo

ROMÂNE

unde

este a se

căută în-

ceputul celor mai multe mişcări literare în epoca aceasta, în mănăstiri, iar impulsul ci. e de origine bizantino-slavă. Limba în care s'au
scris întâiele lucrări de natură istorică, nu putea îi nici ea alta decât

"cea slavonă.

La

.

|

Bizantini - circulau

de

timpuriu

nişte

rezuma te

de

istorie
universală,
numite pgowoypară cireva. în “care se .
- înşirau, fără amănunte, nume şi ani; numai rar se menţionă câte un
„eveniment mai important. De la Bizantini asemenea rezumate tre„cură la Sârbi şi din sârbeşte fură traduse în româneşte, primind ca
adaos pe ici pe colo date din istoria română. În mănăstirile domneşti
aceste - începuturi de. istoriografie naţională pomeneau,
pe lângă
evenimentele importante pentru istoria mănăstirii, şi data suirii pe
tron a Domnilor, numeau pe părinţii lor, însemnau numărul anilor

de: domnie şi data morţii;
Subt influența analiştilor

analele

Țărilor

rar întâlnim câte un cuvânt mai mult.
sârbi începură cu timpul să se scrie

româneşti,

cu

caracter

oficial,

supraveghiate

mai târziu de Domn, căruiaîi plăceă să fie lăudat în ele. Aceste
anale oficiale, care primesc încetul cu încetul un colorit panegirist,
plin de laude slugarnice la adresa -Domnilor, trec de la mănăstire
la mănăstire, după locul pe care 'şi-l alegeau Domnii ca lăcaş de
odihnă pentru osămintele lor;: din relaţiunile mai bogate asupra
evenimentelor atingătoare de cutare mănăstire — un incendiu,

_-

__
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clădirea unei aripi nouă, moartea egumenului, etc.. — putem face.
astăzi deducţii asupra lăcaşului sfânt în care se continuă scrierea |
oficială. Căci între mănăstiri „există o emulaţie, spre a deveni
„domneşti“

şi. a se împărtăşi astiel nu numai de o cinste,
favoruri -mhai mari. Aşă vedem într'un rând cum Grigore,

ci şi de
egume-

nul mănăstirii Pobrata şi mitropolitul de mai târziu al Moldovei, îl
convinge . pe Petru-vodă, care începuse clădirea Pobratei, să-şi
aleagă în această mănăstire locul de odihnă: „Mă nevoiiu cu mult
„necazşi meşteşug de îndemnaiu pe Petru-vodă şi pe. Doamna sa, .
cu copiii lor, ca să-şi aleagă locul de îngropare în aceă mănăstire,
măcar: că din vechimi se înmormântă Domnii la Putna,
încât
călugării putneni până mai dăunăzi ocărau cu mari: „blestemuri şi

“ supărări“ (ap. lorga).-

a

- Originalele acestor
rezumate
istorice şi anale nu le mai
cunoaştem. Avem însă diferite copii, păstrate, împreună cu alte
scrieri, prin zbornice slavone; astfel, în urma descoperirilor îăcute
de |. Bogdan și a diieritelor sale studii, completate de Şt. Orăşanu şi

d-nii N. lorga, I. Minea şi 1. Vlădescu, putem reconstrui azi un tablou
aproape complet al începutului istoriografiei moldoveneşti şi cu-.
“noaştem chiar numele celor mai însemnați între cei dintâi istoriografi |
“moldoveni. “Cât despre istoriografia munteană,

de sigur că existau şi

acolo asemenea rezumate și anale scrise slavoneşte.

Dar ele nu au

fost grupate, ca în Moldova, într'un corp de cronici şi nu.ni s'au
păstrat până azi. Despre existenţa lor putem face deducţii numai din
întâile cronici. românești,

Vechile anale,

care le-au utilizat mai târziu.

-

!

7
ba

7

-

cu ştiri scurte din istoria ţării şi înşiraiea seacă Analele de

de date, : repetându-se la fiecare Domn stereotipul „au domnit atâția la Bistrița
ani

şi

apoi au

de

la

Bistrița,

(1359);—şi-ajung

murit“,

ni s'au păstrat

care încep

până

cu

corpuri,

în_Analele NAD

întemeietorul, Moldovei.

la 1506, .şi în Analele

_ încep şi ele dela 1359 şi se continuă,

la 1565.

în două

Dragoş,

de_la_

Putna,

care

în redacţia lui Brzeski,

până

Dela întemeierea Putnii (1466) de Şteian cel Mare, analele “

acestea din urmă înregistrează tot mai multe date relative la mănă-

“stire. Pe cât de mare e valoarea istorică a acestor scrieri lipsite de
orice părtinire şi vrăjmăşie, pentru datele, preţioase şi obiectivitatea
lor desăvârşită, pe atât de mică e valoarea lor literară, căci ele
sânt lipsite de orice căldură. Sentimentul religios predomină: toate
-- vin de la Dumnezeu, căruia avem să-i mulțumim pentru binele. si
pentru relele ce cad pe capul nostru.
. ,

- în
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CAPITOLUI,1 .

y

- Întâiul cronicar: român ce Macarie (+ 1558). A fost.
egumen (1523) la. mănăstirea Neamţu (care prin activitatea _lui

Cronicarul. Macarie

"Teoctist „învăţat ca nimenea altul“

devenisc-un

ajunse mai târziu (1532) episcop de. Roman.
Între. operele slave care se copiau - în

focar de cultură);

mănăstirile

«
noastre

și

„care. - făceau
admiraţiunea . ncţărmurită
a
cetitorilor,
eră
pe
vremea aceasta traducerea slavă a FHronograiului lui Constantinos Manasses, pe care a prelucrat-o, după o. sută de ani, şi
„Moxa: Aceasta eră un fel.de istorie universală, care se întindeă dela .
facerea . lumii până la 1081 şi aveă mai mult forma unui roman
- istoric, în versuri — nu mai puţin de 6733! — foarte bombastice şi
| întrețesute cu flori de stil şi apucături retorice de gust bizantin.
Manasses deveni. maestrul lui Macarie, care la 1542 se apucă să scrie

“istoria ţării sale, începând cu moartea lui Şteian cel Mare (1504),
adecă din timpurile pe care le apucase el, şi sfârşind cu instalarea
protectorului său Petru Rareş în a doua domnie (1541). După vreo
zece ani, el continuă

lucrarea sa,

1541 şi 1551.

.

-

descriind evenimentele

dintre anii

NE
7

“Valoarea istorică a cronicei lui Macarie e discutabilă, căci acest
„" om nu eră preocupat atât de faptele pe care aveă să le povestească, .
- cât-mai ales de felul cum le va scrie, de modul cum va rotunzi îraza,

dându-i un asr de erudiție mai mare. Cu cât un mod de exprimare
_eră mai complicat şi mai sucit, cu atâta cră mai pe placul lui Macaric, care, în loc să spună 'bunăoară: „anul 7058 (=15 50)“ scrie:
„în anul ce se capătă, dacă numeri de 7 ori câte o mie, şi de5
ori
câte 5 şi câte 5 de 5 ori şi a opta rotaţie“. I. Bogdan a arătat cun
: Macarie a împrumutat dela Manasses fără scrupul şi sigur fiind de
“efectul favorabil ce-l vor produce îîn cetitori nu numai cele mai multe
asemănări, - reminiscenţe. mitologice, excursii morale, exclamaţiuni.
tropi şi figuri retorice, ci chiar părţi întregi pe care le aplică eroului
povestirii sale; „La descrierea fugii lui Petru Rareş prin munţi, Ma_carie compilează 2 pasagii din Manasses, unul asupra pornirii la
vânat a lui Marcian

şi a soţilor săi,

altul asupra poziţiunilor ocupate

de lustinian lângă Constantinopole în lupta cu Philippic, rivalul său;
lui Macarie îi trebuiă o descriere de munţi şi păduri; puţin îi păsă

dacă -unul umblă în ele la vânat,

iar altul caută șcăpare dinaintea

vrăjmaşilor“.
„ Eftimie

Un ucenic al lui Macarie a îost Eîtimic,

Neamţu (1553—1556),

trecut

mai

târziu,

din

exumenul

cauze

mănăstirii

politice,

în.

„roăpxiă z îixânaa nteașie Kan.

| i na poriiE HORA BACHAT
A Bei
„
KÂro „nootfveNNie faptei
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pe
- net
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(După

[ Bianu şi N. Hodoş,

Bibliografia

românească

veche)

din

1508,

48.
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„CAPITOLUL 1

_* Ardeal, unde deveni episcop. Pc timpul egumeniei sale, cel a con-:
. tinuat a scrie cronica Moldovei dela 1541 până la 1553, anul instalării
în a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu, din a cărui poruncă
scriă, pentruca faptele petrecute dela 1541 încoace „să nu rămână
acoperite de adâncimile uitării“. Precum dascălul său făcuse din

cronica

sa în mare

parte

panegiricul lui Petru Rareş,

tot astiel

Eftimie are pentru Alexandru Lăpuşneanu cele mai mari laude. În
"general, -el stă subt inîluenţa directă.a lui Macarie, pentru care.are
o admiraţie neţărmurită, considerându-l. drept „învățătorul Moldovei“.

Fiind

însă

mai puţin

erudit

şi

având

ceva

mai

mult

simţ

istoric, cronica sa a fost ferită de rătăcirile stilistice ale predecesoruN
|
lui său.
_Azarie

Nu tot astiel stă lucrul cu călugărul Azarie, căruia i se atribue
cronica Moldovii care începe dela 1550 şi se continuă până la 1574,
el fiind istoriograiul lui. Petru Şchiopul. Acesta scrie, întocmai ca

dascălul său, subt nemijlocita înrâurire a lui Mânasses, din care îm-

prumută pasagii întregi spre a-şi împodobi povestirea, falsificând
istoria fără multe scrupule. -Astfel, "povestind moartea lui Ştefan,
cl îi pune în gură-pe patul morţii următoarele cuvinte: „vai de tine,
dreptate, pe tine te plâne şi după tine 6ftez, căci înainte de mine tu ai pierit şi âi murit“, cuvinte care sânt luate întocmai din Manasses, .
- unde acesta reproduce cuvintele lui Palamede, condamnat la moarte .

„de Agamemnon.

-

“

|

„Cine-şi câştigă noţiunile sale de . . . istoriografie din opere.
ca... hronograiul lui Manasses, nu puteă să aibă nici cunoştinţe
bogate,

nici orizont larg în aprecierea

evenimentelor şi. persoanelor,

nici artă adevărată în expunere. Individualitate, personalitate şi
obiectivitate sânt-noţiuni necunoscute cronicarilor noştri din sec. XVI,

fiindcă erau necunoscute şi izvoarelor dela care sau adăptat

ei;

(. Bogdan).

Ă

5. TIPOGRAFIA

“Pe când în mănăstirile din Muntenia şi mai ales în ale Moldovii
înfloreă arta de a copiă cărţile sfinte slavone şi de a le împodobi cu
“iniţiale şi miniaturi frumoase, în care aurul şi chinovarul nu sc

cruţă,

din apusul

îndepărtat

veneă

invenţia

modestului

maestru

Gutenberg şi odată cu ea sentința:
de moarte a manuscriptelor.
..

..

S. Puşcariu, Istoria literaturii
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Inceputul prefeţei MOLITFELNICULUI slavonesc din
1545, tipărit de LIUBAVICI
(După 1. Bianu şi N. Hodoș, op. cit.)
S. Puşcariu, Istoriu literaturii.

|

A

.

d

|
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Macarie

-

,

- CAPITOLUL 1

Invenţia aceasta, cu urmări atât de grave şi bineiăcătoare
pentru desvoltarea literaturii universale, achiziţiunea aceasta a apusului luminat nu însemnează totuşi, deocamdată, o etapă de o însemnătate extraordinară în desvoltarea literaturii româneşti. Precum a
“arătat N. Hodoș, ea nu ne-a venit de-a dreptul din țările apusene,
ci făcii un încuniur, dela Veneţia prin Cetinie, până a ajunge la noi.
| Deşi teascurile cu buchi se-aşezau în Țara Românească într'o
vreme, când ele lipseau încă în multe ţări, totuşi din aceste teascuri
“nu ieşiră la început decât tipărituri slavone, şi anume câtevă din
cele dintâi tipărițuri în. această limbă. Precum dar în mănăstirile
româneşti se continuă tradiţia literară a Slavilor subiugaţi de Turci,
tot astfel acum arta tipografică în Muntenia e pusă în serviciul
aceleiaşi - literaturi slavone. .
Vensţia, acest “puternic centru de „comerţ, pricepă folosul cel
mare

ce aveă

să-l aducă

noua

invenție şi cercă să câştige

oarecum

„monopolul ei. În afară de litere latine, se Săpară aici şi slove grecești şi buchi chirilice pentru ţările răsăritene, cu care Regina mărilor purtă un comerţ înfloritor. Un călugăr sârb, Macarie, îşi
făcă la Veneţia, pe la sfârşitul veacului al XV-lea, ucenicia în arta
tipografică. Pe acest Macarie .îl vedem tipărind la Cetinie. cele
dintâi trei cărţi slavoneşti cunoscute. până acuma, cu slovă adusă
din Veneţia. Nu se ştie dacă el a trecut marea cu învoirea Veneţieni“lor, de care domnitorul din Muntenegru depindeă politiceşteşi econo-

miceşte,

sau venirea lui între connaţionali a fost mai. mult o fugă.

În tot cazul, în târguşorul balcanic nu eră mult teren de activitate,
precum nu eră pe aceste vremuri-nici în alt oraş al Peninsulei Balca„nice stăpânite de Turci. Răspândirea cărţilor slavone eră ane-.
voioasă şi Veneţia nu puti să facă negoţul dorit.
|
„Pe vremea aceasta domneă în Țara Românească Radu cel Mare,
un om cucernic şi sprijinitor al lăcașurilor sfinte, iar în îruntea
bisericii ajunsese un vlăstar de Domn din Serbia, călugărul Maxim.
În astfel de. împrejurări a fost firesc" ca Macarie să privească spre
Muntenia vecină ca spre -cel mai sigur teren de activitate. Va îi
venit deci aici, aducând cu sine sacul cu buchi, (căci pe vremurile
„acelea o tipografie se instală uşor: “afară de litere, pe care puţini
meşteri le ştiau săpă, ea constă din nişte instalaţii primitive, pe care
le puteă întocmi orice tâmplar). Macarie începi deci a tipări cu
aceeaşi slovă, de provenienţă venețiană, ca şi în Cetinie, mai întâiu

un Liturghier, care poartă stema Domnului muntean.
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tipărit de CORESI în Târgovişte, în: 1557—1558
- (După A. Filimon, Contribuțiuni la Bibliografia veche rom.)

pa

CAPITOLUL 1

La 1508, când tiparul eră sfârşit, Radu murise şi în locul lui
urmă acel Mihnea, duşman al călugărilor, prieten al catolicilor,
care bombardează cu' tunuri mănăstirea Bistriţei. Subt el Macarie
-nu a continuat, bine înţeles, tipărirea, ci va fi căutat să ducă la
adăpost sigur sculele sale preţioase. Imediat însă după suirea pe tron
“a lui Vlad cel Tânăr, apare, în 1510, Octoihul tipărit de el, iar cu
_ doi ani mai târziu, când în scaunul ţării se ridică Neagoe Basarab,
apără, în 1512, o Evanghelie întreagă, tipărită luxos pe pergament
şi colorată ca cele mai frumoase manuscripte contimporanc.
Dimitrie
Cu vreo trei decenii mai târziu, se începe un alt şir de tipărituri,
Liubavici.
Dimitrie logofătul Liubavici,
cu altă
şi Coresi tot de un Sârb,
literă, mai mică și mai urîtă, la Târgovişte, unde îl întâlnim pe
acesta lucrând mai târziu cu doi ucenici, probabil Români, Oprea
şi Petrea. Între cărţile care s'au tipărit în această tipografie este

un Molitvelric (1545) şi un Praxiu (1547).
Peste un deceniu ajunge

vişte

însă în fruntea tipografiei din Târgo-

Diaconul-Coresi,

care,- având

în

serviciul său zece

ucenici, începe, în Iulie 1557 şi termină un an-mai târziu, tipărirea
unui Triod-Penticostar slavonesc. Această carte, care apară tocmai
cu. cincizeci "de ani după întâia tipăritură, îu, în Muntenia, cea din urmă în sec. XVI. Abiă peste un veac aveă să reînceapă tipăriturile
munteneşti.

-

În Moldova a fost vorba,
- subt

Despot,

dară

la 1562,

lucrul fu zădărnicit;

să se întemeieze o tipografie
astiel arta

tipografică

în-

-- târzie şi aici cu un secol.
În răstimpul acesta se tipăriră însă în Ardeal cărţi bisericeşti.
"Prin faptul că aceste sânt de astădată imprimate în limbă română,
ele au o însemnătate deosebită şi lor va trebui să le consacrăm mai
târziu

un

capitol

special.

& LITERATURA

Ceea

Predispozițiile poetice
ale pOporului român

ce caracterizează

POPULARĂ

începuturile literare la-Români

este deci -

desăvârşita lor dependenţă de literatura slavă. În mănăstiri, stăpânită de spiritul religios al timpului, se aciolase toată cultura şi
întreaga activitate literară; 'o clipă doar dacă zărim această cultură
înălţată până la tronul unui Principe-filosof, şi el stăpânit de literatura religioasă, şi el îmbrăcându-şi gândurile într'o limbă streină.
Mulțimea, care m timpurile acestea eră alcătuită aproape ex- clusiv din clâsa țărănească, nu' luă parte directă la toate aceste
manifestări. literare, scrise într'o limbă pe care n'o pricepea, Şi

A

>

.

-
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-

totuşi,

care,

.

.

masa

aceasta

-

mare

de ţărani plugari

mai mult decât

o literatură

dispusă,

mai

atât. de frumoasă,

ales în acâle

timpuri,

.

.

-

şi de

-

-
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chiarîn condiţiunile

desvoltă

.

.

ţărani

ciobani,

nefavorabile
. actuale,

de bună seamă eră pre-.

să cânte dorurile

şi. bucuriile

.

sale, să preamărească faptele eroilor ieşiţi: din rândurile ei, “să continue tradiţia basmelor pline de minunăţii potrivite cu fantazia sa
bogată, să toarne în forma poeziei superstiţiile şi temerile ei de
draci şi de puteri supraomenești.
De sigur că neamul nostru, în- zestrat cu predispoziţii poetice atât de remarcabile, care salută în
versuri nâşterea noului născut, care învaţă. în copilărie poveştile. cu
smei, care doineşte de 'dor. şi de vitejie în vârsta îndrăgostirii, care...
ştie să ureze mirilor atât de frumos şi are pentru cei morţi. bocete
- atât de. pătrunzătoare, — a avut o bogată. literatură populară

pe

vremea

când

necazuri. mai

ură mai înflăcărată, când
“când ocaziile. de a săvârşi
personală mai vrednică de
să curme, nutreă credinţele
forma în
Întradevăr,

mari îi ațâţeau în suflet

durere şi

natura adorată eră -mai aproape de el,
fapte vitejeşti erau mai dese şi vitejia
preamărit, când religiunea însăşi, în loc
RR
deşarte. =
care se prezentă Românuilui serviciul

divin eră menită să dea timbrul miraculosului întregului cult creştin,

Iniluenţe
religioase

. căci până şi evanghelia se citcă într'o limbă nepricepută de mulţimea
ascultătoare: Frânturi de cuvinte neînţelese se strecurau din serviciul bisericesc în descântecele şi farmecele babelor, .în care le întâlnim, stâlcite uneori, şi astăzi. Preoţii aceia simpli credeau cu
toţii în mistificările ce se strecurau în literatura creştină;

ei erau tot

atât de superstiţioşi ca şi poporenii; vecinica îrică de- drac nu eră
„0 glumă, ca în ziua de azi.
Din sudul Dunării, care nutreă pe atunci cultura noastră, veneau “Bogomilismul
"fel de îel de învățături nouă, se răspândeau secte ca bogomilismul,
aducând credinţe - deşarte nouă, .nutrind fantazia cu basme nouă.
- Astfel, de origine bogomilică sânt legendele populare despre Ne- curatul, care a făcut trupul omului (pe când Dumnezeu -i-a dat
_suiletul), sau despre zidirea pământului prin “conlucrarea lui Dumne-.
“zeu

şi

a. “Satanei;

de

asemeni

cele

care pun

antagonismul

între .

principiul binelui şi al răului la baza creerii animalelor, „a plantelor sau chiar a uneltelor casnice. . Calul, oaia, porumbelul, privi- shetoarea, rândunica, albina, grâul, strugurele sânt făcute.de Dumne“zeu; liliacul, bufnița, viespeaşi scaiul sânt creaţia Diavolului. Şi

carul e de la Dumnezeu;

dracul însă l-a făcut să scârţăe..
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Motive
străvechi şi
motive
creştineşti
7

|

,

CAPITOLUL

1

Izvoarele din: care se adapă “poezia noastră
populară sânt
adesea străvechi şi numai amănuntele ce i S'au adăoga
t, de origine
mai nouă. E de ajuns să auzim în basmele noastr
e şi în poeziile
poporului nostru despre monştri care-și “mănâncă
copiii, despre

căsătorii

între

frateşi soră

(fie ele puse chiar

numai în sarcina

soarelui şi a. lunei -personiiicate), despre metamorfoz
ele prin care
trec după moarte, spre a puteă fi laolaltă, cei pe
care răutatea

omenească i-a dezbinat în viaţă, — pentruca să ştim că aseme
nea

minunăţii

m'au putut fi create de o minte din veacul XV,

sânt rămăşiţe literare, din veacuri străvechi.

descrie lupta decizivă între doi bărbaţi pentru
-0 concepţie neatirisă încă de morala creştină:
cleştarea pe viață şi pe moarte a celor doi
duioşeze de strigătul după ajutor al celui mai

să fie a celui mai tare.

ci că ele

Balada populară, care:
iubita
femeia
rivali,
slab, şi

a

Adesea însă peste stratul.păgân se Suprapune cel
“poveştilor tradiţionale o înfăţişare nouă, nu mai puţin
prin naivit
- concepţ
atea
iei şi prin puterea fantazici,
foarte interesantă pentru amestecul bizar al celor două
- mirea de zână derivă din latinescul Diana; care
la

lor, oglindește
priveşte la înfără să se înfiind hotărită

|
creştin, dând
fermecătoare
în tot cazul
elemente. Nualte popoare

romanice a ajuns să însemneze „vrăjitoare“; zeul luminii şi al focului
ceresc devine Sfântul Soare şi alt sfânt — Ilie — primeşt
e

,

atribuţii de ale lui Juppiter, tunătorul. Venerea, zeița
adorată de ,
strămoșii noştri, se preiace într'o sfântă creştină, care-şi
pierde
podoabele trupeşti în schimbul celor suileteşti; ci i se
adaogă, ca.
tovărăşe, sfânta Miercuri şi sfânta Duminecă, uncori şi celelalt
e zile
din săptămâna creştină, care, grâţie unei confuziuni de nume,
'devin
persoane active în poveştile noastre.
Ă
|
„Astfel se întâmplă căîn același basm care are încă urzeala, mai
.
veche decât romană, a credinţei despre metamorfoze, se ameste
că
legende cosmogonice creştineşti, şi ele de origine-străveche.
Se întâmplă -chiar. că Dumnezeu se coboară pe pământ,
ca să-şi facă apariţiaîn basmul, care începe cu un mit despre. Juppiter .
. . „Au
fost odată un moş şi.o babă, care nu se învredniciseră să
aibă copii.

Într'o zi baba,

direticând prin casă,

dădă de un bob de piper. Voi

să-l măture, piperul sări pe masă; îl dădă jos, piperul
pe scaun;
îl şterse cu palma, piperul iar pe masă. De necaz îl
înghiți, şi purcese
grea şi la împlinirea vremii născă pe Pipăruş-Pătr
u . . .%, care-i
viteaz ca orice semizeu din miturile Romanilor,
deşi mama lui nu
aveă nici frumusețea unei Leda sau a unci lo,
iar tatăl său nu se
travestise nici în lebedă, nici în nour, ci într'un obrazni
c fir de piper.

LITERATURA

În basmele,

legendele,

POPULARĂ

-
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proverbele şi poeziile noastre,

mai ales

în cele cu caracter mistic (descântece şi colinde), se: pot recunoaşte
“uşor

elemente

intrate pe cale cărturărească,

din aşa numitele

populare“. Scrierile apocrife şi vieţile aventuroase
care teologii Orientului le prelucrau în ediţii nouă,
şi mai

asceză,

augmentate,

pline de

creaţiunile

de vedenii şi arătări mistice,

unor

Influențe
literare .

„cărţi

ale. sfinţilor, pe
tot mai bogate

fantazii

excitate

prin

deveniră tot mai mult un ciclu -

de povestiri fioroase, care treceă în tradiţia orală a poporului. Chinu"rile iadului căpătau, în imaginaţia celor bântuiţi de teama lor, forme
tot mai precise; ele ajungeau să fie descrise în toate amănuntele,
iar suiletului i se puneau vămi

în trecerea lui prin văzduh,

|

Astiel, cu cât legendele acestea, scrierile apocrife. şi romanele
de felul Alexandriei, se răspândeau mai mult, cu atât ele se amestecau
mai tare cu folclorul. „În legendele tolerate de biserică intrau elementele poveștilor populare; dar mai des eră cazul invers, ca în
literatura nescrisă! să intre elemente cărturăreşti. . Figuri ca piticii de un cot, căpcânii, calul Ducipal, Blaiinii şi Rocmanii ne-au venit
din romanul lui Alexandru Machedon;
în descântecele despre Avestiţa, Aripa. Satanei şi Samca se reflectează legenda Sf. Sisinie
- (Sisoiu); influenţa rojdanicelor şi a altor cărți de prevestire se'recunoaște în rolul mare pe tare îl au în basmele noastre cetitorii în
stele şi se recunoaşte

în credinţa

că viaţa

omului

e determinată

de

mersul .constelaţiilor; figura Morţii care apare cu paharul de vin
în mână a intrat din legenda lui Avram; seceta cea mare ce va
bântui lumea: înaintea judecății de apoi e din Apocalipsul lui loan;
„legenda despre: contractul, scris pe o cărămidă, dintre Adam şi
Diavolul, îşi are originea în legenda lui Adam şi a Evei..
Contactul cu popoarele conlocuitoare şi vecine a îmbogăţit de Împrumu-.
asemenea literatura noastră populară. Folclorul comparat poate turi din
afară
:urmări adesea motivele populare, până în depărtări mari,. fără să
poată stabili totdeauna centrul lor de iradiare. Precum . basmul
despre „Prâslea cel voinic şi merele de aur“ din colecţia Ispirescu se
regăseşte întocmai întrun basm albanez -(„„Râiosul“ din colecţia
G. Meyer), tot astiel legenda Mănăstirii” dela Argeş, în care. se
pomeneşte numele lui Negru-vodă, 'nu putem s'0 transpunem fără
şovăire pe acâle vremuri. Legenda aceasta poate îi cu mult mai
veche decât mănăstirea de la Argeş sau a putut îi pusă mai târziu în
| legătură cu această faimoasă operă de artă; dar/legenda poate îi şi
mai nouă. În tot cazul, . ea se găseşte şi la Aromâni, care ştiu, să
s ne

-
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istorisească despre zidarul ce şi-a
îngropat nevasta în podul dela Arta
,
precum şi la alte popoare, la Greci,
Sârbi, Albanezi, Bulgari şi Unguri,
O
au aceşti vecini de la noi, “Sau
noi am luat-o dela ei?
Răspunsul la această întrebare 'e
foarte greu de dat; dar el.nici
nu
“are 0. importanţă așa de mare.
Căci. nu subiectul face opera de artă,
ci felul cum el se răsirânge prin
sufletul artistului.
Dramele.
lui

Shakespeare rămâ

n capodoperele neîntrecute ale aces
tui geniu, cu
toate că subiectele lor sânt împrumut
ate din toate părţile; felul cum
le-a prelucrat

acest fiu al Angliei face ca ele să fie cele

4

mai preţioase
oper
de e.
artă nu numai ale literaturii englezeş
ti, ci'şi ale literaturii universale. *
IN
E
i
"Sâmburele epic al. baladei Miorița
este, în ceea ce priveşte
invenţia
. lui, aproape. fără nici 0 importan
ţă. EL devine operă de
artă abiă atuncea, când poetul popu
lar îşi dă prisosul sufletului său
româ
nesc,

spre a'exprimă raportul 'de intimitate
dintre cioban şi
lu.i,
când. din

„.. Mioriţa

simplele versuri

ale

artis

tului anonim se
desface maiestatea „morţii în cadr
ul naturii întregi, sau tremură
delicateţa iubirii filiale. - Fiorii adev
ăratei opere de artă îi simţim
atunci când ni se evocă figura maicei
bătrâne, cu inima sângerată de

îngrijorare: -

IE

Din

Pe

„De

SE

câmpi ulergând,

toti întrebând

Şi.la toli zicând:
Pi

Fețişoara

_

Spuma

- |

Cine-au cunoscut,
Cine mi-au văzut,

„Spicul
:

Poezii
epice

.Tras printrun

“

laptelui;

lui

grâului;

Perişorul lui
" Pana corbului;

Ochişorii lui

inel? .

Mura câmpului?

"Poeziile epice nu lipsesc Românului. Între
aşa numitele „cântece
bătrâneșşti“
. sânt câte
- va
foarte frumoase. . Din veacurile zbuci
umate ale invaziilor tătare şi mai ales, ale
stăpânirii turceşti datează
unele epizo

ade emoţionante, descrise cu vioiciune.

cântecele: haiduceşti,

simpatia

deosebire

Predomina=
“rea elementului liric

|

iui

Mustăcioara

Mândru ciobănel ,

|

ochi lăcrămând,

pentru

în

care

poctul

aceşti. briganzi. cu

de poezia

epică

. popular

Mai târziu apar

îşi

exprimă

suflet de cavaleri,

a Sârbilor bunăoară,

aceste

Dar,

toată

spre

-poezii —

care une-ori sânt lungi de câteva sute de
versuri — nu cresc niciodată în cicluri epice,
Da
“Ca şi poetului român cult, celui popular
îi lipseşte aptitudinea
pentru construcții arhitectonice complicate,
spiritul de organizare
şi adevăratul talent epic. În schimb poetu
l popular, 'ca şi scriitorul

.

LITERATURA" POPULARA
cult,

are

la

noi

-

o: pute

rnică predispoziţie pentru
lirism, care îţ
stăpâneşte chiar atunci când
povesteşte sau descrie; la el
găsim un
foarte pronunțat simţ!de armo
nie precum şi darul de a se
mărgini
la Ceea te este
esenţial şi caracteristic,

de

a exprimă scurt şi preg-nant ceea ce a observat cu un simţ
deosebit de ager, saude a creă un
simbol printr'o imagine de-o adâ
ncă frumuseţe poetică. +.

Imag

inea panteistă -a morţii în „Mio
riţa“ este evocată cu cele
mai simple: mijloace — în versuri de
5 şi 6 silabe — cu. un instinct
poetic care nu se găseşte
decât la uriaş

„ descripţia spre a. face atmosferă,. aşă ii artei. Poetul întrebuințează:
încât poezia, desbrăcată de
orice notă accesori

e şi de orice umplutură, apare
curată, cristalină,
„Ca un strop de rouă, ca o lacr
imă întrun ochiu întristat de copil
. În”nici una din

literaturile populare: ale
asemenea capodopere...
a

vecinilor
O

noştri
ă

nu

găsim

|
„„_- Mai greue, fireşte, să desluşim ceea
ce
este
spec
ific
rom
ânesc
în poezia lirică propriu

zisă, în doina noastră, “Ca

în poeziile lirice.
ale celor mai multe popoare, drag
ostea e motivul principal; mai rar
însă se accentuiază âtât de mult
ca la noi dreptul tinereţii la iubire.
„Tip
ul de bărbat frumos e junele înalt ca
un brad,

La fete, mai mult
mare,

decât ochii,

ceea ce dă feții

sânt sprâncenele:- "sprâncenele
îmbinate,

„sprâncenele arcuite, - care ridică,
feţei.

Acest

amănunt

mi

se

cu talia subțire.

farmecul cel mai

ca un accent circonilex,

pare

carâcteristic

„ Românului spre tot cea ce e deco
rativ.

pentru

expresia

. înclinarea

a

Două

sentimente sânt cântate în deosebi în
doinele noastre, şi
la nici un alt. popor atât de des:
dorul şi
uritu

l, “două cuvinte întraductibile în alte limbi. „Dorul“
ciobanului în singurătatea munților

săi; dorul de părinţi, de fraţi, de
prieteni şi de iubită, şi „urîtul““,
acel sentiment vag şi. apăsător —
şi el copil:al singurătăţii — pe
care nu-l.
putem defini, dar care

izolare sufletească .. .

adesea ne copleşește. în ore de

Me

Ş

a
Doinele şi cântecele care-şi iau fiinţa
din sentimente generale,
„ străvechi şi: totdeauna nouă;- prec
um sânt dragostea, dorul, jalea,

aleanul, nostalgia etc., nu se pot, bine
înţeles, nici dată, nici localiză.
“O doină pe care o culegem azi. poate
să fie de ieri sau de acum o .
mie de ani. .
a
Ma

aaa

Nu ti-aîi, badeo, păcaţ,

C'aseară te-am aşteptat ....

|

“Tot cu foc şi cu lumină Posai
„Sieu dor dela inimă? . -

:

care subliniază, - şi * -
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Dac'am

văst

|

că nu mai

„ Puseiu dorul căpătâiu,

vii,

N

-

n

Cu uritul mă "nvăliiu,
Doamne, rău mai odihniiu!

- De: când

datează doina “aceasta,

“scurtă şi atât de

evocativă

admirabilă

a sentimentelor

Sau luaţi bocetul următor:
x

-

prin

exprimarea

de dor nestins?,

.

Ce e omu'n astă lume?
Plânge şi se veseleşte,
Wu şti moartea când soseşte;
Lasă prunci şi lasă casă,

"Când îi viața mai frumoasă,
-

Și se ducen altă fară:
De-acolo nu 'ntoarce iară!

A “fost plăsmuit ieri cântecul acesta sfâşietor de inimi, în faţa
durerii obşteşti, la gura unui mormânt deschis, sau filosofia amară
de la sfârşit

s'a născut

în mintea vreunui

contemporan

al marelui

Infernului

cuvintele:

„Dante,
pe când acesta ţintuiă de-asupra
„Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate“?
Filosofia
“ optimistă

În sfârşit nu putem să nu relevăm, ca trăsătură caracteristică
a poeziei noastre populare, filosofia simplă şi senină, cu o pronun- ;
țată notă de optimism,
Care nu izvoreşte numai din suma de:
experienţe cu care viaţa a îmbogăţit pe ţăranul nostru, ci din îînsăşi

firea sa armonică, care, după cele mai aprige lovituri ale sorții — .
şi de ele na fost scutit Românul în cursul veacurilor! — îşi. :
recâştigă. echilibrul și, cuel împreună,
încrederea. Sentimentul *
religios şi. cel patriotic îşi găsesc mai rar expresia în poezia
„populară; - cu toate acestea, 'religiozitatea şi iubirea de pământ se
Simt ca un fel de ton fundamental al ei. Luaţi bunăoară colindele
noastre
şi veţi vedeă că povestirea simplă şi. imaginile necăutate fac
impresia argintului ce îmbracă o icoană, iar „iîlorile dalbe“ Sau alte
refrenuri, te alintă ca o mângâiere:
Culcă-te *'mpărat ceresc

În lăcaş dobitocesc,
- Culcă-te pe fân uscat
De îngeri.înconjurat . . .

Desigur că, miraculosul nu lipseşte nici din produsele literare
ale poporului nostru, iar fantasticul din basmele noastre corespunde
gustului literar al oricărui popor rămas aproape de natură. Dar,
spre' deosebire de literatura slavă, lipseşte predispoziția pentru

LITERATURA

-„ misticism,

goana” după
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absolut. - Ținta

după

care

aleargă

eroul

basmelor noastre este totdeauna def inită şi oricâte piedici i s'ar pune -

în cale, voinicia şi iscusinţa, tinereţea
şi credința, înfrângerea instinctelor josnice şi mila de cei nevoiaşi, - ac totdeauna: ca binele să
triumie. Din filosofia de bătrân păţit şi împăcat cu: soarta a
ţăranului nostru picură acea notă de umor sănătos, care înviorează
produsele sale literare şi potoleşte chiar satira sa, adesea crudă,
dar totdeauna iertătoare.
Deosebirea esenţială dintre literatura noastră populară şi-litera- Originali- :
turile popoarelor învecinate rămâne în tratarea subiectelor, în predi- tatea poeziei .populare
lecţia poetului popular.român pentru anumite forme de expresie,
în “române
setea cea
imaginea

mare după claritate, ca racteristică popoarelor romane:
limpede
cum
e cristalu | se iscă cu aceeaşi simplitate

firească,cu care se
într'un lichid saturat. -

naşte,

la c ca

mai mică

mişcare,

cristalul
a

x

,

TU

=

5

|

AS

.

|

2) Ă

s

EN

e

5:04AY

ii

e

2]

>
„Ai

PA

CES:
Nr

E [aZ

2 ră
N

">
ZAZA

RU 2

s

(CĂERP
.

Ă

A

p
“| E

le

/4
x

Ă

_

lee

Ar,

S

7
[E z
bi

E

i
N

5
d

>

e

2
Z
_

i

E
Pal

ui
20

IPA

AAA

Ilustraţie dintr'o tipăritură de la 1700

PA

IS

,

Za
0%
E

7

-

Frontispiciu ăin NOUL TESTAMENT de Bălgrad (1648)
NU

“CAPITOLUL 1!
Întâiele. scrieri şi tipărituri în limba română
_ 7. ACTE ŞI NOTIŢE

„Evenimentele
- bisericii,

ROMÂNEȘTI

|

istorice au făcut ca limba slavonă, fiind. limba:

să fie singura

întrebuințată

în actele publice şi

în literatură. Ştiinţă- de carte aveau aproape numai
călugării, cari făceau
însă toţi şcoala -de slavonie, încât întrebuințau
limba streină chiar
când, scriau cronicile țărilor lor. În astiel de împre
jurări, întrebuin-"
tarea limbe

i române în scris nu se puteă face decât în mod excep
-

țional de cei ce scriau incidental,

să ştie slavoneşte.

ai

pentru trebuinţele lor zilnice,

fără -

Întâia
' urmă databilă despre întrebuințarea limbei româneă
în. scris
e din a. 1484.:Ca

în limbă: naţională

şi la: Francezi. şi Italieni,

întâiul document

parc a fi fost şi la noi un jurământ.

E votba

„despre jurământul omagial pe care: Ştefan
cel Mare îl făcii regelui
- Poloniei Cazimir, şi despre care se spune
: „haec inscriptio ex valachico in latinum versa est“, Din nefericire,
nu ni s'a păstrat ciorna

românească,

pe care marele Domn,

său s'o traducă, 'o va

înainte de a o fi dat secretarului

fi scris însuşi în limba

fiecare cuvânt din importantul act.

sa,

cumpănind

bine:

DI
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II

Mitropolitul: Moldovii Dosofteiu scriă pe 0
Psaltire din 1670 că
Ştefan Vodă cel Bun şi Mare. „făptuise“
următoarea cântare
războinică:
.
E
a.
Na

=

a

Hai fraţi, hai fraţi, la năvală dați,
La năvală daţi, ţara v'apărați!

Hai îrați, hai îrați, la năvală dați,
La năvală dați, crucea v'apăraţi! .
Hai fraţi, hai fraţi, la năvală dați,
La năvală daţi, steagul v'apărați!

„Din anul 1484 e şi un salvconduct -„„id
iomate. valachico scriptus*
al Sultanului Baiazid pentru negustorii
poloni, pierdut şi el. Nu
ni S'au păstrat tiici acele scrisori româ
neşti de la sfârşitul *secolului al XV-lea,' pentru a căror scriere Saşii
— după cum atestă socotelile
orașului Sibiiu — plăteau în 1495 suma
destul.de importantă de un
fiorin unui preot român. Din 1521 avem
0 scrisoare românească,
prin care

un Câmpulungean, cu numele Neacşu, înştiinţea
zăi, pe

judele
Braşovului despre trecerea Turcilor peste
Dunăre. Neacşu, nefiind
om învăţat, nu va îi ştiut slavoneşte şi i-a
fost de sigur peste mână „Să dea scrisoarea aceasta de natură confi
deiiţială vreunui pisar so
traducă în : slavoneşte, mai ales că: judel
e Braşovului ştiă bine |
româneşte.. Notiţe scurte româneşti se găses
c incidental şi în alte.
documente din întâia jumătate a veacului al
XVI-lea, dar abiâ'pe la”
sfârşitul acestui secol actele şi scrisorile român
eşti încep să fie tot
mai dese, mai ales în regiunile muntene
din apropierea Ardealului
şi
în corespondenţa trimisă în Transilvania. La
1573 întâlnim 'printre
"cei ce scriu româneşte
'pe un egumen al mănăstirii Bistriţa Olteniei.
“În acelaşi timp se înmulţeşte şi numărul glosel
or româneşti în cărţile
slavone, dovedindu-se astfel trebuința unor
ajutoare pentru în“ telegerea lor. Tot la Sfârşitul veacului XVI
dă boierul moldovean

Luca Stroici unui prieten din Polonia acea mostră de „Tatăl
-nostru“*

românesc, scris cu litere latine, care oglindeşte starea
de spirit a

tinerilor boieri moldoveni ce treceau prin şcolil
e latineşti din. Polonia.

“Din anul 1600 avem două documente de o deosebită
importanţă:

o

- Scrisoare românească a Mitropolitului loan de
la Prislop şi întâia poruncă în limba .română dată de Mihaiu Viteazul ca
Domn al Ardealului.

8. A DOUA. INFLUENȚĂ APUSEANĂ
În felul acesta, încetul cu încetul, se puteă genera
liză, odată cu
treptata scădere a cunoaşterii limbei slavone, între
buințarea scrisului
românesc. Dar e evident că împuţinarea aceste
i culturi slavone în- |
semnăîn acelaşi timp declinul culturii mănăstireşti
şi, odată cu ea,
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timpului

îndeobşte.

II:

Pentruca scri

sul “ românese să
pătrundă şi în literatură, a fost
necesar
un impuls venit din afară.EI se datoreşte unei iniluenţe
apusene; care: pătrunse în Ardeal,
-- . unde existau cărţi întregi tălm
ăcite- în româneşte, pe când în Prin
cipate erau încă foarte puţini cei.ce
încercau să-şi aştearnă gândurile
în limba părintea
scă.

»

.

Si

.

„Dacă pe la sfârşitul veacului XVI
documentele româneşti se înmulţesc. în părţile din nemijlocita
apropiere a Ardealului şi dacă în
cle îelul de a se

exprimă nu mai c-atât-de stângaciu ca
mai nainte, -

aceasta 'se datorește în mare

“” Husitismul

parte “tocmai . cărţilor care

munţii şi se răspândeau în Țările româneşt
i.
“Biserica

catolică,

ajungând

„aduse cu sin€ o îndepărtare

la 0

a

putere

extraordinară,

treceau
care

tot mai mare de simplicitatea creşti--

nească şi o apăsare nesuferită asupra
credincioşilor,
sfârşitul evului de mijloc, glasuri din
ce în ce mai

„Profestau

se iviră,' pe la
puternice care

împotriva jugului şi a stricării moravurilor
şi cereau o
“reformă a bisericii. Învățăturile englezului Wicle
fi găsiră răsunet şi
“în -afară de: hotar
ele „țării sale,. cu

deosebire în

regatul

Boemiei.
Aici, înaintea lui Luther, predică doctrina. cea
nouă Ion Huss. Acesta
fu
persecutat şi ars pe rug, dar flacăra care
i-a mistuit corpul' s'a

„întins

cu.o

repeziciune

uimitoare,

cuprinzând,.

Polonii husiţi,- fugari din țara lor.

îi

în afară

de

Boemia,
părţi mari din Ungaria, din Ardeal şi din Mold
ova, unde Alexandru
cel Bun primeşte pe refugiații unguri şi
refuză să extradeze pe.

aa
-. “E mai presus de orice: îndoială că- cretic
ii din părţile Cenadului,

„ale Orăzii-mari, din. Banatul timişan,
din Ardeal şi din Moldova,
"despre care fac menţiune o 'mulţime de
documente de-pe la jumă- tatea veacului al XV-lea, erau în parte Româ
ni. Şi răscoala din 1437,
la care. participă şi Românii, - stă în legăt
ură cu . mişcarea husită.
Dar nu trebue.să'.ne închipuini acest husit
ism românesc ca o trecere

„conştientă dela o lege la alta. Ruperea de subt puter
ea. episcopilor,
predicată
catolici

de Huss, eră pentru Români
carezi persecutau şi-i dijmuiau.

o luptă contra episcopilor
Pentru Românii asupriți,

nouăle învățături erau o ocazie binevenită de a sfărmă jugul

asupritorului de alt neam. Putinele inovaţiuni faţă de legea lor
le-au'
primit
- pe nesimţite şi le-au pierdut iară fără să bage de seamă
, căci ele. se
_redu
c

la amănunte:

teologice,

pe care Românii

destul de-invăţaţi ca să le poată distinge. |

ardeleni

nu

erau

- Faptul că Husiţii propagau legea sfântă în limba
fiecărui neam
„aveă foarte-mare importanță. Cât de binevenită
le va fi fost această

aia

af sa2

A ieiză ci "ze

Întâiul act

istoric dă stat scris

|
__

româneşte:

VITEAZUL,

O poruncă

dată

ca Domn al Ardealălui

(După-N. Iorga, Câteva documente de cea mai veche
Ss. Puşeariu, Istoria literaturii.
.
-

la 16VU „de MIHAILU

limbă românească)
5

-

6

CAPITOLUL 11...

inovaţie. mai ales- Românilor * ardeleni,
preoţilor
acelora care. trebuiau să facă slujba în” limbă slavonă,
având ei însişi o cultură
slavonă atât “de primitivă, încât abiă puteau
citi textul biblic, fără
să-l priceapă bine! Cât de binevenită le
va îi fost credincioşilor,
„Care âveau acum pentru îtâia dată prilejul
să înţeleagă cuvântul
mântu

itor!

-

i

E meritul d-lui lorga a fi arătat că acestei
propagande husite
între Români se datoresc întâiele traduceri
de cărţi sfinte în limba
română. Nu ştim încă nici cine le-a tradus, nici
când — pe cât se pare,

în a doua jumătate a veacului al XV-lea, — nici unde
—. sânt -

indicii care ne fac să localizăm întâiele noastr
e texte vechi în
ținuturile nordice locuite de Români, — dar e
aproape sigur că, la
îndemnul husiţilor de alt ncam, s'a apucat vreun
preot român să

traducă cărţile slavone
„Limba
veche

Limba

în limba românească.

pe care el o scriă crâ stângace,

căci nimeni

n'o mlădiasc

încă pentru. cerinţele literare. Ea svâcncă subt
condeiu precum zburdă un cal ncînvăţat pe care un îndrăzneţ a încălec
at fără şea.
“Dar tocmai în zburdălnicia ci ne este. prețioasă,
căci ea ne dă o
idee de felul cum vorbeau strămoşii noştri cu patru veacuri
şi jumă“tate înainte, într'o regiune care păstră multe
cuvinte şi con-

strucţiuni latine, pierdute pe” aiurea
din graiu: La „neam“ sc ziceă
„gintu (gens), la: „treabă“ op (opus), la „doresc“
deşider
(desidero), la. „ginere“. mărit (maritus), la „frică“ temo
are

(timor);
se făcea. distincție între gură, care se: întrebu
inţă
numai pentru animale, şi rostul.omenesc; a sărută
aveă încă
înţelesul latinescului „salutare“, etc. În declin
are şi în conjugare |

găsim forme deosebite de cele de azi:

substantivele feminine, dacă

„aveau în tulpină un a accentuat, nui-l schimbau în ă înainte
a terminaţiei -i din plural,
în loc de

vaci

cetăţi,

şi îragi);

se ziccă dec
la plural
i
cetaţi, pa rţi, scari,
părţi,

scări

cuvintele pace

(precum

şi mic

zicem

şi noi

până

azi

aveau la plural acceaşi

„formă ca la Singular (Coresi), iar pluralul articulat de la care
eră
(tot la Coresi), la masculin, carei; vocativul de la fiucră
— ca.
în latineşte (fili) — fii; genitivele şi dativele formate
cu' preposiţiile de şi a crau mai dese decât în zilele noastre; căci
nu se

ziceă numai, ca azi, uşă de bise rică(cî.Curtea deA r&CŞ),
cu

ocazia

închini

a trei

a

alegeri,

Dumnezeu

ci şi casa

strein,

zi“a

de

Domnul,

înger

te

blând;

numele proprii formau genitivil şi dativul adesea cu articolul aşezat
N
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O pagină din CODICELE VORONEȚEAN- |
(După Ion al lui G. Sbiera. Codicele 'Voronetean)
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it

înainte: nu se ziceă numai lu (nu lui!)
regiuni, ci şi ei Ane;

Pet ru, ca astăzi în unele

la acuzativ nu se întrebuinţă prepoziţia pe -

(pre) înainte de-pronume şi de nume de fiinţe, deci se ziceă (ca
la

Aromâni,
- Petru.

: Megleniţi

şi

Istroromâni)

-văd

tine,

Pronumele conjunct eră la dativ plural

nă

ln

şi lă

l e ca astăzi. La persoana întâia se conjugă la imperf
ect:

cu auziiă

(nu ca

astăzi,

cu

la mai-mult-ca-perfect:: eu avuse

simplu (aorist):

—

şi

eu

„deosebite
erau

cu auzeam),

(= dăduiu), eu feciu

iar la perfectul

(= făcuiu) şi

(= fripseiu), eu răspu n 'ş (u) (= răspunseiu).

de formele. actuale
pluralele

(cântarăm,

perfectului

cântarăţi;

simplu

noi

şi

cântă,

ca în unele regiuni din Banatul de azi şi ca la Aromâ
ni

fripş(u)
răi)

cu dediu

cântam

(nu avusem),

bate

şi nu ne

şezurăm,

cântămu,

— eu

Şi 'mui
şezu- :
noi

Şezumu— forme precum-că zum, plânsem,
şezum se mai
» găsesc la unii scriitori moldoveni precurii C. Negruzzi,
M. Eminescu
şi Cezar Petrescu — voi
cântatu, -voi “şezutu.
Ca la
Românii din Istria şi în parte la Meglenoromâni şi
Aromâni, se întrebuință încă vechiul condiţional: se eu cântaru
(= lat. canta-

vero) sau se'eu cântare'“(=— lat. cantaverim), se tucân
tari,

se elcântare... Infinitivul întreg nu eră rar,
iar după 'negațiunc, pluralul imperativului: (ca astîncă
ăzi
prin Banat) eră nu :
„cântareţi, nu plângereţi. Dintre.conjuncţii,
să (se) aveă
încă sensul condiţional al lui si latinesc == „dacă“ (ca
și azi, „de.

altminteri,

ca

aveă

în construcţii ca:

sensul

să

temporalului

fi făcut

=

dacă aş îi făcut),

„când“; . dintre”

prepoziţii,

spre-

(din lat. super) însemnă „de-asupra, peste“ (sens păstrat în
nume-

ralele unsprezece

“de-oare-ce“
se
erau

deosebiri

=

întrebuință
destul

de

unul

peste' zece), iar în loc de „fiindcă,

adesea
mari..

derep(i)-ce.

Diftongul
ea

înaintea unui e şi i din silaba următoare,

În

nu

se

pronunțare

redusese

la e

încât se rosteă cread e,

leage, moldoveani;
în schimb,în loc de mine, cuvinte
găsim des scrierea mene, cuvente. Finalul 4 se
rosteâ încă,
întreg sau șoptit, iar u înainte de accent nu devenise o
în cuvinte
ca usteni, cuperi etc.. Strămoşii noştri aveau vocale
nazale, |
ca Francezii şi Portughezii, şi aveau rotacism (n prefăcut în
r între
-vocale) într'o regiune întirisă, care cuprindeă nordul Ardealu
lui cu

Maramureşul şi o parte mare din Moldova.

Rostirea aceasta rota-

cizantă se pierdiă însă în curând; pe la începutul secolului al
XVII,
precum dovedesc mai ales documentele din arhivele Bistriţei
, în
unele părţi ale acestui teritoriu, formele cu r şi cu n erau întrebui
nțate
y

A DOUA INFLUENȚA APUSEANA
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simultan; limba ajunsese deci la acelaşi stadiu de: desvoltare ca în
Țara Moților pe la sfârşitul sec. XIX.
Exemplul anonimului sau anonimilor care au dat întâiele cărţi
„româneşti a fost urmat şi de alţii; copiile și nouăle traduceri par a
fi dăinuit mult timp după ce mişcarea husită a fost potolită şi după |
ce micile modiiicări ale cultului primite de Români dela. husiţi au fost
uitate din nou.

Din nenorocire nu ni S'au păstrat din vremea

aceasta

. decât puţine, care şi ele poartă . pecetea vremilor mai nouă, .nu
sânt adică originale din sec. al XV-lea, ci, precum dovedeşte
hârtia şi scrisoarea, sânt numai câpii de pe căpii din sec. al XVI- lea. .
Vom înţelege uşor de ce ele s'au pierdut. Înainte de toate, în
_ Ardeal nu existau acele mănăstiri bogate şi protejate de domnitori,

ca în Ţările române, care să păstreze cu scumpătate manuscriptele

caligrafiate pe pergament scump şi împodobite cu desenuri colo- rate. Cei ce scriau şi copiau în Ardeal erau preoți simpli şi săraci,
“care maveau nici învăţătură de a aşeză cu artă literă lângă literă,
nici banii trebuitori ca să cumpere pergament 'şi văpseli. Cărţile
acestea s'au scris -deci pe hârtie proastă, cu cerneală spălăcită; cele
mai multe vor îi pierit cu vremea, rupându-se şi zdrenţuindu-se.:
Nici o podoabă nu le făceâ preţioase, nici o arhivă nu le-a „asigurat

.
E

. viitorul. Dacă câteva din ele s'au păstrat în vreo mănăstire moldo-

venească, ele erau ţinute.în mod clandestin, căci biserica din Principate, subt influența slavismului şi a teologilor erudiţi pe care-i
adăposteă, nu putcă suferi cărţi bisericeşti scrise în românește, considerându-le ca potrivnice. canoanelor şi privind pe Ardelenii husiţi
ca pe nişte eretici.

Cel mai vechiu dintre manuscrisele care ni s'au păstrat, .o tra-

Codizel

„ ducere (după un manuscris slav din sec. XV) a „Faptelor apostoli vesonieta |
lor“,.

Sa găsit în Bucovina,

la

mănăstirea Voroneţului.

El e

însă

fragmentar şi e evident că a fost ruptde bună-voie, deoarece un
oarecare Constantin din Dorna dela mănăstirea Voroneţului a scris
pe el la 1733: „Această carte au fost scrisă pe rumânie şi nu-i bună
de nimica“. E vestitul Codice Voroneţean, editat cu multă îngrijire
de ]. Sbiera. Deşi exemplarul pe care-l cunoaştem e o căpie din sec.
al XVI-lea, copistul a păstrat cele mai multe dintre particularităţile
limbii originalului, precum e rotacismul consecvent, u final, semnul 4 .
„pentru indicarea vocalelor nazalizate ş. a., particularităţi care în.
- parte nu dispăruseră încă din limba copistului. În alte privinţe însă
el a modernizat limba originalului, întâmplându-i-se cu toate acestea

|
a

”

“70

CAPITOLUL

să transcrie ici. şi colo
„„

formele

forme

modernizate, întâia,

n

ca întânia,

Chiamă),

cleamă-se: (alături de

care

dovedesc

din sec, al XV-lea păstră încă pen şi pe 1
muiat,
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(cu criptograma)

PSALTIREI

*

m:

A

SCHEIANE

(După 1.- Bianu, Psaltirea Scheiană)
aceste sunete
" Istro-români.

se

conservă
.-

Tot -din vremea

Psaltirea

în

dialectele

aceasta. trebue

să

din

s'au „găsit - sau după

Dunării.şi la

fie şi traducerea

- Care ni se păstrează în mai multe exemplare,

unde

Sudul

numite

Psaltirii,

după

locul

cei. ce le-au .avut:.. Plastirea ..Voro-

A DOUA INFLUENȚA APUSEANA.

.

o

7ţ

riețeană, . Hurmuzachi,
Scheiană. . De un deosebit interes este
mărturisirea credinţei dela sfârşitul Psaltirii Scheiene, în care se
strecoară adaosul „îilioque“ al bisericii apusene,. ceea ce ne dovedeşte încă odată că la temelia acestor traduceri trebue căutată o inîluenţă apuseană. Traducerea e îăcută în mod servil după origi„nalul slav, redându-se în româneşte cuvânt de Cuvânt, fără să se
“ţină seama adesea: de înțelesul îrazei. Astfel, un cuvânt ca grad,
“ care în slavoneşte îînsemnează „cetate“ şi „grindină“, e tradus prin
„cetate“ deşi e vorba de ploaia cu ghiaţă ce cade din nori. Din cauza :
aceasta

ca

şi

din

cauza

construcţiilor

neromânești;,

-

tălmăcirea

psalmilor de multe ori e neînţeleasă. Limba are toate particularităţile graiului vechiu: din nordul ținuturilor : româneşti, deşi -consecvenţa cu care acestea se întrebuințează nu e aşa de mare „ca în
Codicele Voroneţean, ba pe alocuri întâlnim şi inovaţiuni de limbă
- (precum lipsa rotacismului, e în loc de ea, hi în loc de fi etc.). Copiştii acestor psaltiri par a fi fost une-ori streini, unii din ei, după
“toată probabilitatea, Saşi, grămătici şi pisari profesionişti.
După cum la vecinii noştri din miază-zi găsim texte bisericeşti. greco-slave, tot astiel vedem că unele din .aceste exemplare sânt..
bilingue, dând şi textul slavon pe lângă traducerea românească —
un

obiceiu care aveă să

dăinuiască

şi mai

târziu —— ceea

ce le face

să apară ca un fel de simbol al luptei ce se dădeă între tradiţiune şi
spiritul inovator: cei ce ţineau la obiceiul vechiu şi nu se puteau- - împăcă- cu introducerea limbei naţionale în biserica română, aveau
putinţa să găsească şi textul slavon consacrat, în timp ce traducerea
“românească alăturată le dădeă înţelegerea textului.
.
ă
Şi Evanghelia a fost tradusă de sigur tot în vremile. acestea, Evanghelia
deşi n'o cunoaştem decât din căpii şi din tipărituri din a doua jumă-:
tate a veacului al XVI-lea. Dar şi evangheliile, așa cum ni le-a
păstrat bunăoară Coresi, cuprind cele mai multe din trăsăturile
caracteristice ale traducerilor husite. Limba lor e curăţită de multe
provincialisme, căci „până a ajunge la Braşov sau în Țara Românească, aceste câpii au suferit unele modernizări.
Cu toate
” acestea ele cuprind încă multe arhaisme şi. reproduc textul slavon
în aceeaşi traducere 'servilă (fiindcă- tălmăceă cuvinte, - iar nu fraze)

caracteristică întâilor traducători
Dar,

începutul

fiind

făcut,

nu S'a restrâns la textele biblice:

din vremea
activitatea

husită.

aceasta

de

|
traducători

Ia
Alte

ea pare:a se fi extins şi asupra traduceri

altor scrieri, care -erau în legătură mai mult sau mai puţin strânsă
cu biserica, Precum predici, scrieri apocrite şi cărţi populare. Jude-

-
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când cel puţin după limbă, multe
Sturdzan, de care va fi vorba
decât copierea lor de către
„pare chiar că unele traduceri se

din traducerile cuprinse în Codicele
mai târziu, sânt cu- mult mai vechi
popa
Grigore din Măhaciu.
Se
făceau după comandă. Între cărţile.
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Pagina întâia din evanghelia lui Luca, a EVANGHELIARULUI copiat:
de
RADU DIN MĂNICEŞTI, la anul 1574
(După

româneşti

Bolzano,

o iotografie

rămase

dela

fostă

Petru

în

posesia

Șchiopul,

lui E,

Kaluzniacki)

Domnul

în Tirol (1594), se - găscă — alături

mort:în

de Psaltire,

exil la

Faptele

Apostolilor şi Rugăciunea Maicii Domnului — un volum
legat în
piele galbenă cuprinzând „Chipul cum trebue să se
poarte cinevă cu
domnii mari“. D-l Iorga are de sigur dreptate, când
presupune că

A TREIA INFLUENȚĂ APUSEANA

a

acest tratat necesar pentru educaţia. unui principe.
cră traducerea
“în româneşte a „Învăţăturilor“ lui Neagoe Basara
b, care ni s'au

o

păstrat într'o copie (sau traducere nouă) din 1654, Despre.o traduc
ere

din sec. XVI, făcută în româneşte din limba italiană, avem
o mărtu-.
rie prețioasă întrun manuscris “rusesc din sec. XVIII,
Acest .
-manus

cris, “care e o copie după o scriere mai veche,
cuprinde o pi
tălmăcire în ruseşte a cărţii populare „Floarea
Darurilor“, despre -:
care se spune că a fost „tradusă din limba italian
ă în valahă sau :
bogdănească de către Gherman Vlahul, iar
din vlahă tradusă
în slavă de Veniamin Ieromonahul Rusin, la anul
1592... Păcat că
|
“din traducerea românească, care şi din punct de
vedere: linguistic :
ar îi foarte

Ă

importantă, nu

ni s'a păstrat

nici o urmă.

9..A TREIA INFLUENȚĂ APUSEANĂ
A

treia

că

.. |

influență

apuseană, căreia se datoreşte- răspândirea de
Luteraniscărţi tipărite în româneşte, ne-a venit, în sec. al XVI-le
a, prin miilo- nul i cal„cirea Nemţilor şi Maghiarilor, din Ardeal, care căutau
să câştige,.

pentru învăţăturile lui Luther şi ale lui Calvin, peRomânii transilvăneni, punând noua invenţie a tiparului în slujba
propagandei lor.

"În anul '1544 tipăresc Saşii din Sibiiu, probabil cu
slove aduse

din Târgovişte. de lâ tipograful Liubavici,
română.

Philipp
păstrat

Traducătorulsay
,- poate
Maler

nici

(Philippus

un: exemplar

din

numai

un: Catehism

tipăritorul lui,

Pictor).

Din

această

carte,

nenorocire
care

în limba -

E

e Sașul
nu

-.:

ni Şa

Ă

începe - seria

tipăriturilor în limba română, aşă încât nu ştim
care este legătura
lui cu Catehismul din 1559. Un document conte
mporan ne spun6 că
acest catehism, care spuneâ credincioşilor
români: „zi ocenaş

(Tatăl nostru) româneşte, să înțeleagem“ a găsit. mulţi
cumpărători

- printre preoţii români, şi se pare că - numai
o parte din
condamnau,. privindu-l cu ochi neîncrezători,

aceştia îl
ÎN

N
După .ce,. în urma hotăririi. de la Turda: (1564), se
despărţiră de „Vlădicii
Saşi, încep

ură şi Maghiarii calvini -o propagandă religioasă,
căutând ” calvini
să atragă, cu mijloace cu mult mai drastice,
pe Români la legea
lor. Având puterea politică, ci aşezară episco
pi calvino-români şi

dădură ordin ca limba slavă să fie scoasă din biseri
că şi înlocuită:

cu cea română. Cel dintâiu „Ssuperintendent“
român, numit în 1566,
„a fost vlădica Gheorghe
de Sângeorz,-ale
cărui încercări de calvinizare se loviră însă de rezist
enţa preoţilor, care ..
refuza

u să-i plătească dări, nu se prezentau la sinoade
şi, în loc de

,

.-

74

|

CAPITOLUL II

a-l ascultă, îl batiocoreau. Nici el, nici Pavel Tor da şi, care-i:
urmă în 1568 şi care-și ziceă „episcop pentru limba românească“,
„nu izbuti să abată pe Români de-la vechea lor credinţă. Calvinismul
prinse rădăcini vremelnice mai 'mult prin Banat (Caransebeş, Lugoj)
| “şi prin regiunile mărginaşe ardelene (Haţeg, Tluniedoara).
Psalmi
De curând s'au găsit, în scoarţele unei legături din anul 1601, nişte
versificaţi
şi cu ortoPalia de foi dintr'o Carfe cu cântece tipărită cu litere latine
la Orăştie grafie ungurească-săsească.
Fragmentul, numit, după posesorul lui, :
Fragmentul Todorescu, cuprinde nişte psalmi în formă de cântări “bisericeşti, meniţi să fie cântaţi în biserică şi în şcoli, precum se
"obicinueşte în biserica calvină. Ei au fost traduşi din ungureşte şi s'au
tipărit, probabil, pe la 1570, în Oradea sau în tipografia lui Heltai,
un Sas maghiarizat, din Cluj. Versurile acestor cântări sânt stângace
şi imită ritmul cantitativ al modelelor ungureşti. Celălalt
Tordaşi,
“episcopul Mihail,
împreună cu Ştefan Herce, predicatorul .
din Caransebeş,
cu dascălul Efrem Zacan,
cu MoisePeştişel, predicator în Lugoi, şi cu protopopul Huniedoarei Ar“chirie, au tradus în graiu bănățenesc, după Biblia ungurească.

a lui G. Heltai (tipărită în Cluj la 1551),. dar colaţionând-o şi cu
Vulgata latină, Geneza şi Exodul. Acestea s'au tipărit, subt titlul de
Paliia, la Orăştie, la a. 1582, cu cheltuiala lui. Francisc Geszty şi
„cu ştirea Măriei lui Bator Jicmon, voevodul Ardealului . . . pentru întrămătura besearecei sfântă a Românilor“, cu chirilice, de diacul
Marien şi de Şerban, fiul lui Coresi.

10,

DIACONUL CORESI.

Numele de care se leagă, în istoria literaturii române, îriceputul
răspândirii de cărţi româneşti prin: tipar este al diaconului
Coresi.
Saşii, care aveau la. Braşov o tipografie şi o fabrică de hârtie,
ca buni negustori ce erau, înţeleseră folosul mare pe care-l puteau
realiză din răspândirea prin tipar a- cărţilor. bisericeşti. Având. relaţii comerciale continue cu Ţara Românească, ei izbutiră să-l îndemne pe Diaconul Coresi să se mute, împreună cu ucenicii lui —
între care şi Oprea Logofătul — de la Târgoviște la Braşov
şi să primească conducerea tipăriturilor cu slovă chirilică, pe care
ci o tăiară din nou, luândca model caracterele frumoase şi citeţe,

şi chiar ornamentele,

din tipăriturile lui Macarie.

Astfel, pe când
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Coresi tipăreă încă la Târgovişte Triodul slavonesc, apăreă, tot
_subt îngrijirea lui, la Braşov, în 1557 un Octoih mic slavonesc, care-l
pomeneşte în epilog pe Pătraşcu Vodă şi pe Alexandru Lăpuşneanu.
La 1562 urmează o-Evanghelie, iar în 1563 un Apostol slavon. În
cursul: întregei sale activităţi de tipograf, Coresi a răspândit deci
_şi carte slavonă,“ de cele mai multe ori cu cheltuiala Domnilor TOmâni.
|
.
Dar Saşii din Braşov erau şi adepţi convinşi ai învățăturilor lui

Luther.
diţia

de

În unele familii fruntașe, precum Benkner şi Hirscher, traconvertire

sec. XVIII.

a Românilor

la luteranism a

dăinuit

până

în

În 1559 apără în tipografia condusă de Coresi întâia

carte românească, Întrebarea creştinească, care te poate o retipărire a Catehismului din 1544. Ce importanţă atribuiau Saşii
„acestei cărţi, se vede din cronica parohului luteran Simon Massa,
care în -anul apariţiei ei vorbeşte de reformarea Românilor prin
judele Braşovului și senatorii săi.
În anul următor, la 3 Maiu, se puse subt tipar Evangheliarul
românesc, care apării în 30 lanuarie 1561 şi în epilogul căruia edi- |

„torul „Hanăş Beagner“

arată că „a'scris*“ (= a editat) sfintele cărți

în limba română, ;să fie popilor rumâneşti să'nţeleasă“, citându-se
în sprijinul acestei inovaţii cunoscutele cuvinte ale apostolului Pâvel
către Corinteni: „în sfânta besearecă mai bine e a grăi cinci cuvinte:
cu înțeles: decât zeace mie de cuvinte neînţeleasc, în limbă striină“.
.
Inovația a prins, mai ales în Ardeal, unde preoţii erau deprinşi
--cu traducerile mai vechi şi, mai puţin cunoscători de carte slavonă,
vor fi fost bucuroşi să-şi poată procură cărţi tipărite mai uşor şi mai
ieftin decât manuscriptele, nu prea numeroase. Dar în Ardeal, aceste
traduceri mai aveau şi sprijinul oficialități, căci „lanăş Craiu“ (loan
Zâpolya), pomenit în epilogul Evangheliarului, trecut la Reformă,.
eră tocmai acela care cereă Românilor înlocuirea cărţilor slave cu
„cărţi româneşti. „Superintendenţii“ români. de lege calvină călătoreau la Braşov, unde exemplul Saşilor eră de multe ori imitat de
Români; de aceea nu trebue să ne mire că la 1565 un „predicator“,
ținut pe cheltuiala Braşovenilor, predică în româneşte. Psaltirea .
din 1570 şi Lifurghierul din acelaşi an, tipărite de Coresi, fură impuse
preoților români, care aveau să aducă cu sine, spre a le cumpără,
un florin şi 32 de dinari la Sinodul convocat la 1 Ianuarie 1571 la
Cluj. În 1563 apare Lucrul apostolesc (Praxiul), apoi Pravila slinţi-

„lor “apostoli, iar în 1577 a doua cdiţie a Psaltirii, de astădată slavoromână.

Înainte de a tipări o carte atât de importantă ca Evanshelia |

DIACONUL CORESI

cu învățătură,

7

Saşii se consultă cu mitropolitul Ghenadie

al Ar-

dealului și caută originalul slavon în Țara Românească,
la „arhimitro„Politul“ Serafim din Târgovişte. În astiel de împrejurări
vom înţelege
„de ce această carte se vindecă foarte bine dincolo de
Carpaţi, precum
- mărturiseşte Hirscher însuşi într'o scrisoare către judele
Bistriţei.
Aceste constatări sânt necesare spre a. înţelege activit
atea lui
Coresi, căruia pe nedrept i s'a dat numele de „părinte
al literaturii
române“, atribuindu-i-se intenţii pe care nu le-a avut,
şi anume că
angajându-se faţă de Saşi şi Unguri de a propagă învăţăt
urile nouă
printre connaţionalii săi, el ar îi căutat să menţină legea
cea veche
" în cărţile ce le dădeă Românilor, având ca „menire a
vieţii sale în-.

„locuirea limbei slavone prin cea română“.

Dimpotrivă, vedem

>

că,

pe la 1564, el primeşte a tipări, din însărcinarea lui
Forr6 Mikl6s,
Tâlcul evangheliilor, în care se cuprind atacuri violent
e împotriva
organizaţiei, ierarhiei şi ritualului bisericii ortodoxe. Molitve
lnicul

de la sfârşitul acestei publicaţii e, tradus din ungureşte.

Deci partea.

“pe care a avut-o la această lucrare Coresi, care navei de
unde şti
ungurește, e numai aceea de tipograi, şi poate «nici tiparul
nu l-a
făcut el, decât în parte, dându-şi numai numele său, spre
a mări

importanţa cărții.
_
|
|
Căci a tipări cărţi româneşti trebue să fi fost în vremile acelea

un merit cel puţin tot atât de mare ca şi acela de a
le fi tradus.
Astiel se explică şi împrejurarea că diaconul Coresi se
dă de autor
al unor cărți pe care cl le tipăreşte. numai. În prefața
. Întrebării
creştineşti ni se spune că Evangheliarul — aproape.
identic . cu.
copia unui Evangheliar vechiu, făcută la 1574, pentru
Cercel-vodă,
“de Logofătul Radu din Măniceşti — îl „Scoas
eră“ „nişte

creştini buni“ „den limba sârbeasc'pre
ă limba românească“,
mărturiseşte însuşi despre Tâlcul Evangheliilor —

poate

Coresi

fiindcă îşi

dădeă scama că în el se cuprind învățături streine de
biserica orto-

doxă-—

că nu e o scriere originală, - ci că explicările

evangheliilor

„le „aflase“ şi „plăcându-i“ „le-a scris cu tiparul“. E foarte
probabil

"că şi Praxiul redă într'o formă modernizată o traducere
mai veche,

din timpul primelor traduceri
OO
o
Şi mai mult bate acest lucru la ochi în Psaltirea

ÎN
din 1577.

-. Epilogul lui Coresi e scris într'o limbă atât de apropia
tă de a noastră,
încât oricine o înţelege astăzi fără greutate: „Cu
mila lui Dumnezeu,

-eu, diacon Coresi, deaca văzuiu că mai toate limbile
au cuvântul
lu Dumnezeu în. limba [lor], numai noi, Românii, mavăm
. .,
derept

aceaia,

fraţii

miei,

preuţilor,

scrisu-v'am
7

aceaste Psăltiri

”-

78
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cu :0otveat, de-am scos den psăltirea sârbească pre -limbă rumânească, să vă fie de înţelegătură .. .* Dacă deschidem însă N
Psaltirea însăși, dăm de o limbă aproape neînţeleasă, cu mult mai!
veche ca forme şi atât de stângace în expunere,
încât imediat
bănuim că e anterioară lui Coresi şi că a fost scrisă pe când nu
există încă o tradiţie literară, care să fi mlădiat limba.
De îapt,
textul acestei Psaltiri e aproape identic cu acela al Psaltirei din 1570
și al Psaltirei Scheiane,. atât doar că reproduce — cu o mulţime de
greşeli de lectură — o câpie făcută în regiunile din sudul Transilvaniei. Deci asigurarea din Epilog, -că ar îi tradusă de Coresi din.
„slavoneşte, nu e vrednică de crezare.
"În astfel de împrejurări, nu vom atribui lui. Coresi o prea mare
parte .de.. traducător” nici la tălmăcirea acelei mari opere de
crudiţiune
teologică care este - Evanghelia
cu: învățătură
din
1581, deşi predoslovia ni-l prezintă ca „meşter învăţat într'acest
lucru“. EI va fi fost tipograful iscusit, - iar traducătorii, . cei doi
preoţi de la biserica sf. - Nicolae din Şcheii Braşovului, pomeniţi în
Prefaţă,: popa Lane şi mâi ales popa Mihaiu (fiiul popii Dobre),
despre

care. ştim

că

a

învăţat

carte

slavonească,

în. Serbia,

că

jusese hirotonit (1576) în Țara Românească şi că ajunse preot mai
întâiu în Râşnov, apoi la Broşov, unde a-preoţit de la 1578 până la
1605, făcând mult bine bisericii şi poporenilor săi. Şi traducerea
Liturghierului din 1570 (după Liturghierul lui Macarie din 1508), pare |
a îi, judecând după-unele cuvinte ca „pită““ în loc de „Pâine“, opera
unui Braşovean, nu a lui Coresi.
“Dar faptul că diaconul! Coresi răspândeşte. prin. tipar vechile
“traduceri şi tălmăciri- nouă -în toate regiunile. locuite de Români,
constitue un merit mai mare decât dacă el şi-ar fi întrebuințat timpul
cu traduceri. migăloase. Românii nu mai sânt acum în urma altor
neamuri, care mai toate îşi aveau traduse cărţile sfinte în limbă
- naţională; | cuvântul“ lui Dumnezeu puteă fi deci înţeles de aci
înainte şi de oamenii simpli. Aceste două idei, a „emulaţiei culturale
cu alte. naţiuni şi a-grijei pentru hrana sufletească a mulţimei, se
desprind în mod programatic din prefeţele celor mai multe. din
primele tipărituri româneşti şi ele. formează „gândul nou: cu care
se încheie secolulal XVI-lea“ (A. Procopovici). -Prin marea sa
activitate Coresi contribue. însă în primul rând la stabilirea unei

limbi literare româneşti înţelese pretutindeni.

-

Cel. ce întrebuințează mai întâiu o limbă în scopuri literare,
fixează în scris, în. mod firesc, graiul popular vorbit în regiunea

-
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,

sa. Să ne închipuim că în regiunile
nunțat în secolul al XV- lea, ca în
de azi, chept în loc de „piept“;
Sau şe r în loc de „fier“, ş. a. m. d.
atunci chept, ghine, hier şi

din nordul
cele mai
ghine în
Cei dintâi
urmaşii lor

Ardealului s 'ar îi promulte părți româneşti
loc de: „bine“, hier
tălmăcitori ar îi scris
ar îi continuat să scrie .-

astfel, fixând pentru totdeauna în limba noastră literară aceste forime,pe |
care noi le simţim urîte şi care ar face ca limba noastră să sc depărteze foarte tare de oricare altă limbă romanică. Dar întâii traducători husiţi vorbeau în' satele -lor graiul sonor şi puternic din Transil- .
vania de nord, care în acelaşi “timp e şi temelia bogatului dialect
moldovenesc.
În drumul lor spre miază-zi, copiindu-se mereu,
scrierile acestea au pierdut unele arhaisme şi particularităţi dialectale neînţelese aiurea (bunăoară rotacismul) şi s'au apropiat tot mai
mult de dialectul din Ardealul sudic, identic, în trăsăturile
sale principale, cu 'cel din Muntenia. Tipărindu-le, Coresi a stabilit o formă
a limbei care eră înţeleasă pretutindeni. Prin legăturile” comerciale
ale Saşilor braşoveni Cu Țările româneşti, aceste tipărituri s'au
răspândit (cu atât mai lesne, cu cât trebuinţa lor eră simțită din ce
în ce mai

mult)

scădeau mereu.

şi

în Principate,

:

unde

cunoștințele

,

de

slavoneşte

-

Oricât de neînsemnate sânt, din punct: de vedere | pur literar,
Ă aceste tipărituri,
şi oricât de modest este rolul de scriitor al lui
Coresi, activitatea sa -a avut urmări foarte importante,
căci prin

ea s'a dat un puternic impuls .naţionalizării literaturii noastre. „Din
lupta mocnită cu curentele stăpânitoare venite din orient, cele două
curente apusene, reprezentate prin mişcarea husită şi prin. tipăriturile ardelene, au făcut să iasă învingătoare limba română. Izvorul
din care literatura se adapă şi acuma, rămâne acelaşi şipot îngrădit
în curtea biseticii, a cărui apă curge limpede şi răcoritoare, fecundând
de--aci înainte „şi pentru alte genuri literare câmpiile prin
care trece.

11. LITERATURA
„Cărţi populare

PROFANĂ

ȘI DE

IMAGINATIE

Când cărţile sfinte începură să se traducă în româneşte, între
manuscrisele slave care circulau la noi erau multe care cuprindeau
cărţi populare. Cei ce se refugiau din cauza Turcilor cuceritori le

aduseseră cu sine din Peninsula Balcanică împreună.cu lucrurile cele
mai de preţ. În mănăstirea Neâmţu s'a găsit cea mai veche redacţie

„sud-Slavă,

de la- începutul

secolului

al XIV-lea,
*

a lui Varlaam şi

2

,

LITERATURA

PROFANĂA

ŞI DE

IMAGINAŢIE

îi

-8[.

lousaf. ' Aceste scrieri, care formau literatura distractivă a timpului, se răspândeau în zeci şi sute de căpii slavoneşti prin părţile
locuite de Români. Deşi biserica nu le patronă direct — şi une-ori
se vedeă chiar nevoită să le pună la indice — aceste cărţi, străbătute:

-.

de o concepţie adânc morală, erau răspândite mai ales: prin preoţi,

deprinşi cu meşteşugul.scrisului,

care le copiau „cu mână de țărână“

sau le traduceau, din bulgăreşte ori sârbeşte, de-odată cu celelalte:

cărţi bisericeşti, de care,nu prea ştiau să-le deosebească.
Cele mai vechi traduceri nu ni S'au păstrat, dar ne-a rămas
“un număr măricel de căpii de pe la sfârşitul veacului al XVI-lea şi
începutul celui de al.XVII-lea, dintre. care unele au particularităţi de

limbă (de exemplu rotacismul).şi arată maniere grafice, care ne
dovedesc că au fost făcute în aceleaşi regiuni şi cam în acelaşi timp

cu întâiele traduceri de-scricri bisericeşti: Avem şi exemplare slavoromâne, care de asemenea, prin punerea alături a textului original
şi -a traducerii, ne fac să le aşezăm în ciclul celor mai vechi.
tălmăciri.
i
E
„ Cu puţine excepţii, aceste cărţi-populare sânt de origine bizantină şi — lucrul acesta trebue accentuat — ele ni alcătuiau floarea

„acestei literaturi atât de bogate. Cultura popoarelor Slave de sud
„nefiind niciodată deosebit de desvoltată,, scriitorii: slavi au trecut,
fără să le aprecieze, pe lângă capodoperele clasicităţii- eline,
cum şi pe lângă lucrările de valoare ale scriitorilor bizantini,
truca

să se. oprească

mistic,

cultură.

care

la

scrierile

corespundeau

Subiectele

cu: conţinut

gustului lor

naiv,

prepen-.

romantic

literar şi gradului lor

miraculoase şi mai ales

sau

de

cadrul în care erau

aşezate — cadrul sătesc-patriarhal, familiar cetitorilor din regiunile noastre, sau cel plin de feerie orientală, ce se adresă unei fantazii
nerafinate de o civilizaţie prea înaintată — le făceau să fie foarte
preţuite. Ca în tot evul mediu, în apus şi în regiunile noastre,
ceea
ce plăceă şi stârneă admiraţie eră povestirea în sine, nu îelul cum
eră îmbrăcată în haina artistică: Cartea cea mai frumoasă eră
cea .
care spunea mai multe poveşti sau poveşti cu mai multe amănunte.
Deşi pline de naivităţi, aceste cărți populare au -contribuit totuşi.
la îmbogățirea limbei literare pregătind terenul - pentru
operele
narative ale cronicarilor, care aveau să apară în curând şi la noi.
Mai tâiziu, când în rafturile bibliotecilor acest gen literar începi :
să îie înlocuit prin traduceri din literatură imaginativă a Occiden
tu- |
lui, cărţile populare continuară să fie cetite la țară, fiindrăspândite
prin tipar, până în zilele noastre, în ediţii ieftine, unele din ele
având
's, Puşcariu, Istoria literaturii.

”
,

|

,
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,
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chiar. faima de a servi ca talisman

Literatura
apocriiă

-

celor

ce le poartă cu sine,

In-

îluenţa lor asupra literaturii nescrise a popor
ului nostru a fost mare
şi urmele lor se găsesc până şi în toponimia
şi onomasitca noastră.
Mai întâiu se pare că s'au tradus aşă numitele
cărți mincinoase,
cuprinzând liferafură apocaliptică, legende şi
epistole apocrife, puse

în circulaţie în primele

veacuri

ale erei creştine de eretici

(gnostici,

pauliciani, etc.), care introduceau din credinţele orient
ale o mulţime

Adam
"Eva

şi

de elemente nouă, spre a explică părţile obscure
sau contradictorii
ale vechiului şi noului testament şi spre a compl
etă cu amănunte
ceea ce fantaziei populare i se păreă că lipseşte
din “cărţile sfinte.
Astiel biblia eră prea laconică cu privire la viaţa
familiară a

întâiului om, 'şi nu dădeă amănunte

despre căsnicia lui, după ce

fusese izgonit din raiu. Legenda — probabil
de origine
— despre Adam şi Eva, păstrată într'un manuscris
de pe
secolului al XVII-lea, ne dă aceste desluşiri.
Mişcătoare
e scena în care Adam şi Eva, cu sufletul „împu
ţinat
stăteau neajutoraţi
pe lângă poarta raiului, rugându-se

bogomilică
la începutul
în deosebi
de foame“,
lui Dumne-

zeu să le dea măcar o mireasmă, care să le aducă amint
e de EI şi

de fericirea pierdută.

Domnul, înduioşat, le trimite tămâia şi Smirn

a
şi dă, drumul dobitoacelor din raiu, ca să fie subt stăpân
irea omului.

Pentru roadele pământului însă, Adam trebui să facă
o învoială în
scris cu Satana, căruia îi făgădui sufletul urmaşilor
săi. Scena

zapisului dat de Adam diavolului se găseşte pictată pe păreţii
mănăstirilor

bucovinene,

versiiicată.
Literatura
_apocaliptică

dipă

iar. legenda:

lui

Adam

a

fost

mai

târziu

- şi

Curiozitatea credincioşilor cereă . amănunte despre viaţa.
de
moarte. Tema scoboririi unei divinităţi sau a unui
erou în

lumea subpământească,

cunoscută atât literaturii grecești şi romane

(călătoria lui Ulise în infern din Odisea şi a lui Enea
din Eneida),
- Cât şi celei ebraice, pătrunse şi în. legendele creşti
ne. Între viziunile
apocaliptice apocrife, plăsmuite în întâiele veacuri -ale
erei noastre,
când creştinii aşteptau sfârşitul lumii, o ioarte mare
răspândire a
avut Apocalipsul Apostolului Pavel, care a servit mai
târziu ca izvor
şi marelui Dante.pentru a sa Divina Comedia şi din
care s'au adăpat
pictorii ce au zugrăvit atât de măiestrit zidurile exteri
oare ale bisericilor noastre. În ea se descrie-călătoria apostolului Pavel,
călăuzit de un
- înger, în ţara fericiţilor şi apoi în lăcaşul osândei
vecinice, arătându-se
una câte una muncile grozave rezervate celor păcăto
şi. Un prolog

moralizator

Dumnezeu.

îndeamnăpe

Cea mai

veche

oameni

redacţie

să se

îndrepte necontenit spre

românească,

tradusă

după o

-
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versiune sârbească din 1520, s'a păstratîn copia. din Codicele
Stur-

dzan. Şi mai fioroasă e descrierea infernului. în Apocalipsul
Maicii
Domnului, opera unui cleric, care ne povesteşte călătoria
Maicii Preacurate, condusă de arhanghelul Mihail, în iad, unde cele
mai grele
osânde aşteaptă pe cei ce n'au respectat pe preoţi. Şi
legenda
aceastaa fost copiată pe la 1580 şi are, în - Codex" Sturdzanus,
titlul
"„Cuvântu de îmblare pre la munci: sfânta Maria voiă să vadză
cum
se muncescu rodulu creştinescu“, A treia legendă din acelaşi
Codice,
cu caracter în parte.apocaliptic, este fragmentul întitulat Moarte
a
lui Avram, cu descrierea mişcătorului Sfârşit al lui Avram, care
„nu voiă să șe pristăvească'“ şi pe care îngerul îl duce la poarta raiului
„să vadă toata făptura“. Într'un manuscris numit, după posesor
ul
lui, Codicele Marţian,: ni s'a păstrat căpia necompletă şi defectu
oasă
56

a Apocalipsului lui loan, în care se povesteşte cum Siântul loan Bo-

goslovul a fost ridicat de un nor luminos, în slava cerului, unde
i se

destăinueşte ce se va întâmplă la sfârşitul lumii,

când Antihrist cu |,

» păcătoşii vor îi trimişi în iad, iar drepții în raiu.
D=
.
|
„După modelul scrisorilor apostolilor au fost plăsmuite
epistole

„apocrife, dintre care Epistolia Domnului nostru Isus Hristos,
“-cuprinsă într'o piatră căzută din cer, -amenință cu cele mai grele pedepse pe cei ce nu „feresc“. Dumineca. La noi această „Legendă
a

Epistolia
Domnului
nostru Isus
Hristos

Duminecii“ circulă încă din sec. XVI şi o găs
în. im
Codicele Stur- -

„dzan şi în Manuscrisul numit dela Ieud.

Amănunte legendare despre Lemnul Crucii pe care a fost răstig-

nit Hristos (făcut din pornul ce-a crescut din cununa de maslin cu

care a fost îngropat Adam); despre Cei doi tâlhari, care au fost
"răstieniţi odată cu Mântuitorul; despre Aflarea Sfintei Cruci
sau
despre Scrisoarea lui Pilat sânt cuprinse în alte cărți populare, -care

au circulat foarte de vreme la noi.
Mai: ales

însă

erau cetite

.

:

legendele hagiografice,

SS
în care se

descriau vieţile martirilor şi asceţilor creştini, pline de fapte înălţătoare şi de minuni săvârşite de puterea credinţei.. Tocmai acest ele-

„ment miraculos, foarte de aproape înrudit cu cel din basmele noastre,
a făcut ca unele din aceste legende să pătrundă în literatura noastră
încă din sec. XVI, deci -cu mult înainte ca mitropoliţii Varlaam

(în

Cazania sa) şi Dosoiteiu (în Viaţa şi petreacerea Sfinţilor) -să le fi

tipărit în cărţile lor. Astiel e Viaţa sfântului Sisin (Sisoe) — la origine

o veche formulă de exorcism — cu povestea viteazului sfânt. care
se ia după diavolul ce fură pe copiii nou-născuţi şi pescuindu-l din

„mare, unde se refugiase, îl bate cu 82 de buzduganede fier; asticl
6

Legendele
hagiogra” fice

- -

=

S4

|
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e Povestea Sfintei Vineri (Paraschiva), a irumoasei
fete care,

:

4

. Literatura
astrologică

prin
minunile săvârşite de ca, . întoarce la creşt
inism pe prigonitorii ei;
astiel e mişcătoarea Viaţă a Sfântului Alexie
, cel ce fuge de avuții,
ca să-şi petreacă viața stând nemişcat la
uşa bisericii sau, nerecunoscut, subit scara tatălui său bogat. |
|
Ştiinţele astrologice şi astronomice — născute
în vechea Haldee,

unde preoţii căutau să stabilească oroscoape din
semnele cereşti

—
crau popularizate-la noi “prin Roidanice, Gromo
vnice şi Trepetnice.
Roidanicul — cel mai vechiu e un fragment
din 1620 — pretindcă

să desvălească

viitorul

omului

după

luna sau zodia

în care

cl
se născuse; Gromovnicul — sau Fulgeralni
cul, cum i se-mai ziceă
“incidental — făceă prorociri după zodia-în
care cădeau iulgerele şi
tunetele; Trepetnicul preziceă după diferitele
„tremurări“ ale Corpu- .
lui, precum
lipirea genelor, bătaia ochilor, clătirea
buzelor etc.
Răspândirea pe care o aveau aceste cărţi la
strămoşii noştri supersti-

tioşi -o dovedeşte faptul că Gromovnicul şi Trepetnicu
l se tipăresc la

Alba-Iulia
Fiziologul

în 1639.

_

E

Foarte gustat eră Fiziologul „(„Bestiariile“ literaturilo
r apusene), .
care cuprindeă
cunoştinţele de istorie naturală

trecute,

Zându-se

ticluite
în

în

aceste

pilde şi

şi

ale vremurilor
istoricare despre dobitoace — cuprin-

animale

exotice,

ca

„inorogul“

ori

victăţ

i
”. fantastice, ca „gorgonia“, cu chip de muier
e şi privire omoritoare,
Sau „finicsul“, care înviă din cenuşă— precum
şi despre năravurile
“lor. Aceste obiceiuri ale animalelor erau explic
ate în mod naiv şi
simbolic; așă bunăoară „&heonoaia, “care
zboară din copaciu' în
copaciu,
oprindu-se la lemnul. găunos a-l scobi
cu ciocul şi:
a-şi face cuib în el, este asemănată cu diavolul
care umblă din om în
om cercându-l cu vicleşugul său şi sc opreşt
e la cel slab, în care
se încuibează; porumbii care! umblă în stol,.
păzindu-se să nu-i
prindă şoimii, sânt simbolul creştinilor care
se adună la biserică,

ferindu-se de ispitele diavolului“ (Cartojan).

Albinuşa

O carte populată

a cărei origină nu este orientală,

căci

ea

a
fost alcătuită în sec. XIII în Bologna de un călugăr
benedictin, este

Fiore di virtă, un tratat moral despre virtuţi şi
păcate. Alcătuirea
acestei scrieri e foarte ingenioasă, ceea ce explic
ă extraordinara ei
răspândire la'toate popoarele. După definiţia
unei virtuţi, pusă totdeauna în opoziţie cu un păcat (de ex. iubire
— invidie, adevăr —
minciună etc.), urmează compararea acestor
calităţi sau defecte.—
ca în Fiziolog — cu animalele (de ex. viclenie:
vulpe, îngâmfare:
păun €tc.); apoi, după o serie.de maxime, dintre
care unele au de-

..

!

-

,

-
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venii populare şi la noi (de EX. „găina când va
ouă, aude o mahalâ“
sau albina ?n gură cu miere şi 'n coadă acul
cu fiere“), urmează .
o istorioară moralizătoare. La noi se pare că
scrierea aceasta-a
fost tradusă în sec. XVI direct din italieneşte. Redac
ţia aceasta —
tradusă în 1592 din româneşte în ruseşte — s'a
pierdut însă şi nu
ni” s'a păstrat decât traducerea după versiunea
— scurtată —.

sârbească în copia popii loan Românul

din 1620.

Titlul mai."

vechiu e Alghinuşa, Căci din cartea aceasta „fieca
re doitoria şi
nectarul poate suge . . ca albina care zboară, cu
mare osteneală
şi cu sănătoasă înțelepciune şi-luare aminte, peste câmpur
i: şi livezi

şi grădini, din îloare în floare“.
a
A
|
„
Faptele vitejeşti ale lui Alexandru Machedon, cuceritorul lumii,
Alexandria

împodobite cu elementele de folclor pe care le-au adăogat fondului
|
istoric povestirile ostașilor. ce luaseră 'parte la expedițiile li
Alexandru în Orientul îndepărtat, S'au transmis „prin tradiţie orală,

până

când

un

autor necunoscut

din Egipetul

pe vremea Ptolomeilor,în romanul

7

elenistic le-a grupat,

fantastic Alexandria...

sărit, scrierea aceasta, îoarte mult cetită în toate vremile,

Din răa călăto-

rit în țările apusene ale Europei, unde, începând din sec. XI, a fost.

versiiicată şi adaptată
lui Alexandru a trecut

împrejurărilor locale. Din' Franţa romanul
în Italia, iar'de aici la Sârbi, care ni l-au

transmis nouă, tot atât de plin de elemente fantastice ca şi în re.:

|

dacțiile orientale, dar cu îigura' eroului: principal schimbată,
după:
concepţia evului mediu apusean, în aceea a unui împărat crești
n, cu.
trăsături cavalereşti.. Nici una din cărţile noastre populare
n'a

avut

un

Basarab

răsunet

reproduce

atât de

mare

pasagii. întregi

ca Alexandria,
în

din care Neagoe

„Învățăturile“. sale,

şi după

care. episcopi din sec. XVI comandau căpii slavone. Personagiile ei
„(ca Darie şi Por împărat) apar, alături de figuri creştine, în icoanele
zugravilor

noştri

sau

în

onomastica

noastră

populară

(Darie, |

». Ruxanda etc.) şi elementele ei mistice (Ca piticii „de un cot“, căpcânii,
apa-vie ş. a.) pătrund în basmele noastre. Alexandria s'a răspândit

până în zilele noastre în nenumărate ediţii. În 1562 Mitropolitul: Grigorie puneă să i se copieze; la mănăstirea Neamţu, versiunea sârbească a Alexandriei; înainte şi după ce apără tipărită în românește,
pe vremea lui Brâncoveanu, cartea se răspândeă în toate straturile
. societăţii prin numeroase căpii, făcute de mici slujbaşi, de călugări,
|
„ de elevi, de cărturari de la sate şi de ucenici de prăvălie. Ea e foarte
--:
răspâridită până azi la ţară, iar în secolul XIX, scriitori ca Fliade
“Rădulescu, Grigore Alexandrescu: şi Mihail Kogălniceanu o citeau în .

',
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ă

„copilărie
- Crusoe, Hronografie

”

I1

citit mai

târziu Robinson

” În legătură cu cărţile citate sânt hronografele, care împrum
ută
povestiri din cele mai variate izvoare cu caracter popular,
spre a
prezentă istoria lumei, începândcu Adam şi Eva. “Toate traducer
ile
„noastre reflectă două tipuri de hronografe
greceşti, acela al
episcopului
Doroteiu de
Monembasia
şi -acela al. lui
”

-

ui

EYI

o

Ea

.

.

Aa

un Italian, grecizat.

i

N

Ele au fost

a

continuate

-

cu

“.

istoria

împăraţilor bizantini, a țarilor slavi din Peninsula“ Balcanică
şi, la
noi chiar cu a Domnilor români pânăla începutul sec. XVII.
În aceste hronografe, foarte răspândite, se cuprinde şi o Istorie
a Troiei, însă “nu după Homer, ci după o povestire.
medievală |
schimbată, cunoscută subt numele de Dict y S şi pe care
o întâlnim
la noi mai întâiu încorporată în Hronogratul lui Mo xa,.
2

Codicele

-sturdzan

„CAPITOLUL,

cu aceeaşi plăcere cu care sa

Cigala,

Istoria
Troadei

Ă

Cel mai vechiu manuscris

care. cuprinde cărţi populare e Codi-

cele Sturdzan, publicat-de Haşdeu.
parte

lângă

de.un

preot cu-numele

Turda Ardealului,

EI a fost scris în cea mai mare

Grigo rie, din

pe la 1600. Despre

satul

Măhaciu

bucata

întâia

de

ni se

spune că a fost scrisă „în luna lui Martie, 19 zile, în zilele regelui
Sigismund Bathori, când îu bătut Mihaiu Vodă la Mirislău, anulde la Adam 7108, de la naşterea lui Hristos 1600“, |

„Deci,

pe când în nemijlocita sa apropiere se începeă actul final

al acelei zguduitoare tragedii,
popa Grigorie copiă scrierile

pentru care nu aveă multă înțelegere,
româneşti ce-i ajungeau în mână şi

din care voiă să-şi alcătuiascăo mică bibliotecă:

"codice

miscelaneu

litere” chirilice.

chiarşi un

Importanța

„Tatăl

găsim în' acest.

nostru“ unguresc, . scris cu

codicelui stă tocmai în bizareria cu-

prinsului, din care ne putem face o ideie despre lectura predile
ctă
a timpului.
“ Aici întâlnim legenda Duminecii cu
îngrozitoarele ameninţări pentru ceice

nu țin Dumineca,

alături de o predică

de

Paşti; o rugăciune pentru scoaterea dracilor urmează după legenda,

de origine bizantină, a sfintei Vineri, căreia îi urmează, între altele,
şi azi populara Epistolie a Maicii. Domnului şi legenda lui
Avram,

apoi Omiliile lui Firem Sirul, ale căriu scrieri „erau atât de gustate
,

„încât se citeau după sfânta scriptură în multe biserici“ ş. a. Alături
de bucăţi cu limba arhaică a întâielor traduceri husite, găsim copia
Catehismului luteran, cu limba lui--mult mai
rotacism şi de alte particularităţi arhaice. -

modernă,
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- CAPITOLUI, II

Un alt codice miscelaneu,

Sâmpetru

scris la 1620, tot în Ardeal, e Codex

-Neagoianus,: numit astfel după donatorul lui. Ela fost
loan Românul din' Sâmpetru (probabil, Sâmpetru scris de popa
Haţegiului) şi

cuprinde, 'pe lângă lucruri trebuincioase preoți
lor (de ex. un scurt
. tratat despre datoriile preoţilor la spovedanie
şi la daruri şi o rân-.

|

duială a vecerniei, scrisă în slavoneşte), o „Rojdeniţă“ şi o „Alghi
„muşă“. Partea'cea mai importantă a acestui codiceo consti
tue în-

|
A

Alte codice

ceputul lui, în care se cuprinde Alexa
ndria.

Un codice anonim găsit de- curândla Cohalm (Trans
ilvania)
cuprinde câteva: legende şi viziuni apocaliptice şi e bogat
mai ales
în vieţi de-ăle sfinţilor (Pelaghia, Alexie, Grigorie, Anton
ie Pust-

nicul, Teodor

ş. a.). D-N.

Drăganu

a

publicat

alte

două

manu-

scrise, numite, după- posesorii lor, Codicele Todorescu
şi Codicele . -

Marțian, care cuprind, pe lângă rugăciuni şi predici,
legendele apocaliptice despre Călătoria Maicii Domnului la iad şi Apocal
ipsul
Apostolului. Pavel, precum şi Viziunea apocaliptică a sfântul
ui loan
Bogoslovul.
La Ieud, în Maramureş a fost descoperit un alt
codice, din sec. XVI, care pare a îi îost copiat
de un strein şi care
cuprinde Epistolia Domnului nostru Isus Hristos
întrun text slavo-

român şi o' Predică de Paşti în limbă rotacizantă,

Într'un manuscris *

de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, copiat
de pe altul de la 1600,

astăzi în. posesiunea

-

Liceului Gh. Coşbuc din: Năsăud, a aflat .
d-I N. Drăganu, câteva din cele mai vechi cărți
populare cunoscute |
--de Slavi,
precum Învățătura la Sfântul Nicolae
şi la Sfântul
Gheorghe,

Hrono-

Învățătura la 12 Vineri,

12 vise ale lui Şaic împăr

at,
apoi un fragment din cea mai veche Doxologie
românească.
Pe când tânărul popă loan din Sâmpetru copiă
după o traducere,

, aratul ui - mai veche din sârbeşte, din a doua jumătate
a veacului XVI, Alexan:
„dria,

în acelaşian 1620, scriă călugărul Moxalie,
sau scurtat,
Moxa, lucrarea sa întitulată De începutul lumei
dentâi. Episcopul
de Râmnic, Teofil, îndeamnă pe călugărul său
oltean Moxa, care se
vede a îi fost un cărturar iscusit, să tălmăceasc
ă „în limba noastră“
un ronograf, cartea care, pe acele timpuri ţineă
şi locul de istorie

universală şi de enciclopedie.

Întemeiat pe hronograful lui Manasses

(din care-şi scosese învăţătura cu un veac înainte
şi cronicarul Macarie), apoi pe nişte anale bulgaro-slave din
veacul al XV-lea,
Moxa îşi alcătueşte scrierea sa într'o frumoasă
limbă românească,
traducând une-ori din cuvânt în cuvânt, dar mai
adesea prescurtând.
originalul şi reducându-l mai mult la părţile lui anecd
otice. Istoria

sa se sfârşeşte pe la miilocul veacului XII, dar mai târziu
el revine
.

.

-
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„asupra ei şi o continuă „dintr'alte izvoade“ până
la a. 1489. Foarte
rar se întâmplă ca vreo dată din istoria universală să-i
amintească

evenimente din trecutul Românilor, precum bunăoară! anul
1359
(6667); când face observarea: „atunce S'au început a se
descălecă
fara Moldovei“. În schimb, când aminteşte de Traian, el nu ştie

“nimic
nalul

despre cucerirea Daciei, şi neputându-se” emancipă de origipe care-l traduce, - vorbeşte despre „al "nostru
tron.

Țarigrad“.

Lucrarea

lui

Moxa

- sală în limba română.

e

cea "mai

veche

istorie

univer-

"Din anul 1639 'avem un Cuvânt la înmormântarea jupânesii
Soironia, soția logofătului
- Pătraşcu Ciogolea, din satul Calafendeşti,
în: sudul Bucovinei.
L-a
scris
caligrafic
dascălul

Toader,

care

fusese

chemat

cu ani înainte

din

satul Feldru,

lângă Bistriţa Ardealului, ca să instruiască. copiii boierului moldovean şi care crezii că nu-şi poate arătă mai -îrumos recunoştinţa sa
faţă de familia în mijlocul, căreia petreceă, decât traducând „din
slavonește — sau, mai probabil, copiind numai o traducere mai

veche — una. dintre splendidele cuvântări hrisostomice, atât. de pretuite pentru frumuseţea stilului lor.
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“ Prontispiciu din CAZANIA lui “Varlaam (1643);
7

i
|

|
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- Epoca de înflorire (1630-1720),
12. PRIVIRE

GENERALĂ

a

o

După strălucirea de o clipă aa lui Mihaiu Viteazul, urmă
zbuciumat,
în care istoria Românilor prezintă înfăţişarea

unui şir necurmat de

sfâşietoare

lupte interne.

Mediul
un timp
„cultural
tristă a

Stările politice din

Ardeal nu erau mai favorabile unei desvoltări culturale,
şi acolo, după acțivitatea de douăzeci

d

E

astfel încât

de ani a harnicilor traducă-

tori şi tipăritori de scrieri bisericeşti în limba română, nu mai vedem
apărând, în curs de aproape 0 jumătate de veac, nici o carte.-Dar

i

munca traducătorilor ardeleni n'a fost stearpă: pilda lor a fost imitată şi tălmăcirile pe româneşte se extind şi asupra altor ramuri
literare. ' Astfel văzurăm, la sfârşitul secolului al: XVI-lea şi în cele
dintâi decenii ale veacului al XVI-lea, traducându-se şi copiindu-sc,
în cele mai opuse colţuri ale românismului, scrieri cu conţinut variat,
“ care nu mai aveau decât slabe legături cu biserica. Literatura ieşi .
din incinta bisericii, ea se democratiză, limba română îşi câştigă
drepturile'ei naturale, şi astfel nu trebuiau decât să se ivească stări“politice mai favorabile, pentru ca' poporul românesc,
dotat din îire .
cu calităţi intelectuale strălucite, să desvolte o activitate literară
înfloritoare. Condiţiile acestea
. se iviră atunci, când pe tronurile
celor două Principate ajunseră Domni. luminaţi, care se îngrijiră şi S
_

:

. -
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7

de starea culturală a popoarel
or lor. Şirul lor îl deschide,
în Ţara
“ Românească, Mateiu Basarab
(1632—1654), iarîn Moldova Vasi
le
Lupu (1634—1653). Subt ei
şi subt urmaşii lor, cu deosebir
e subt
. Domnii munteni Şerban -Can
tacuzino (1675—1688) şi Cons
tantin
-Brâncoveanu (1688S—1714), literatu
ra nu mai e surghiunită în mănăstiri, “ci Principii români
sânt protectorii oficiali ai ei.
Unul
dintre ei, Dimitrie Cantemir, - este
chiar cel mai mare învăţat al țării
sale. Alături de ci, între boier
ii celor două țări se ivesc
tot mai
mulţi cărturari şi unii dintre ei,
precum Udrişte Năsturel, Stolnicu
l
Cantacuzino, frații Greceanu,
Radu Popescu în Muntenia, Grig
ore
„Ureche,

Mironşi Nicolae Costân,

y

Idea _originei ro-.
nane şi a
unității
! etnice

Spătarul Mile

scu şi Ion Neculce”
în Moldova, sânt erudiţii timpului
şi cei mai de seamă scriitori. În
> acelaşi timp, în fruntea biserici
i române stau arhipăstori lumi
naţi,
care sprijinesc năzuințele cultural
e sau apar înşişi ca literați: Varlaam şi Dosoiteiu în Moldova, Ştef
an, Varlaam şi mai ales Teodosie
„unul din cei dintâi ctitori ai limb
ei româneşti în biserică“, Antim
şi
Damaschin în Țara. Românească,
Iorest, Simeon Ştefan şi episcopulmartir Sava Brancovi

ci în Ardeal.
i
Cele două idei nouă care se ivesc în epoc „o
a
acea
sta
de
înfl
orire
a literaturii româneşti, este ideea
originei

român şi : conştiinţa

unităţii etnice

latine a limbei şi poporului
a neamului nostru răsfirat în

atâtea ţări. Ceea ce bătuse la ochi atât
or călători streini la întâia atingere cu poporul nostru, asemănar
ea. limbei noastre cu -cea.
latină, nu pute

ă să hu impresioneze
mentul când- începură să cunoască
Grigore Ureche,
Nicolae” Milescu,
„această. asemănare, iar alţii, ca Miro
n

şi pe cărturarii români în molimba latină. Udrişte Năsturel,
Mitropolitul Dosofteiu relevă
Costân, Stolnicul Cantacuzino

şi Dimitrie Cantemir vorbesc cu mândrie de
ea, fără să poată trage
însă. toate consecin

ţele din descoperirea lor. Cu atât
mai puternică
apare ideca unităţii noastre ctnice, nu
numai în scrisul cronicarilor,
„care înglobează şi pe: Macedo-român
i în neamul nostru, ci şi în
prefeţele cărţilor destinate tuturor Româ
nilor. Numele de „Român“

devine un simbol pentru un popor ce înce
pe să năzuiască spre unitatea _sa.

|

Tiparul |

A

a

Prin sprijinul ce-l acordă literaturii domni
torii, se reintroduce şi
tiparul, mai întâiu în Muntenia, unde apro
ape o sută de ani nu mai
lucrase tipograf, apoi, subt Vasile Lupu, şi
în Moldova. “Tiparul încă
nu ajunge, e adevărat, un mijloc de a
răspândi cultura în păturile
cele mai largi ale populaţiunii, căci el e încă
prea: scump şi lipsesc spiri-

tele comerciale care să ştie să. tragă folos mater
ial din setea de în-

PRIVIRE

" văţătură a populaţiei.

- XVII-lea
istorică

un

Astfel el păstrează

caracter oficios., şi

nu vede

- Totuşi,

GENERALA

în timpul

întâia oară

acesta

în

acest

nici
lumina

secol,

o

Si

în tot cursul

scriere
tiparului:

tiparul
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veaculuial

distractivă
a

iese

din

serviciul

"eXclu
al zi
biserivcii şi vedem tipărindu-se cărţi de legi. Începutul îl
face Pravila dela Govora (1640),

tradusă după un nomocanon slav

de călugărul Moxa. Ea apare subt protecţia lui Mateiu Basar
ab şi
cuprinde încă legiuiri curat bisericeşti, destinată fiind
numai” pentru

Fiul rătăcitor,

din EVANGHELIA ÎNVĂȚĂTOARE,
„(După 1. Bianu şi N. Hodos, op. cit.)

Govora

(1642)

preoți. „În predoslovia, care e o traducere cuvânt de
cuvânt
predoslovia Nomocanonului lui Petru Movilă din 1629, se
spune
că „întru mână de mirean să nu se dea, nice
la: măscărici, să
tocmealele sfinţilor apostoli şi a sfinţilor părinţ
i batiocorite“,

după
curat
nu fie |
După |.

şase ani (1646) apare însă' marea lucrare juridică
„scoasă din cărți

elineşti şi lătineşti“ — mai mult greceşti decât
lătineşti — de Lo gofă tul Eustratie, Pravilele împărăteşti,
cunoscute şi subt numele |
de Pravila lui Vasile Lupu, care alcătuesc„unul din cele dintâi Co-.

duri în Europa în limbă națională“ (Ş. Longinescu
).
*

.

sau
„Cărţi. de”
legi

04...

+

OAPITOLUI, III .

“ Decăderea
- Pe măsură ce-limba română se întrebuințează
tot mai mult în
Cc
. de
.
vone
Scopuri literare, se- restrâA ng şi* cunoşt
inţele de slavoneşte. Încă> pe la . ă

sfârşitul veacului al XVI-lea am văzut că se înmulţesc actele
scrise în .

“ei

A

-

Ie
ies

FĂ

)
V,

Stema Basarabilor din PRAVILA

|
!

DELA

|

U/

W
AU

s

|
A

GOVORA

(1640)

-

- (După 1. Bianu şi N. Hodoş, op. cit.)

româneşte.
- încât cele
învață mai
limbi sânt
de ştiinţă

Numărul lor creşte în secolul al XVII-lea atât de mult,

slavone devin tot mai rare. Cu toate
departe în şcolile mănăstirești, totuşi
tot mai puţini. - Mitropolitul Dosoitâiu
de carte slavonă de pe vremea sa.

că limba slavonă se
cunoscătorii acestei
se plânge .de lipsa
Dicţionarele slavo-

PRIVIRE GENERALA
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române,

al căror număr se înmulţeşte, sânt şi ele
o. dovadă de necesitatea tot mai mare a lucrărilor ajutătoare
pent
ru
înţelegerea. cărţilor slavone, care se menţ

in încă în biserică, Deşi între anii
.1680 şi 1720 se tipăresc în Muntenia optsprez
ece scrieri slavo-române, ele .

Dă

e

i

N

e
Pe

a

NED

DA

CEI &,

Taz

-

aa
A)

Stema Moldovii din PRAVILELE ÎMPĂRĂTE
ŞTI,
(După 1. Bianu şi N. Hodoş, op. cit)

laşi (1646)

“aparţin toate literaturii bisericeşti
şi singura carte tipărită numai în
Slavoneşte e o gramatică a acestei
limbi, .o
|
Dar chiar şi în sânul bisericii

e

se încinge o luptă mocnită împo- Liter
atura -

triva limbei șlavone. Deşi tradiţia e încă
puternic

ă şi conservatismul Telisioasă
clerical îi pune piedeci necurmat
e, graiul strămoșesc câştigă
redută după redută şi sfârşeşte prin
a câştigă o victorie definitivă
şi!
în
„lăc
aşul

de

închinare,

Relaţiile

literare

dintre

cele ttei provincii

,

9%

0

GADIMOLUL, II

locuite de Români devin din ce în ce mai strânse, 'apar ediţii speciale
„de cărţi destinate pentru Românii de peste hotare, iar ucenicii
!
autorilor bisericeşti trec dintr'o provincie în alta, ca să continu
e
opera maeştrilor lor. Mateiu Basarab şi Vasile Lupu simt nevoia.
sufletească să scape pe: Românii din Ardeal de propaganda calvină,
„pe care o -îniicrează Udrişte Năsturel în prefața Cazaniei din 1642
şi împotriva căreia luptă cu deosebire Mitropolitul Varlaam. Astiel
se -stabileşte, prin biserică, o unitate culturală, pregătitoare a unităţii naţionale, a tuturor Românilor, pe care o exprimă mitropol
itul
Teodosie clar în prefața Liturghiei dela 1650. în cuvintele: „Între
Rumâni ce zisem, cuprindem şi pe Moldoveni, că tot dintro fântână
cură“. Românismul se accentuiază de acuma chiar şi în titlul cărților.

Astfel. Cazania

lui Varlaam şi Pravila

lui Vasile Lupu

se

numesc

„Carte românească de învățătură“, iar cea dintâi cuprinde
un
- „cuvânt împreună cătră toată serninţia românească“.
a
StriduinAjungând pe tronul Țării Româneşti, Mateiu Vodă urmează traMateiu Ba-diţia înaintaşilor săi din neamul Basarabilor. Din tipograf
ia sa. din
arat. Fe- Câmpulung şi, mai în urmă, din Govora, el voeşte
să trimeată cărţi
“ bisericeşti „Bulgarilor, Sârbilor, Ungrovlahilor, Moldovenilor
şi alţii“,
care aveau aceeaşi

lege şi „acelaşi vestit dialect slovenesc

ca limbă“.

„Dar centrul ortodoxismului în haină slavonă începuse să se mute spre

„est,

în Rusia,

din ce în ce mai puternică.

Soarta a voit ca din sânul

Românilor să se nască cel mai mare apostol cultural al împărăției

moscovite.

Cel ce aveă să devină

ani vestitul mitropolit al Chievului,

la vârsta

de treizeci şi şapte de

acel erudit ca nimeni altul în în-

treg sud-estul curopean, cel ce a înfiinţat vestitele şcoli ruseşti
şi a
răspândit în întreg răsăritul creştin cărţi bisericesti, eră un fiu de

Domn moldovean. Petru Movilă (născ. în 1596, mort în 1646),
zguduit în suflet de sângeroasele lupte ce se dădeau între membrii

familiei sale- pentru tronul Moldovei, schimbă hlamida de purpur,
ce
i-o ţineă în perspectivă ambiţioasa sa maică, cu haina modestă de
monah. Elev al şcoalelor din Polonia, ca şi alţi fii de boieri moldoveni, el poini renașterea ortodoxiei introducând în ca umanismul
occidental, care avcă la bază studiul limbei latine şi respectul pro-

fund pentru cercetarea ştiinţifică, Astfel Petru Movilă devine precursorul lui Petru cel Mare. Învăţatul rus Venelin zice despre el: .
„E

întrebarea,

reformatorul

care

îndrăsneţ

dintre

cei doi

al imperiului

bărbaţi cu numele. Petru

este:

rusesc şi căruia prin. urmare.

i se cuvine titlul istoric de „mare“, Petru I, împăratul Rusiei, sau
Petru Movilă?“ Deşi toată activitatea lui se desfăşură în limbă slavă.

.
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rutene, totuşi el menţini

De la el primi Mateiu

Basarab buchile, *

clişeele ilustraţiilor şi pe maestrii tipografi, care reeditau cărţi slavo-
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COZIANUL:

Cozianul, Lexicon slavo- român)

d

neşti apărute în Ucraina — introducând forme de limbă ruse în locul
“ celor” bulgare din textele publicate în sec. XVI — sau: împrimau
traduceri româneşti după ele. E adevărat că tipăriturile pentru slujba
bisericească (Liturghierul, Molitvelnicul, etc.) apărute în tipografiile
din Muntenia

SS.

Puşcariu,
>

erau

slavoneşti - (în număr

Istoria literaturii,

de nouăsprezece),
,

dar pe
7.

_

pg:

Udrişte
Năsturel

CAPITOLUL

III”

“lângă Pravilă, încep să se introducă timid şi scrieri bisericeşti pentru
folosinţa: preotului, tipărite în româneşte. Începutul se face cu Cazaniile, iar pe la sfârşitul domniei lui Mateiu. Basarab (între 1650 şi
1652), âpar trei cărți româno-slave (Înmormântarea preoţilor, Bote- |
zarea şi Miruirea, .şi Sfinţirea bisericilor), în care tipicul e arătat:
„pe româneşte, Chiar din cea dintâiu carte ieşită de subt teascurile
“ govorene Mateiu Basarab tipări o ediţie anume pentru Transilvania,
unde trăiau Români, pe care el se simţeă dator să-i ocrotească.
În fruntea acestei mișcări literare importante de la curtea lui
Mateiu Basarab stăteă învățatul cumnat al Domnului, Udrişte
Năsturel
din Fiereşti, Care îndemnă pe cărturarii vremii să traducă
în româneşte şi supravegheă însuşi tipărirea cărţilor slavone, iscălind
prefeţele unora din ele. Un călător strein vorbeşte despre bogata sa
bibliotecă şi despre profesorul strein- pe care-l ţineă pentru educaţia
fiilor săi. EI însuşi eră un profund cunoscător al limbei paleoslave,

din

care

limbă

traduse în româneşte o Evanghelie învățătoare,

o

Viaţă a Sfintei Caterine şi romanul lui Varlaam şi Ioasaf, despre care
va: mai îi vorba. Udrişte Năsturel corespondă. în latineşte cu trimisul
papei. Precum singur mărturiseşte, -el petrecuse în tinereţe multe.
nopți învățând această limbă, din care traduse în slavoneşte cartea

Imitaţia lui Isus Hristos (1647), această „sfântă cărticică de âur, pe.

care n'o lăsă decât rare-ori din mână“. În prefața acestei scrieri,
dedicată Mitropolitului Varlaam al Moldovei, el spune că limba latină. *
este în mod evident înrudită cu cea română. Precum observă d-l
-P. P. Panaitescu, aceasta e una din cele dintâi declaraţii asupra
_originei
Sinodul
ecumenic
din laşi.

limbei noastre

făcută

de

un

literat

român

chiar

înainte

de

cronicari. .
Gelos de înflorirea culiurală de la curtea rivalului:său din Ţara

Românească,

Vasile Lupu

(1634—1653)

întemeiază la laşi vestita

Vasile Lupu şcoală de la Trei-lerarhi, cu o tipografie, în care apar, pe lângă
„Pravilă“, cele . Şapte taine (1644), „în traducerea - Logofătului
Eustratie.
Atât şcoala, care eră: o sucursală a colegiului din

Chiev şi care eră condusă de fostul rector al acestuia, Sofronie Po-

„ ceaţchi, cât şi tipografia, care aveă' meşteri ruteni, se putură în-'
temeiă numai în urma ajutorului dat de Petru Movilă. Tot el fu cel ce
înduplecă pe patriarhul din Constantinopole.să, convoace la laşi un
sinod ecumenic spre a osândi catehismul fals şi îmbibat de învățături
reformate al lui Chiril Lucaris. De fapt la acest sinod, care a durat
zece lunişi la care luară parte reprezentanţii bisericii ortodoxe ai
tuturor ţărilor vecine, se dădeă lupta surdă între „curentul grecesc“
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"şi „curentul nou“, reprezentat
în biserica ortodoxă de Petru Movilă,
_ai cărui trimişi aduscră
sinodului proiectul lui de „Coniesiune
ortodoxă“.
Mitropolitul
În străduinţele sale Vasile, Lupu e ajutat de Mitropolitul
Varlaam
(1632—1653) Varlaam,
care arc, în Moldova, cam acelaşi rol
ca Udrişte Năsturel în principatul vecin.. Între cei doi conducători |
ai vieţii culturale existau chiar strânse raporturi de prietenie. Opera
| principală a lui Varlaam, apărută îîn 1643 subt titlul sugestiv de Carte
românească de învățătură, e Cazania „adunată din toţi tâlcovnicii .
“Evangheliei, dascăli bisericei noastre“. În opoziție cu Cazania lui :
Coresi, tâlcuirile textului. evanghelic nu se pierd în subtilităţi teologice, ci se dau ascultătorilor predici în care se povestesc viețile
sfinţilor. Astfel importanța literară a acestei scrieri e deosebită, iar
_limba lui Varlaam, fiu de ţăran din regiunile Putnei, este viguroasă,
- deşi are un colorit dialectal pronunţat. Răspândirea cea mare a
“ acestei cărţi, mai ales în Ardeal, unde şi astăzi se găsesc o mulţime:
de exemplare, arată cât de mult corespundeă ea trebuinţelor sufleteşti
ale credincioşilor. “Tot din griia părintească pentru sufletele îraţilor .
din Transilvania, ameninţaţi de primejdia calvinismului, scrise Varlaam şi tipări în 1647 un Răspuns la Catehismul calvinesc din 1640,
pe care i-l semnalase Udrişte Năsturel. Aceeaşi limbă neaoşă ro“mânească, aceleaşi imagini vii, care ţin locul une-ori subtilităţilor
teologice, le întâlnim şi în această scriere. de polemică, împotriva
căreia calvinii replicară la Alba-lulia, în 1656, cu un răspuns destul
de grosolan, întitulat Scut catechizmuşului. Activitatea lui Varlaam

(mort după -18 August 1657) fu continuată de urmaşul acestuia, Dosofteiu,
Biblia dela
Bucureşti.
Episcopul
Damaschin

a cărui operă e atât-de importantă, „încât vom

reveni asupra ei.

Pe timpul lui Şerban Cantacuzino limba română pătrunde tot mai
adânc în biserică. Subt privegherea Mitropolitului Teodosie, se
publică cu cheltuiala Domnului şi se împart în toată ţara, în dar,..

Liturghia

(1680), Evanghelia

(1682)

apare, „cu îndemnarea dumnealui

logofăt“ (şi Domnul de mai târziu)

şi Apostolul

(1682).

Constantin Brâncoveanul,

La

1688
marele

într'o splendidă ediţie, la Bucu-

reşti, Biblia întreagă, tradusă cu multă osteneală din greceşte de
boierii din jurul Domnului (care întrebuinţează, probabil, traducerea
anterioară, începută de N. Milescu), dându-se astiel pentru întâia oară
neamului românesc întreaga Scriptură sfântă tipărită în graiul strămoşesc. Cu toate acestea, subt domnia lui Şerban Vodă şi în tot
cursul lungii domnii a lui Brâncoveanu, căruia îi plăceă să treacă
de protectorul ortodoxismului, vechea tradiţie a limbei slavone se
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menţină încă in biserică, Patriarhul Atanasie spune despre Brâncoveanu în prefața Liturghierului greco-arab, tipărit la Snagov în 1701, |
că acest Domn a făcut: „şcoli greceşti, slavoneşti şi româneşti şi:
tipografie pentru toate aceste limbi“, Însuşi Mitropolitul Teodosie
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BUCUREŞTI

(1688)

(După I[. Bianu şi N. Hodoș, op. cit.)

.. apare ca păstrător al acestei tradiţii, declarând în introducerea “
-. Liturghiei din 1680, că dă în _româneşte' numai tipicul; pentru ca
„preoţii

slujba,

necunoscători

de

slavoneşte

„iară liturghia toată a o

sau de

prepune pre

grecește

limba

să

poată

şti

noastră şi a o

„mută, nice am vrut, nice am cutezat“. De asemenea Antim Ivireanul,

102

a

CAPITOLUL

IN

--

A

care a contribuit atât de mult la promovarea Titerăturii bisericeşti,
nu are nici o publicaţie curat românească de ritual. Cel care prin
activitatea sa neobosită a făcut pasul din urmă. pentru izbânda desăvârşită. a limbei româneşti în biserică, traducând, pe lângă
multe
„alte “scrieri bisericeşti, : şi toate cărţile de ritual (Molitvelnicul,
Ceaslovul, Octoihul, Triodul,- etc.), a fost urmaşul lui Antim în

scaunul

episcopesc . din-Râmnic

(1708),

Damaschin

(î 1725),

care mai nainte purtă modestul titlu 'de „dascăl“.
- Prin influenţa covârşitoare a Stolnicului Cantacuzino,
care
studiase la Padova, a început să se exercite, la curtea lui Constantin Brâncoveanu, încunjurat de secretari italieni, o influenţă apu-

Epoca lui
Brânco__* Veanu,
„Influenţa
italiană
seană

„ moarte.

destul

de pronunţată, care însă se stinse odată

cu tragica

lui

În mănăstirile clădite sau restaurate de evlaviosul Domn şi.
S

-

,

: în splendidele lui palate îşi face intrarea, fără să înnăbuşe însă
vechea tradiţie arhitectonică, stilul baroc venețian. Decorul luxos
şi une-ori indiscret, adus de arhitecţii italieni, se uneşte cu gustul
oriental, ceva cam greoiu, al Principelui deprins cu confortul turcesc.
Bogăţiile lui fabuloase îi permit să-şi satisfacă toate capriciile de
amator... Câteva din clădirile brâncovenești — înainte de toate
mănăstirea de la FHorez şi palatul de la Mogoşoaia — sânt opere de
înaltă valoare artistică. Secretarul lui Brâncoveanu,
AntonMaria
Del Chiaro, care ne-a lăsat-o prețioasă descriere a Ţării Româneşti, vorbeşte şi de câţiva pictori români,

ţia,

„Almana-.
„cele“ lui
Ion Ro-

mânul

care, întorși din Vene-

imitau, în icoanele lor, pictură italiană.
|
După faimoasele „Foglietti novelli““, de care eră plină Italia secolului al XVIl-lea, -„plecata slugă“ a lui Brâncoveanu; lon Românul — omonimul copistului Rojdaniţei .din 1620 — alcătuiă

pentru

Domn

nişte „Almanace”

cuprinzând

o serie

de profeţii privi-

” toare la evenimentele „politice care urmau — după astrologi — 'să se
întâmple în ţările: Europei la sfârşiatul veacului al XVII-lea şi în
care găsim neologisme ca „conioncţion, adecă împreunare“, „dez-.
unire“, „fine“,
gedie“ etc. :

Vito Pilu:
tio şi Ame_lio Silvestro =

„politica“ ; „pretecst“,

„prințip“

„prognostic“,

„tra-

Mai puţină intluenţă asupra culturii româneşti avură, în cele
două principate, misionarii catolici de origine italiană, căci ei se
izbiră totdeauna de dârza împotrivire a celor ce ţineau la legea strămoşască. Totuşi unii dintre ei, ca acel Vito Pilutio, carea
ajuns . episcop la Bacău şi ne-a lăsat şi un Katekismo Kristinesco,
scris într'o românească. destul de problematică şi tipărit la Roma în
1675, găseau vreme să discute cu cronicarii noştri (Miron Costân)
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asemănările dintre Italieni şi “Români. De la stareţul minorit A m elio Silvestro din Foggia: avem un manuscris voluminos cu

traduceri în româneşte şi cu un vocabular: de aproape o
cuvinte româneşti, cu traducere italiană, compus în 1719.

mie

de

„De pe la mijlocul secolului al XVII- lea, scrierile distractive nu
Influenţa
1
mai sânt traduse excluziv din limba slavonă, ci tot mai des întâlnim grecească
tălmăcirile din limba „proastă grecească“ (neo-greacă).. De asemenea
Logofătul Eustratie spune că a „scos“ pravilele „din limba cea mai subţire şi mai ascuţită“, şi tot din grecește e tradusă şi Biblia | “din 1688.

Grecii se întâlnesc de vreme în Țările române. Întemeindu-se
(la anul 1359) mitropolia Ungro-Vlahiei, domnitorul Alexandru cere

patriarhului

din

Constantinopol

să-i

trimeată .un arhiereu.

Cel

din-

tâiu arhipăstor al acestei mitropolii e un Grec (lacint .Critopol).
Greci au fost şi cei doi urmași ai acestuia. Mai târziu vedem pe Domnii
munteni învitând feţe bisericeşti din răsărit la curtea lor, unde în„tâlnim Greci învăţaţi ca Nifon şi Gavriil, biograful său. Dar Grecii
au venit mai ales după cucerirea Constantinopolului de Turci, adesea
_.nechemaţi. Un pamflet bizantin („Coborirea lui Macarie în iad“, din
” anul 1415) ne spune că emigranții greci, - trecând. Dunărea,

îşi agoni-

"seau averi frumoase în slujba Domnilor munteni. Încă din secolul
al XVI-lea îi vedem câştigând tot mai.mult teren, şi puterea lor creşte
în măsura în care ei se întăresc şi în Constântinopolui plin de intrigi
şi prielnic pentru ele: De timpuriu ei încep a aveă 0 influență mare
asupra Domnilor români. Mihnea, fiul unei Grecoaice, eră mai mult
Grec decât Român. Subt Radu Mihnea, fiul acestuia, întâlnim la

-curțea Domnului român pe învățatul Grec Mateiu al Mirelor şi pe -

Ieroteu, mitropolitul de Monembasia, şi-l vedem şi pe Chiril Lucaris
trecând prin Țările române. Pe vremea aceasta încep să se închine
mănăstirile noastre la muntele Atos, mai ales subt Radu Vodă Grecitul. Când ajunseră Mateiu Basarab şi Vasile Lupu pe tronurile române, ei erau consideraţi de Greci ca protectorii grecismului, mai
ales cel din urmă, care în casă vorbeă greceşte şi care dădă poruncă
să se.primească în toate mănăstirile mai mari călugări greci, care:
să-i înveţe pe fiii boierilor literatură şi ştiinţă greacă. Călugărul rus
“Arsenie “Suhanov călătorind prin Ţara Românească, ne povesteşte că
pe vremea lui Mateiu Basarab aveau loc, la masa arhiepiscopului
Ştefan, savante discuţii teologice, la. care luau parte „didascalii“

greci Blassios,, Meletios Syrigos și Paisie Ligarides. Şcoala de la ..

NP
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-
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.

*

Sf. Sava din Bucureşti şi, :mai ales, Academia înteme
iată de Vasile
Lupu la Trei-lerarhi sânt numite de istoricii literari
ai Grecilor „vetre
de lumină“ şi aici întâlnim ca profesori pe învățații greci
Paisie Liga'rides,pe Nicolae Kerameus şi pe leremia Cacavela.
Subt Duca Vodă
se ridică cea dintâiu tipografie pentru cărţile greceşti
din orient, şi

instalarea

ei fu supraveghiată

de

însuşi

patriarhul

Ierusalimului

Dosofteiu „De care-l putem privi ca pe cel dintâiu stator
nicitor al re-

naşterii greceşti în principate“ (Iorga). Subt Constantin
Cantemir,
„Care nu eră un om învăţat, în biserica curţii, când Domnul
eră de

faţă, se cântă dintr'o strană româneşte şi din alta greceş
te, iar el
luă de: învăţător pentru beizadeaua. Dimitrie pe vestitul
Cacavela.

N

Grecilor le merse bine şi în Muntenia subt Şerban Cantacuzino, care

se consideră înrudit cu împărații bizantini, şi subt urmaşul acestui
a,

subt bogatul Constantin Brâncoveanu,

care făcii o tipografie pentru

toate limbile orientale şi eră darnic faţă de

învățații timpului.

Între

anii 1680 şi 1720, faţă de cele treizeci şi cinci de cărţi româneşti

ieşite de subt teascurile muntene,
-ceşti, una greco-română şi două

avem treizeci! şi opt de cărţi gregreco-arabe. La noi lucrează -un

Hrisant şi uri Dosofteiu Notară,

Şcoala
cea
mare din

răspândind cultură timpului,

"acuma în orient eră cea grecească.

Dar cultura grecească însaşi,

pe: care o răspândeă „şcoala cea -

Constanti- mare“ a patriarhiei din Constantinopol,
'nopol

care

sufereă în vremea

aceasta o“

puternică influență apuseană. Greci din insulele de subt stăpâni
re
„Verieţiană introduseră în această şcoală studiul limbei latine.
Această.

iniluență

italiană,

exercitată cu

deosebire de “elevi ai universităţii

din Padova, avi însă ca rezultat întărirea elenismului şi a ortodoxiei.

În această şcoală îşi făcură educaţia fiii unor boieri români şi odată

cu ei şi domnitorii de mai târziu Constantin Duca, Dimitrie Cantemir
şi Alexandru Mavrocordat. În a doua jumătate a veacului al XVII-lea
şeiul acestei mişcări, care tindeă la emanciparea creştinilor ortodocşi,

cu deosebire a Grecilor, de subt jugul turcesc, eră Dosofteiu, patri-

arhul din Ierusalim, care petreci câtva timp şi în ţările române.
“Prietenul și confidentul acestuia, trimis de Dosofteiu în Rusia, unde
fu, în curs de aproape patruzeci de ani, exponentul acestor idei, a fost

un Român,

Scolile
polone

.

„Cea

mai

moldoveanil Nicolae
puternică

influență

Milesc u.

apuseană

Ionia, unde pe vremile acestea pătrunsese,

- naşterea din Italia.

în ţara învecinată,

ne-a

|
venit însă din Po-

ca o toamnă târzie, re-

Mulţi din boierii moldoveni petreceau ani întregi

fie că se: simțeau mai bine în mediul cultural al

+
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erau nevoiţi să se băjenească din ţara lor.

Contactul acesta duse la căsătorii româno-polone,
la legături de afaceri
„şi la prietenii între boierimea română şi aristo
crații poloni. Unii boieri

încep să se iscălească cu

litere latine; Luca Stroici scrie cu astfel '
de litere rugăciunea Tată] nostru; până şi slovel
e chirilice devin, subt

influenţa celor latine, mai subțiri şi mai elegante; lerem
ie Vodă pome-

„neşte de Cicero în scrisorile sale.

Influenţa polono-latină se

accentuiază mai ales din momentul când unii boieri încep
ură să-şi trimeată
fiii
la învăţătură

în şcolile Poloniei. Episcopul Bandini pomeneşte
pe
un boier mare de la curtea lui Vasile Lupu, care studiase
şase ani la
iezuiţi
i

din Polonia.

Aceşti

tineri

au

fost cei ce au adus vechea

noastră literatură la cea mai mare înflorire.

Activitatea călugărilor.

- “catolici, care aveau în statele vecine rădăcini
vechi,
şi în principate. Petru Șchiopul aduse iezuiţi
din
să întemeieze şcoli latinești. Asemenea şcoli,
din
-cancelariilor domneşti, erau, în sec. al XVIIlea,

începi să se mute
Polonia anume ca
care ieşeau diecii
la Iaşi (unde se

bucurau de sprijinul material al unor boieri şi unde învăţ
ă latinc

şte
- şi fiul lui Vasile Lupu), la Cotnar (de unde se trimi
teau bursieri în
Italia) şi la Galaţi (unde îranciscanul Ressi, se lăudă
— exagerând.
de sigur —

la dânsul).

că toată. boierimea

d

n

Moldovei. învățase

a

carte latinească

|

ÎN

- Cultura umanistă se răspândeă din ce în ce mai mult
şi printre-

în
Românii din Ardeal, care. începeau să frecventeze
în număr tot mai .
mare şcoalele și colegiile Saşilor luterani şi mai ales
ale Ungurilor!
catolici şi reformaţi. În Caransebeş fiinţă chiaro
şcoală maghiarogermană-română; o şcoală reformată română
se deschise şi în
Făgăraş. Mulţi dintre elevii acestor şcoli, atraşi
la legea streină, îşi.

pierdură limba părintească.

“=

mânesc în sec. XVI. pe marele.
sec. XVII, pe Gavril lIvul
din Caransebeş, dintre care cel
hismul lui Canisiu, tipărindu-l

2.

Bisericii catolice i-a dat Ardealul

Ardeal:

ro-

învăţat Nicolae Olahus, apoi, în
şi Gheorghe Buitul,
amândoi |
din urmă a tradus în româneşte Cate-.
în 1636. Unul din aceşti Românii 'tre- .

-cuţi la catolicism, egumenul franciscan „lohanne
sKâjoni Vala-

chus de Kis-Kajon“ (1629-—1687),

ne-a păstrat,

între multele sale

7
"scrieri latineşti şi ungureşti, şi melodia a două
jocuri populare româneşti şi a frumosului cântec bătrânesc a Voevo
desei Lupul. .
i
|
Intensivă eră mai ales propaganda. calvin
ă. .Năzuinţele de a Proparăspâ

ndi cultura printre Românii ardeleni din partea unor bărbaţ
i ganda cal- „luminaţi,

precum

eră Superintendentul calvin - Ştefan

Geley sau
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Gheorghe Râkoczy, care „cu mult chelciug“ trimiteă tineri „în ţări
străine, să înveţe cu de-adinsul cuvântul lui Dumnezeu din scriptura
jidovească'“, nu urmăreau numai proselitismul religios, ci şi maghiari-

zarea Românilor.

În

slujba

acestei

propagande
“fu pus şi tiparul.

PopaDobre, tipograful, fu adus la Alba-lulia, unde de subt teascurile rakoczy-ene apără, în 1639, acea curioasă carte, care cuprinde,

alături de Gromovnic şi Trepetnic, un Paraclis

multe: molitve
N oul

Te-

„Sstament de
Bălgrad

româneşti,

Şapte

Taine,

al Precestei,

o-Păscălie

mai _

şi un Sinaxar

slavon. În 1640 popa Dobre tipăreşte, cu cheltuiala lui G. Csulay,
Catehismul calvinesc, care provocă răspunsul Mitropolitului Varlaam.

-. Aducând cu sine slove dăruite de Mateiu Basarab, treci peste
puţină vreme Carpaţii Silvestru, „smeritul“ („taha“) tipograi

al acestuia, punându-se în serviciul episcopului: român din Ardeal...
Ce mulțumită mai frumoasăîi puteau aduce darnicului protector “
Ardelenii, decât următoarele cuvinte prin care pentru întâia oară se
exprimă în Transilvania nu numai trebuința unei limbi literare :româneşti, ci şi ideea unităţii noastre etnice? „Aceasta încă vă rugăm
să luaţi aminte că Rumânii nu grăesc în toate ţările într'un chip, încă
neci într'o ţară toţi într'un chip; pentr'aceaia cu nevoie-poate să
scrie cineva să înţeleagă toţi, grăind un lucru unii într'un chip, alţii
într'alt chip: au veşmânt, au vase, au altele” multe nu le
numesc

într'un chip. : Bine ştim-că cuvintele trebuesă fie ca banii, că banii

aceia sânt buni carii îmblă în toate ţările, aşă şi cuvintele, acealea.
sânt bune, carele le înţeleg. toţi.- Noi derept aceaia ne-am silit, den
- cât am putut, să izvodim aşa cum să înţeleagă toţi; iară, să nu
vor!

înțeleage toţi,. nu-i de vina noastră,

ce-i de vina celuia ce-au răsfirat

-Rumânii printr'alte ţări, de şi-au mestecat cuvintele, de nu
grăesc
toţi într'un chip“. Cuvintele acestea (care aduc aminte de
prefața
în care Luther îşi motivă traducerea Bibliei în nemţeşte) :
se găsesc
în predoslovia,
iscălită de Mitropolitul
S imion
Ştefan,
a

Noului Testament tipărit la Bălgrad (Alba-Iulia) în anul 1648. Tra-

ducerea se întemeiază și ea pe „întorsura de demult“, îndrept
ată
însă, nu numai în privinţa limbei, ci şi cu privire la text, care se
colaţionează, precum ni se asigură, cu textele slavone, latine şi
greceşti, tot astfel precum Psaltirea, apărută cu trei ani mai târziu,
„se spune că eră tradusă de-adreptul din limba jidovească.

„Alte scrieri

„Contactul cu Ungurii face ca şi alte scrieri bisericeşti să fie
tra-

Sere" duse din ungurește.

Astiel tălmăceşte

Popa' loan

Zoba

din:

Vinți, după Matk6 de Kezdivâsârhely, Cărarea pe scurt spre fapte

bune

îndreptătoare,

tipărită în

1683;

tot din

ungureşte

e tradusă

|
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Pânea pruncilor (Bălgrad- 1702). .: Majoritatea cărţilor sfinte din
”.- Ardeal vin însă din cele două principate, unde tipografiile încep să
“se înmulțească şi:să dea tot mai multe cărți românești. La lăţirea .lor

contribue. în

mare:

măsură

mai

târziu

un

Moldovean,

dascălul

Vasile Sturzea,
ca harnic traducător al cărţilor de slujbă .
„bisericească.
Multele manuscrise (Ceasloave, Octoihuri, etc.) din
vremea aceasta dovedesc.că preoţii dela sate nu mai puteau în- trebuinţă cărțile slavone şi deci eră iluzorie porunca pe care în anul
"1698 o dădi patriarhul Ierusalimului Dionisie - episcopului Atanasie,
când îl sfinți la București, ca să se nevoiască ca slujba bisericii „să

„se citească pe slavonească sau elinească,

iarnu românească“.

Şi

în Biharia a fost în sec. al XVIII-lea o vie mişcare de copiere a scrierilor bisericeşti. Popa Pătru din Tinăud este unul “din cei ce,
prin copiile sale, a contribuit:la răspândirea scrisului românesc în
această

regiune

“ Dacă

expusă

maghiarizării.

facem abstracţie de

|

|

versurile: atribuite

de Mitropolitul

Versuri

Dosoiteiu lui Ştefan cel' Mare, cele mai vechi versuri culte sânt psalimii

versificaţiai întâilor calvini români, despre care am vorbit în capitolul precedent şi despre care ştim că se cântau încă prin 1640 în
„bisericile din Lugoş şi Caransebeş. Din 1639 e şi copia acestora, 'întregită cu câteva cântări nouă, -a lui Gre gorius
Sandor
Agyvagfalvinus şi tot de pe atunci datează altă copie, făcută

de Mihail

Halici

tatăl, pe când căpia, completatăcu psalmi

noi, alui loan Viski,e scrisă la 1697.
„= Dacă facem abstracţie şi de versurile slave ale lui Udriş
te.
Năsturel din Pravila de la 1640, de cele italiene ale pribeagului
pretendent la tron Petru Cercel şi “de stihurile româneşti ale

Mitropolitului Varlaam din Cazania de la 1643, întâlnim, înainte de
versurile Mitropolitului Dosofteiu şi ale lui Miron Costân, despre

care va mai fi vorba, câteva încercări interesante în Ardeal. Originea:
acestor încercări trebcăutată.
ue în şcolile Sașilor şi Ungurilor, în
" care se. puneâ un deosebit temeiu pe studiul poeticei şi retoricei.
Elevii. erau ţinuţi să facă exerciţi
în hexametri
i:
latini asupra unor

subiecte date. De la o.vreme asemenea versuri se făceauşi în limbile

»: vorbite de elevi. Un Sas cu mare îndemânare pentru versificaţie,
Valentin Frank von Frankenstein, traduceîn româneşte
o poezie germană de Simon-Dach şi face. mai târziu tot în versuri
româneşti o imitație după Ovidiu. După.o „Cantio de amore“ alcătuită, subt influenţa poetului ungur Valentin Balassa (care, la rândul
“său, a fost influenţat de poezia populară românească) “pe la 1660
în
2
A

|

*
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ungureşte,
care

-

s'a tradus acel Kenfek Riimeneszk

începe

cu următoarele versuri

(pe care

de “dragoszte Skrisz,
le transcriem

grafia modernă):

cu

,

orto-

În pară de foc arde inima mea prin tine
Dacă-mi aduc aminte de cuvintele tale ...

„Această poezie, care, dimpreună cu cinci versuri în stil popular,
ne--a fost transmisă în copia, din 1672, a lui Nicolae Petrovay
-

-

XIV.
CARMEN PRIMO& VNI- GENITYM
Lingua Romano- Rumanz,
-

Mihail
Halici

.

Fortună & aufgipicits Impenetrabilis Dacici “Argonautae,
|
Pranobilis Domini

PARICI [, Papenfis &c,

nume, „jurat“ în „se-

La tot2,, Kesz, fvente 'n Emperecie federă].

natul“

Frazi, fieratzi, Nymipbele, jafie curună,

.

Domny Bun nat) Doory ; Dafkely, fi bunele Domns,
Cu patfe ej fir: > cv panzefi are, rugam.
:

Condidie ex improvifo, Aimiculus PariciaNee
ob. Romante:

.

GAD DOOR OGOG DOO GROG: OSI NOXAG OG: (OGMOGEGANRGI28
Oda,

dela

1674, a lui HALICI

(După N. Drăganu,

Mihail Halici)

.
.

Caranse--

“instrucţie foarte în- grijită, mai întâiu în

Caransebeş,

apoi tri-.

miţându-l la liceul re-

Nagy Envedini Tranfylv,1. Junii,
A. 1674.

Cibis, de Cârânfebes.

din

- beş, dădă fiului său o

Prindecz, mene forory, cu czeft nou efpe: nainte

„MAO

în -

„- lie română cu trecere. .
Tatăl său, cu același

De unde cunojinice afleptemi , fi flince: fonice
De Amflelodam , pren chertz, te 'n omenie Apare
1egfe derapte au da! fumofe cferate Geneva:
Ecz vine Francifius, cnete Lejda, Pati!

HaLicrrs,

născut

9 Octomvrie 1643, descindeă dintr'o fami-

Halicialtri: natum,
”
Ent fenerate , Paiind În voj, Rumania Apollo,

E

este |

Mihail.

Halici,

Veteris oculiflimique in Illuftri Enyedină,

CMichnacL

Petrova,

Acest

= Honoribus

-

PRANCISGI

Vocabulare

-de

- atribuită de- d-l N.
Drăganu
lui Mihail
Halici fiul.
|

_ format din Sibiiu şi la

“liceul academic refor-.
mat din Aiud. În 1665
îl

găsim

Halici

pe tânărul
înscriindu-se .

la Universitatea”

- -Niirnberg,

din

În 1674 îl

.
vedem la Sibiiu pregătindu- -se să plece la o universitate streină, după ce în timpul acesta
fusese. rectorul şcoalei reformatei din Orăştie. De aci încolo i se
pierde urma. De sigur că în 1712 eră mort.
Ă
| Familia Halici, înrudită prin căsătorii cu familii ungureşti şi îndepărtată de neam prin 'titlu-i nobilitar şi prin legea calvină, eră
aproape maghiarizată. “Totuşi se pare că ea nu-şi uitase cu totul
limba strămoșească.
Tânărul. Mihail, - care în liceul din Sibiiu
scriă versuri latineşti, între care se găseşte şi un „Carmen“ de-
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dicat amicului său Frank v. Frankenstein, a compus în. 1674, .în
distihuri româneşti, o odă, pe care o iscăleşte „nobilis Romanus“ şi
o dedică amicului, său Pâriz Pâpai, pe atunci student in Basel.
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.

atribuit lui HALICI

(După Columna lui Traian X 408)

Ca şi acest prieten ungur, autor al unui Lexicon lâtin-“maghiar, |
„se pare — aceasta este cel puţin bănuiala d-lui N. Drăganu — că
Mihail Halici a compus şi un Vocabular românesc- latinesc, scris-cu

10

o

CAPITOLUL IL

a

litere latine şi cu ortografia ungaro-săsească obicinuită
în cercurile
“Românilor calvini, şi redând limba țărănească din Banat, împestr
ițată„însă cu multe ungurisme, precum se întâlneau în graiul cercuri
lor pe
jumătate maghiarizate, cărora aparțineă şi Halici. Însemnătatea
acestei
lucrări nu stă însă numaiîn bogăţia mâăterialului lexical
cu colorit
„regional —

"întâia

peste 5000

de cuvinte —,

oară se pune alături,

ci mai ales în faptul că pentru

într'o lucrare

lexicografică,

limba ro-

mână cu .cea latină, din care s'a născut: În Vocabularul,
care la
siârşitul veacului al XVII-lea, a fost compus, tot în părţile
vestice ale
teritoriului românesc, pentru marele geograf şi polihistor italian
Generalul Marsigli, li se mai adaugă limbilor română şi “latină,
cea
maghiară.
a
it:
|
Tot în Ardeal, unde există 'modelul şcoalelor de altă limbă, apare
întâia carte de şcoală, Bucoawna „ce are în sine deprinderea
învăţă- -

_ Bucoavne

- turii copiilor la carte“, tipărită în Bălgrad,în anul 1699. Abia peste
50 de ani aveă să se tipărească şi peste munţi, în Râmnic, întâia carte
„pentru învăţătura pruncilor“,
|
”
!

_
N
4

Cărţi
populare

În câteși trele provinciile atenţiunea publicului cetitor se îndreptă tot mai insistent asupra literaturei profane
de imăginaţie, în |
care se accentuiază de aci înainte tot mai mult not
- didactic
a ă şi
moralizatoare. Cărţi populare şi câteva scrieri istorice, care în
epoca
precedentă criculau în slavoneşte, se răspândesc acum în limba
română. Astiel s'a tradus în anul 1655 din slavonește Viața lui
Nifon

de Gavriil,

protul „mănăstirii -dela Atos.

grafică. e de cea mai

Această scriere hagio-

mâre importanţă istorică,

căci descriind viaţa

plină de fapte măreţe a patriarhului de Constantinopol Nifon (care,

“a petrecut câtva timp la curtea lui Radu cel Mare, şi ale cărui
moaşte

au fost aduse în țară şi aşezate la Mănăstirea Dealului de celalalt!

“mare Basarab, de Neagoe),
- despre Basarabi.
Redacţii ,
greceşti şi
apusene

Unele din

cuprinde

o “mulţime

redacţiile scurte ale cărților

de

populare,

date

istorice

traduse

mai -

de mult din slavoneşte, încep să apară acum tălmăcite din
nou din
greceşte, cu mult mai ample şi mai bogate în amănunte.
Astfel
„Fiore di virti“ nu se mai citeşte în versiunea: mutilată
de origine
sârbească a „Albinuşei““, ci această „carte de înțelepciune“ e tradusă

de

leromonahul

Filothei

Siântagoreţul

(= de la

sfântul munte). după un manuscris grecesc adus dela Muritele
Atos,
_subt titlul care va rămâneă de aci înainte consacrat, Floare
a Darurilor.. Tot astiel âpare în forme nouă Războiul Troadei,
ai cărui tra-

3
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să
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Iu

ducători se numesc Grigore Dascălul Buză şi Pătraşcu |
Danovici.
Interesantă e cu deosebireo versiune oltenească a -

„ acestei scrieri, care se întemeiază în ultima analiză pe faimosul
roman în versuri al trubadurului normand Benoit de St. Maure

(sec. XII), trecut prin

Italia (în redacţia lui Guido

delle Colonne)

în Peninsula Balcanică, de unde a pătruns la noi. Să
Scrierea care produce însă încântarea publicului cetitor
de :la
noi eră Varlaam

şi loasaf, '„cel mai renumit şi mai bun

roman

spiri-

Varlaam şi
” Ioasaf

tual al evului mediu“, pe care-l traduse.
din slavoneşte însuşi învăţatul cumnat al lui Mateiu Basarab, Udrişte Năstur
el. „Generaţii întregi de călugări, în chiliile lor modeste,
şi-au întărit!
sufletul, la lumina opaiţului, în nopți de veghe, cu
lectura înălţătorului roman

ascetic, şi unul

din aceştia, ajuns

episcop

de Roman,

înduioşat de pute
- renăsc
re
ătoare
a
a credinţii,. lăsă, la începutul
veacului al XVIl-lea, pe filele îngălbenite ale acestui
manuscript,
următoarele rânduri, smulse din: adâncul sufletului: „O
mila ta,

Doamne, mare este. Minunată cartea aceasta, plină- di. toate
(de)
învăţăturile svinte!“ (Cartojan). Figuri sau scene „din viaţa
celor
„doi eroi, pe care biserica noastră îi comemorează la 19 Noemvre,
împodobesc păreţii unor mănăstiri,

ca cea de.la Neamţu

iar motivul traiului în singurătatea pustiei,
devenit una din cântările-pe

care

călugării

şi Horezu,

prelucrat în versuri,
le mai cântă

a

şi azi.

Viaţa lui loasaf este viaţa lui Buddha, adaptatăla creştinism:
Crâncenul persecutor al creştinilor, împăratul Avenir al Indiei,
în-'
„hide într'un palat păzit pe fiul său Ioasaf, - despre care
cetitorii în
stele prevestiseră că va primi legea pe care părintele săuo prigone
şte.
Cu toate paza, pătrunde la el pusnicul Varlaam, travestit în
negustor,
care-i arată „o piattă fără păreche în lume, care şi celor ce
sânt cu

inima oarbă le poate da lumina înţelepciunii“.

Fermecat de frumu-

_seţea învățăturilor desăvârşitului călugăr, Ioasaf primeşte
botezul.
Tatăl său născoceşte un plan diabolic spre a-l face să-şi părăsească:
noua credinţă. Înscenează 'o desbatere între filosofii. păgâni şi un
vrăjitor cu numele Nalior, care semănă aidoma cu Varlaam şi aveă

misiunea să apere creştinismul cu argumente atât de slabe, încâtsă

iasă învins. Dar, luminatde Dumnezeu, Nahor se converteşte
înSuşi la creştinism. Aceeaşi soartă o are al doilea vrăjitor,
cu numele: “
Tevda, care încercase să amăgească pe Ioasaf cu ajutorul
unei .
roabe frumoase, Romanul se sfârşeşte cu triumful deplin al credinţe
i

adevărate.

e:
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Versuri de„ Spre Ioasaf
stâlpnicul
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Nu lipsesc. nici încercările

.

versificate.

Astfel, din
: anul 1699

avem o traducere-în versuri a cântării în câre Ioasaf
stâlpnicul îşi
ia rămas bun dela plăcerile lumeşti şi se încrede scutulu
i sigur al

pustietăţii din codru.

Scriitorul acestor stihuri e un Dosofteiu

din.Horez.

...-

Ai

7

a

-

Nu vom mai cită alte scrieri, căci cele înşirate ne permit să
ne
facem o idee despre ceea ce alcătuiă pe timpul acesta lectura
de predilecţie a publicului. "De .altminteri, cât timp materi
alul bogat de.
manuscripte
din biblioteca Academiei. Române
şi din colecţiile
câtorva particulari nu va îi studiat, cu greu ne vom
puteă face o
„idee lămurită asupra întregei literaturi projane din- această
epocă.
Sigur e că multe din copiile din a doua jumătate a
veacului al
XVIII-lea, şi chiar de mai târziu, sânt făcute după traduce
ri mai

vechi şi că unii „scriitori populari“ din sec. -XIX (ca Anton
Pann)

-lipăreau subt numele . lor cărţi. populare traduse în epoca
aceasta.
Ceea ce merită însă a fi relevât, e faptul că, începând cu
anul 1700,

când- Antim. tipăreşte

la

Snagov. Floarea

Darurilor,

literatura

distractivă cucereşte în principate şi tiparul, . rezervat
până atunci
numai cărţilor patronate de biserică sau de Domn. (în Ardeal
se

făcuse începutul cu cărticica populară de.la 1639). Astfel se întâmplă
că la anul 1713 văzură lumina tiparului faimoasele Pilde jilosoteşti,

în Târgovişte, iar un an mai târziu Alexandria, această carte
„plină

de basne și scornituri“,

“nicul Cantacuzino.

după cum o numeşte Miron Costân şi Stol-

: Dar înflorirea literaturii noastre vechi.
Istorio- grafia na- harnicilor traducători
de scrieri. bisericeşti
țională
scrierilor original e,

cronicilor

nu-'se datoreşte numai

şi profane, ci mai ales
în. care se descriă. trecutul românesc,

sau letopiseţilor,

scrise de-acuma

în limba

strămoşească și având .de autori.pe cei mai învăţaţi şi mai talentaţ
i
scriitori ai timpului.
ae
|
E
Probabil după exemplul Saşilor brașoveni, care însemnau eveniCronica lui
Popa Va- mentele privitoare la oraşul. şi biserica
lor, a început să scrie, pe la
sile şi .croVasile (mort la 1659), fiul protopopului Mihaiu,
nica lui 1633, Popa
Brancovici

colaboratorul

Brâşov,

lui Coresi,

arătând

„cum

Cronica

S'a aşezat

bisericii
preoția

Sfântului
la

Românii

Nicolae

din

din: Şcheii

"Braşovului şi cum s'au nevoit preoţii bisericii cu multă ostenea
lă,
"de au purtat lucrurile legii, de nu s'au schimbat“. . Această cronică,

tradusă de Saşii brașoveni şi în nemţește; nu e însemnată
numai prin
valoarea ei istorică, ci şi prin faptul că este întâia croni
că

databilă

scrisă

în

românește.
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Varlaam şi loasai (M ănăstirea Horez)
(După N: Cartojan, Cărțile populare în literatura românească)
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CAPITOLUL II

Şi istoria altor ţări stârneşte interesul scriit
orilor acestui

a

„ Astiel cunoaştem

trei manuscrise

jumătate a veacului al-XVIl-lea,

timp.

ale unei traduceri făcute în a doua

pe cât se pare, de Gheorghe

-Brancovici, fratele episcopului ardelean,
şi cuprinzând Cronica
Sloveanilor, Iliricului, Misiei cei din sus şi
cei din jos.
În Moldova

- -

Logofătul .
Eustratie

Patria istoriografiei naționale

sese cel dintâiu corp de cronici,

este însă Moldova.

Aici se seri-

pe când limba literară eră cea sla-

vonă, şi tot aici au lucrat cei mai mari cronicari
ai noştri. De tim- puriu circulă şi un „letopiseţ moldovenesc“, care
eră o traducere a
. corpului de cronici scris în limba Slavonă. . Acest
letopiseţ a fost continuat, pentru timpul de la Petru Șchiopul până pe
la mijlocul veacului al XVII-lea, de un cronicar român. Sânt indicii
serioase — între acestea chiar mărturia lui Miron Costân—— ca
să credem, cu
C. Giurescu, că acest cronicar este Logofătul
Eustratie,.
despre care știm că a mai scris sau tradus şi alte cărţi.
Din nenorocire, letopiseţul acesta, nu ni s'a păstrat.
e

Din menţiunile cronicarilor următori putem deduce însă că acest
|

letopiseţ moldovenesc cuprindeă o povestire destul
de întinsă, deşi
„evenimentele erau descrise fără multe amănunte. Se
pare chiar că
în secolul XVII circulau mai multe redacţii, dintre
care una mai.
scurtă,. care ajungeă- până la anul 1587, a fost întrebu
ințată de

Grigore Ureche,

şi Azarie

mai amplificată,- ducând povestirea

a crezut că partea lui îi redactarea celei dintâi cronici mari
moldo- :

veneşti a fost precumpănitoare. În timpul din urmă d-l P. P.
Panaitescu

a izbutit să demonstreze însă că această: cronică;

La

“

iar alta,

până la Vasile Lupu, a servit de izvor lui Si meon Dască
lul.
Simeon! „Despre acest cronicar ştim foarte puţin. Regretatul C.
Giurescu
Dascălul

despre cate va

mai fi vorba mai jos, se datoreşte,. precum s'a crezut mai de mult,
Vornicului Grigore Urecheşi că Simeon Dască
-

lul w'a fost decât un interpolator naiv şi lipsit de critică
al acestuia.
În tendinţa lui de a nu lăsă neutilizat nici unul din izvoarele
cunoscute -

de el şi de a îmbogăţi letopiseţul cu toate ştirile şi datele ce-i stăteau

la dispoziţie,

nunte,

el introduse, în cronica

lui Ureche,

fie. din izvoarele interne,
fie „semne“

o sumă

de amă-

din -câteva cronici

streine, mai ales din scrierea Polonului Guagnin. Între aceste inter* polări esteşi faimoasa tradiţie a originei Românilor din tâlharii din

temniţele Romei,

aduşi în Moldova

de Traian pe vremea

craiului

unguresc Laslău, tradiţie,pe care o cunoscuse de sigur şi Ureche,
dar o dispreţuise. Faptul că Simeon utilizează şi un izvor unguresc!

“PRIVIRE GENERALA

o

15:

— el vrea să derive din ungureşte
şi numirile oraşului Suceava şi a
Siretului — face probabilă părerea
d-lui Iorga, că el ar îi fost originar
din Maramureş, despre ale cărui” refer
inţe locale. pare a îi fost bine

informat.

Letopiseţul lui Simeon,

scris între anii .1654

“şi 1660, eră
mai amplificat decât al lui Ureche,
ceea ce făci să aibă o răspândire
mai mar€ şi “să ni se păstre
. deşize
numa
,i în copii târzii şi de. fectuoase. Neavând nici un manuscri
s care să cuprindă cronica lui
-Gr. Ureche,

|

E

.

e greu a mai distinge astăzi ce aparţine întâi
ului cronicar

şi ce compilatorului acestuia.

Călugărul Azarie,

torii“. demni
Miron

:

.

.

Ă

.

|

de disprețul nostru, nu. eră, precum
ştim astăzi, decât

un Simplu copist, -

-

pomenit de Miron Costân între „băsnii-

Costân

,

a

-

a

.

n'apucă să ducă firul povestirii sale
istorice mai Izvoadele
departe de anul 1661, şi se pare că de pe
urma lui mau rămas nici boierești
acele însemnări asupra

evenimentelor contemporane,
despre . care
se crede până în timpul din urmă că
serviseră de material istoric
cronicarilor următori. Evenimentele dintr
e anii 1661 şi 1709, când
» şirul povestirii îl reiă fiul său Nicol
ae,

-

au fost însă însemnate de .
alţi cronicari mărunți. Câtevă din
aceste „izvoade“ se pot reconstrui
azi; despre unul din ele ştim că aveâ
de autor pe logofătul al treilea

Vasile Demian, despre: altul aflăm
că a. fost scris din însăr-"
__cinareă boierului influent Tudo sie
.Dubău, altele două aveau
- de-autori pe doi boieri -din nemij

locita apropiere

a hatmanului

_ Alexandru Buhuş şia Dom
nului Mihaiu Racoviţă.:
„Decât toată distanța care desparte
-pe Miron Costân, personalitatea
culturală cea mai de seamă a timpului
... de micii săi continuatori,
„se reflectează întreagă şi în operile-lo
r. Nici O: asemănare aproape
- între cronica'

bogată,

care expune faptele pe larg şi caută necon
tenit

-

îi

să adâncească: legăturile ” dintre ele,
a celui dintâiu, şi naraţiunea
Sumară, mărginită adesea numai
la înregistrarea schimbărilor de

Domni şi a câtorva evenimente mai înse
mnate,
“Tescu). ..
.
Da

a celorlalţi“ (C. Giu-

Cu Nicolae Costân intrăm într'o nouă
fazăa istoriografiei moldo-

veneşti. ' Pe lângă

rolul de cronicar al ţării sale, el e şi croni
car

oficial al Domnului său. Murind însă
"Nicolae Costân şi „nelăsând
coconi“, Nicolae Mavrocordat căută
alt istoriograi, ca să alcătuiască “un Corp de „Cronici moldoveneşti.
Acesta întrebuinţează -pentru
-răstimpul de la 1661 până la 1709 „izv
oadele“ amintite, iar “pentru:
anii

1709—1711 copiază cronica lui Nicolae Costân. Acest corp
de
cronici îl copiază apoi (în anul 1715), Axintie Uricar
iul,
s

Axintie

Uricariul

|
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făcând
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unele ' interpolări

N. Costân,

III

şi 'continuându-l,

după

însemnările

după acte oficiale, pe care le şi citează une-o
ri,

iui

şi după

- amintiri personale, până la sfârşitul domni
ei a doua (1711—1716) a.
lui N. Mavrocordat în Moldova. „Desp
re acest Axintie nu știm altceva decât că eră un Scriitor de urice al
Domnului moldovean (numele

său îl întâlnim în documente între anii 1707
şi 1719);

se

pare
însă că aveă oarecare cultură, căci îl vede
m făcând chiar citaţii la- .
tineşti. Modelul său a îost N. Costân, pe
care-l numeşte „acel vestit
carele eră şi din părinţi blagorodnic şi învăţ
at ...
şi dintru sine cu
adevărat împodobit cu învăţătură“,
E] scrie din însărcinarea
Domnului său şi m'are decât laude la adresa
lui. Mai puţin meşter
“decât N. Costân, el nu caută să atenueze
faptele nevrednice ale:
stăpânului său prin explicaţii şi scuze, ci le
ascunde pur şi simplu,
astiel că cel ce ar vrea să-şi facă,. din cronica
aceasta, o idee despre“
N. Mavrocordat, şi-ar face de sigur o idee greşit
ă. |

-

mul.
= Precum am'spus,în “Muntenia nu există un corp de cronici
„Muntenia sjavone, ca în Moldova, ci.numai lucrări mărunte,
pe care nu sc.
găsise
nimeni să le împreune, într'o lucrare! sistematică.
De aceea,
când în secolul al XVII-lea apar şi în Muntenia întâii
cronicari, ei nu
dau opere atât de bine informate despre trecut ca
Moldovenii, ci

- fiecare îşi strânge datele din izvoarele care îi stătea
u la îndemână.
Inire acestea sânt.şi câteva scrieri streine, bogate în amănun
te, însă
tratând despre un răstimp “scurt, :precum e „Viaţa lui
Nifon“, pentru

domnia

lui Neagoe

Basarab,

sau

scrierile greceşti 'ale lui Mateiu

al Mirelor, care descrisese în mai multe rânduri evenim
entele din
Muntenia dela începutul veacului al XVII-lea... Şi
un Român, cu
numele “Teodosie, un curtean al lui Mihaiu Viteaz
ul a scris un

letopiseţ oficial despre marele Domnal Munteniei, pentru ale
cărui
fapte nu aveă însă înţelegerea necesară. Această cronic
ă seacă ne

e cunoscută numai dintr'o traducere latină a unei versiuni
polone.
Dar cronicele muntene se deosebesc și în altă privinţă de cele
moldovene. Pe când în Moldova istoriograiia porneşte din îndemnuri
altruiste şi cuprinde într'o ochire evenimentele ţării întregi, în Muntenia cronicele sânt în mare parte produsul luptelor crâncene
ce se

dădeau între partidele
Pe
X

sânt boieri cu tragere
boiereşti tocmiţi ca “să
ale unei mari. familii.
"domnitorul însuși, îşi

boiereşti.

Aici majoritatea

cronicarilor

nu

de inimă pentru trecutul ţării lor, ci logoieți
preamărească faptele uriui partid politic sau
Partidele acestea, tot atât de puternice ca
au cronicele lor oficiale, de concurenţă,, ale

,

PRIVIRE

căror autori nu se mulţumesc

istorice, ci caută să scoată

GENERALA
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istorisească numai

evenimentele

în relief -tolul protectorilor lor, având

- cuvinte de grea osândă pentru duşma
nii: politici. „Orice boier are“,
zice Del Chiaro, „în casa lui un manuscript
cu vieţile Domnilor, dar

adevărul e schimbat în aşa fel, că fiece boier
ţine la el o cronică,

în
care faptele Domnilor sânt zugrăvite în
bine sau în Tău, după cum
un Domn sau altul a: fost prielnic, sau
.vrăjmaş neamului acelui

boier“ (ap. Iorga). După simpatiile şi antipatiil
e 'exprimate în aceste
cronici, de cele mai multe ori anonime, istoricul
literar e azi adesea în
măsu

.

ră să recunoască persoana autorului. E firesc
însă ca aceşti
cronicari cu tendință să nu ajungă să-şi expr
ime părerile lor personale; deci cronicelor muntene le lipse
şte una dintre cele mai în-

semnate calităţi, ca să devină opere literare de
valoare.

Dintre

toți
” cronicarii munteni, dacă exceptăm
'pe Stolnicul Cantacuzino, -numai
Radu Popescu 'se. poate aşeză, graţie talen
tului său de povestitor, _
” între scriitorii mari ai epocei noastre
vechi.
e
Se
Cea dintâiu cronică de partid e cea numită de
d-l Iorga C ronica
Cronica
„Buzeştil
or, în

sânul

acestei

familii

care se

oltene,

preamărese
într'o

vechimea ei- areşi un interes îilologic.
Un boierinaş

faptele vitejilor

limbă:

îrumoasă,

care

ieşiţi din Buzeştilor :
pentru

Da

în slujba Cantacuzineştilor, logofătul Stoica LuCronica lui
de scu scrise; probabil pe timpul domniei lui Şerb
an Cantacuzino, Stoica Lu.
- o cronică favorabilă acestei puternice familii. Însem
riătatea acestui
Ietopiseţ stă în împrejurarea că autorul lui e cel dintâiu care
îşi începe
|
naraţiunea cu descălecatul Munteniei,

întrebuințând pentru timpurile

mai vechi fel de îel de izvoare, şi făcând o compilaţie din: îrag
mente

|.

>

|

de întindere şi de valoare foarte diferită. Continuâ
nd apoi povestirea
din amintire proprie, el îmbracă totul într'o frazeologie plină
de patos.
|
Între boierii cei mai învăţaţi dela sfârşitul veacului
al XVII-lea Cronica lui
şi începutul celui de al XVIII-lea trebue numărați,” în
Muntenia, îraţii Radu Gre-

Greceanu, Şerban şi Radu, traducătorii „pedepsiţi
întru limba
elinească“ .ai Bibliei lui Şerban Vodă, .ai „Mărgăritarelor“ (1691),

cel din urmă și al „Pravoslavnicei mărturisiri“ (1691), iar cel dintâiu
şi al

„Evangheliei greco-române“ (1693). Pe logofătul Radu îl
în- |

sărcinează Constantin Brâncoveanu cu scrierea domniei
sale, aşă
cum o doreă el, ca un domnitor doritor de mărireşi pre
văzătodin
r
cale afară.. D-l Iorga numeşte cu drept cuvânt această croni
că (care.

începe dela 1688şi se sfârşeşte, în. redacţia cea mai
completă, „cu Paştile anului 1713) un fel de. „monitor oficial al Brâncove
anului“.. -

Greceanu știă de bună scamă cum să-și alcătuiască scrierea, ca
să.

CAN! .
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_ placă Domnului său nu numai în laudele ce i
le aduceă,ci şi în bat-

_

_iocura şi disprețul cu care învăluiă pe duşmanii lui. Cu
toate acestea,
„_ Brâncoveanul nu se lăsă cu totul în erija cronic
arului, ci revedeă

-- totul, ştergeă ce nu i se păreă prudent a fi scris;
şi Schimbă apre- -cierile cronicarului după Simpatiile şi antipatiile
sale
momentane.

Astiel se explică unele

aprecieri contradictorii şi astfel se înţelege

cum această cronică atât de amănunţită nu ştie să spună
nimic despre
politica cu două feţe pe care a dus-o Constantin Vodă,
păstrând ţării
sale linişte din partea Turcilor şi a Nemţilor. Perso
nalitatea scriitorului e redusă cu totul prin -acest .vecinic contro
l din partea

,

„Domnului.

Genealogii

-

e

.: Nicolae Mavrocordat comandase,

lae Costân

precum vom vedeă,

lui Nico-

o cronică oficială şi tot din porunca. lui.scriă Axinti
e.

Uricariul. “Dar. Domnul 'eră fiul unui Grec, şi el
ar fi vrut ca cel
puțin în îaţa posterităţii să se şteargă streinismul
originii lui, iar pe
contimporani ar fi vrut să-i facă să creadă că neamul lui se trage: din

„viţă

„Si

de Domni

pământeni.

De aceea el îşi: căută un 'geanealog —

găsi doi. Unul din-ei eră Marele-vistier Constantin VăcăMarele-logofăt Nicolae Ruset, Grec de origine și coboritor-

„rescul,

cel

dintâiu

scriitor din. această

familie;

al doilea eră

- dintr'o familie care a jucat un rol foarte important în politica moldoveană. -La 11726 el predă Domnului. său scrierea despre Preaslăvita“viță a prealuminatului Domn

d

lo

Nicolae Alexandru -Vv., marele,

bunul şi preaînţeleptul stăpânitor a toată Țaru Românească, în care
„se arată, prin citaţiuni scoase din letopiseţele „româneşti şi, - unde
“ele nu ajung, din „Marţialis“ şi „Taţitos“, că Mavrocordat e urmaş

al domnilor vechi moldoveni.

13

o

a

E

GRIGORIE URECHE

Despre viața lui Grigorie Ureche ştim foarte puţin. Descendent.
dintr'o veche familie de boieri moldoveni, care e atestată de pe
vremea lui Alexandru cel Bun, el eră fiul lui Nestor, un cucernic

ctitor de mănăstiri,

care l-a crescut în frica lui Dumnezeu. ' Tatăl

său, refugiat într'un timp în Polonia, şi-a dat îiul „să înveţe literatură în şcoalele: poloneşti“ la marele colegiu iezuit din Lemberg. De aici i-a venit de sigur lui Grigorie îndemnul ca să scrie mai

târziu istoria ţării sale „ca să nu se înece anii cei trecuţi ... să nu

se poată ştice s'au lucrat, să se aseamene
celor mute şi fără minte“. .

hiar
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_ Paginele pline de înalt patriotisnă din cronicele -polone
găseau
-un răsunet în inima sa încălzită de dragostea curată de
ţară; -cu
cronicarii

poloni,

care

aparţineau

aristocrației ' şi

apărau

cu

mare

zel interesele şleahtei. lor, se găsi înrudit sufleteşte fiul de boier
moldovean iar adânca religiozitate în care a fost crescut îl făceă să
guste scrierile învăţaţilor poloni crescuţi în colegiile catolice. .Leto.
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- Aerul Mitrofanei, mama

lui GR, URECHE (1608)
„. (După Stelian Petrescu, op. cit).
|

_ pisetul moldovenesc. (pe cart-l cunoșteă întrio redacţie ce ajungeâ
până la anul 1587), făcut de nişte oameni „mai mult proşti“, nu-l
" satistăceă;. fiind :prea sărac .şi impersonal. De aceea hotări să-l
completeze. cu ştiri despre ţara sa aflate la cronicarii poloni. Izvorul
şi modelul său ajunse Ioachim Bielschi, a cărui carte, compilată din
“alţi cronicari poloni, cuprindeă cele. mai multe ştiri despre Moldova.
Pe acestea Ureche le traduce adesea din cuvânt în cuvânt, îmbogă“cz

-
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țind astiel ştirile aflate în
izvoare principale, ale sale
el preferă pe cel intern,
mise din bătrâni sânt mai

?
A

_

-

letopiseţul moldovenesc. Când cele două
se deosebeau sau chiar se „ contraziceau,
presupunând cu dreptate că ştirile transvrednice de credință decât cele aflate la

streini, De asemenea, else depărtează de “modelul său polon,
de
câte ori acesta cupr
date
in
umilit
de
oare pentru neamul său, suprimând

fără scrupule ceea ce ar puteă întunecă gloria
curată a, vechii
Moldove sau modiiicând ceea ce-ar puteă micşor
ă. figura de erou
legendar a Marelui Ştefan, faţă de care cronic
arul aveă o admiraţie
neţărmurită. Deşi intenţia lui eră să lase „izvod
pre urmă, şi bune
şi răle să rămână ficiorilor şi nepoților, să le
hie ceale bune de în- ,
vățătură, iar ceale răle ca să se poată feri şi
să se socotească,: şi
celor bune să urmeze“, scrierea lui nu poate
fi considerată ca un
“izvor de istorie nepărtinitoare, căci eră prea
străbătută de intenţia
de a pune îață în față măreția trecutului, prezentat
în colorile cele
mai favorabile, cu decadenţa prezentului. Sentim
entele de pietate
față de acest trecut îl fac să omită tradiţia iniuri
oasă a originei
„neamului nostru din tâlhari, pe care o găscă în cronice
le: polone, şi
să preiere versiunea lui. Enea Silviu (Piccolomini),
care derivă pe
Vlahi de la generalul roman Flaccus, versiune pe care
o găseşte -în
_„letopiseţul latinesc“ (probabil o „Cosmografie“ scrisă
în latineşte,
ca aceea a lui Sebastian Miinzer, în care se vorbeă despre
originea
„tuturor popoarelor, şi din care cronicarul scoate.
ştiri şi “despre *

ncamurile- vecine).

"-

|

Da

|

În expunerea faptelor istorice se amestecă la el pasiunca,

care-l

„face uneori (de altfel ca şi pe cei pe care-i aveă de modei) să fie
mai
mult îngăduitor decât drept față de partizanii politici.
În cronica
sa se află adesea exprimate convingerile sale: despre
drepturile
clasei boiereşti de a conduce destinele țării, alături şi în colabo
rare

cu domnitorul, care n'ar trebui să fieun stăpânitor absolu
t, ci să

guverneze după „pravilă“, să fie un fel de primus inter pares,
mai .
mult conducător decât pedepsitor, sau; precum se exprim
ă el, îm-!
prumutând o figură de la maestrul său polon, să fie „matcă
fără ac“.
| Învăţând latineşte, i-a bătut imediat la ochi asemănarea cu limba

sa.

Deşi din faptul acesta el n'a ştiut să tragă concluzii mai
în-

semnate, totuşi.a remarcat, ca un fapt istoric vrednic
de amintit,
că „de la Râm (= Roma) ne tragem şi cu a lor
cuvinte ni-i
amestecat graiul ...; noi zicem pân e, ci zic -panis,
noi zicem
carne, ei zic caro, găină-gallina, muiar e-mulier, feme
aiefoemina, al nostr u-noster şi altele multe din limba
latincască.
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“„În Domnii țării Moldov ii şi via (a. lor, care cuprinde istoria MolA
dovei dela descălecat -p ână la domnia a doua-a lui Aron-vod ă, sim țim
A

la Râm

121
URE DI CHE
GRIGORIE

Şi de-am socoti de- amărun tul, toate cuvintele le-am înţeleage“. Tot
A.
el e celce a spus mai înt alu caă Rom ânii din Ardeal, Maramureş şi
“Tara Ungurească formează ace | ași neam cu Moldovenii şi c ă „toţi de
p
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CAPITOLUL,
III -

mânească.

O iubire adâncă de neam,

o durere sinceră pentru

relele

“ce bântue ţara sa şi o mândrie naţională pentru faptele eroice din
trecut tremură în glasul povestitorului. Nota personală a scriitorului -„răsare. une-ori spre a învioră rândurile sale, iar critica justă, şi la ne-„voie aspră, chiar faţă de Domn, e dovada independenţei sale. Reilexiile
„sale îisolofice nu sânt adânci, dar ele izvorăsc dintr'o. minte sănă* toasă, care şi-a făcut socoteala despre rostul acestei lumi, ca şi din
“experienţa unui om care a trecut cu ochii deschişi prin viaţă. FE îilosofia resemnată a omului stăpânit până'm adâncul sufletului de o reli-giozitate sinceră, a cărei exprimare în orice ocazie îormează una din
notele caracteristice ale scrierii sale: „Aşa noroceşte Dumnezeu pre
cei mândri şi falnici“, exclamă el, povestind despre înfrângerea
semeţilor Unguri de către Ştefan cel Mare, „pentru să arate lucru„rile omeneşti cât sânt de fragede şi neadevărate; că Dumnezeu nu
“ în mulţi, ce în puţini arată putearea sa, ca nime să nu se nădăiduiască în putearea sa; ce întru Dumnezeu să-i hie nădeajdea, nici
fără cale războaie să nu îacă, ccă Dumnezeu celor mândri 'se pune
în potrivă„.. .€
scrisă.
€
care
în
î
limba
Ureche:
lui
cronicii
dă
farmec
Un deosebit
Înaintea

noastră

nu

mai-avem

o operă

tradusă

în întregime, care

“să redeă într'o formă influenţată de original idei gândite de altă
minte, ci o scricre originală — mai ales în partea finală, cu povestirea
evenimentelor dintre anii 1587—1595, întemeiată pe tradiţia orală —
turnată de-adreptul în îmbrăcămintea ei de vorbe. - Sintaxa e curat
românească, neologismele lipsesc şi terminii necesari sânt căutaţi
“ în limba de toate zilele, care eră pe vremea aceea şi graiul poporului, .
limpede, vânios şi plin de imagini. În limba noastră pătrunde acuma
o comoară lexicală necunoscută scrierilor bisericeşti, cu cercul lor
restrâns de noțiuni. Adesea ne surprinde eleganța unei întorsături
de îrază, vioiciunea unei locuţiuni idiomatice, iiar arhaismele dau
„acestui graiu cumpătat un deosebit parfum de vechime. Stilul, nesubțiat de gândirea unui şir întreg de înaintaşi, ne apare une-ori cam
greoiu; dar dacă Gr. Ureche şi urmaşii săi nu găseau totdeauna
„pentru ideile lor îmbrăcămintea suplă, .croită pe corp, ei le înveşmântau în acâle haine largi şi groase, care le ţineau de cald şi din
N
care ele se desbrobodeau întregi şi nefalşificate.
Subt Movileşti şi, mai târziu, subt Vasile Lupu, Grigorie Ureche
“a ocupat funcțiuni de stat, fiind mai întâiu spătar, apoi spătar-mare
şi în urmă, până la a. 1646, vornic al Ţării-de-jos. Pe timpul vorniciei sale a scris letopiseţul. În 3 Maiu 1647 Ureche numai eră
în : viaţă,

,

.

.

- MITROPOLITUL DOSOFTEIU

-
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14, MITROPOLIT UL DOSOFTEIU

“ „Acest Dosoiteiu mitropolitul nu eră om prost (= simplu) de
ielul lui; eră neam de mazil, prea învăţat; multe limbi ştiă, „ele„_neşte, latineşte, “slovineşte şi alte. Adânc din cărţi ştiă, şi deplin
călugăr şi cucernic şi blând ca un miel; în ţara noastră pe aceste -

-vremi nu se află om ca acela“.

Faima lui de om învăţat şi cucernic

trecuse hotarele ţării şi când Dosoiteiu cere dela mitropolitul din
- Moscova buchi pentru tipărirea cărţilor sale, acesta, trimiţându-i-le

îi răspunde:

„că şi mai departe de noi a pătruns obşteasca mărire.

-- pentru a ta urmare a lui Hristos“ şi „am aflat despre strălucita ta
„evlavie către Domnul Dumnezeu şi râvna cea dumnezeiască şi fierbinte

ce ai în

lucrurile

credinţei

tale

ortodoxe

. „.

CU “mintea

ta

.

aleasă“...
Se chemă cu numele mirean Dimitrie Bărilă, Părinţii lui — pe
tatăl său îl-chemă Leontari şi eră negustor, iar pe mamă-sa Misira
—.par a îi fost Aromâni de origine; câteva aromânisme în limba lui
- Dosoiteiu indică acest lucru. S'a născut pe la 1624 şi a fost mai:

--- întâiu călugăr la Pobrata (pe la 1649), apoi episcop de Huşi (1658) .
şi de. Roman (1659), iar la 1671 ajunse. mitropolit al Moldovei. La 1673 emigrează cu Petriceicu-vodă în Polonia, unde-l întâlnim iarăşi
la 1686, urmând cu sfinţenie moaştele Sfântului loan, pe care Sobieţ- -.

___chi le-a dus de la Suceava la Jolchiev în Polonia.

Acolo, la Stryi,

„petreci șapte ani, traducând din grecește, pentru trebuințele bisericii
ruseşti, o mulţime de cărţi, până la: moartea sa, întâmplată îîn anul

169, la 13 Decemvrie.

.

.

-

“ Munca lui a fost neobosită şi prin numeroasele sale traduceri
” (între. care pentru” întâia oară se dădeă Românilor din principate
Liturghia, Molitvelnicul şi Octoihul) el a contribuit mai mult ca ori-

care alt scriitor bisericesc din secolul al XVII-lea la stabilirea definitivă a graiului strămoşesc în biserică. Prin mânile sale au trecut
multe manuscripte şi cărţi, pe marginea cărora el face notițe și din

care îşi scoate material pentru marea sa operă de compilaţie pe care

“o tipări, la 1682, subt titlul Viața şi petrecerea

sfinților.

Pentru

întâia oară se dădeă în această carte în mod sistematic o alegere a
celor mai însemnate vieţi ale siinţilor, scoase cu. deosebire din cele
douăsprezece cărţi de mineie greceşti. Ele sânt, pe lângă Psaltire,
cea mai literară parte din toate scrierile bisericeşti şi prin conţinutul
lor variat au format o lectură predilectă în acest timp.
Între alte 'cărţi bisericeşti, el tipăreşte, la 1673, şi'o Psaltire

“-
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versuri, * Ideea
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a versiiică

psalmii
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originală,
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lucrarea lui Dosoiteiu e cea dintâi încercare
de acest soiu la orto-.
docşi. În apus, dimpotrivă, Calvin versificase
câţiva psalmi, dându-le .
astiel.

forma potrivită spre a puteă fi cântaţi în biserică,
iar poetul
îrancez: Clâment Marot publicase cu mai. bine
de un veac înainte
„Pâra

frazarea psalmilor în versuri, La Românii
trecuţi la calvinism
„ întâlnim de-asemenea traduceri după psalmi
şi alte cântări religioase,
“uneori .Versificate. Biserica catolică la încep
ut a luat poziţie ostilă .
în

mod hotărit contra lor, “dar văzând trecerea cea mare
pe care le
aveau,
a. făcut ceea. ce făcuse.în atâtea alte cazuri:

a dat şi ca o

traducere deosebită. La Poloni, catolicul Ion Kocha
nowski, cel mai
mare poet al timpului său, a dat o versificare a
psalmilor, tipărită la
1577. Polonia, care influenţă şi pe contempora
nul său Miron Costân,
a avut o înrâurire puternică şi asupra" învățatului
Mitropolit, care e
mândru de originea latină a neamului românesc:
„limba românească

de bun neam .:.

se trage, de pe sânge rudă împărătească“, De la

Kochanowski, Dosofteiu adoptă aproape toate
formele de versifi- caţie, lungimea versurilor, împărţirea în strofe
şi chiar şi felul rimei.
Cu toate acestea n'a: rămas de sigur fără influe
nţă asupra lui nici
versul popular, pe care. de sigur îl cunoşteă şi
pe care unc-ori se

păre că-l imită.

_

e

Ne

o Versurile lui Dosoiteiu nu sânt curgătoare, iar accen
tele nefireşti.
ale silabelor jignesc tot atât de mult urechea noastr
ă, pe cât ne
supără banalitatea rimei, necorectă de cele mai multe
ori, şi pe cât
îngreunează

înţelesul multele umpluturi.

sale- limba lui e neîngrijită,

- şi întorsături greoaic,

Şi în celelalte scrieri ale

cu expresii improprii,

cu construcţiuni

adesea influențate de originalul slavon sau

grecesc,. cu un prea pronunțat colorit:dialectal
şi mai ales:cu multe
neologisme.El împrumută fără “multă alegere
cuvinte din' limbile:

„originalelor sale şi — ceea ce bate mai ales la ochi
— are un număr

cam.mare de latinisme. Cu atât mai defectuos.
şi impropriu devine
îelul său de exprimare în versuri. Având bunăo
ară să facă o rimă
la cuvântul. „socotință“ el. nu: se sfieşte'a plăsmu
i din grecescul
âzosropanlo (== „resping, desavuez) -un cuvânt.
„aposcorachinţă“,
pe care apoi însuşi se simte dator să-l explice
prin următoarea notă

marginală:

„Spun pentru corbul, că deaca naşte pui,

îi hrăneaşte

până. fac fulgi, şi-i părăseaşte unde-s albi, că
să *ndoiaşte de cor" biţă; atunce ei ţipă, că n'au hrană, până
fac pană neagră; atunce de-aci. se 'ncreade corbul de-i hrăneaşte;
aceaia iaste aposcoraChinţă“,
ar
a!

1

Ras

:

Pi

Ma

şi

N

“ :

;
7

Î
fo
f

DI

po /:

2

ai |

ni

i

.

PI

:

: 7,

|

:

iu

Sa
if
7
+

a

!

.

“i

*

MITROPOLITUL

:

DOSOFTEIU

(După un îresco din mănăstirea Dragomirna,
copiat de pictorul E.

Bucevschi)
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NE

* Astfel de curiozităţi nu trebuie să ne mire însă, căci ele erau'la
- modă pe timpul acela şi prin asemenea glose scriitorul făcea
impresie
de erudit; chiar şi stilul nefiresc eră în : gustul literaţilor
epocii.
Cât priveşte versurile, multele lor defecte“ sânt explicab
ile, dacă

„ținem

seama că

„Tomân

în

care

Dosofteiu

ne-a

dat

este

cel

o lucrare

dintâiu

literară

scriitor
mai

mare

(peste opt mii şi şase sute de) versuri şi că a avut să lupte cu

toate greutăţile începutului. Cu atât mai mult, cu cât s'a încumăt
at
să versifice psalmii, atât de concişi ca stil şi adesea 'atât de greu de

priceput.

|

Dar Dosoiteiu n'aveă despre poezie ideile pe care le avem noi
astăzi — dovadă e Cronologia versificată a Domnilor Moldov
ei
şi de aceea el credeă că, având atâta erudiţiune, eră chemat să scrie
şi versuri. Cu toate acestea nu se poate spune
că ar îi fost lipsit de...
orice talent poetic. : Unii din psalmi — mai ales cei scrişi în versuri
„ scurte — au calităţi incontestabile şi au ajuns chiar populari. Aşăe
bunăoară -psalmul 46, pe care şi azi îl cântă: colindătorii, fără.să
ne dăm seama, când îl auzim, că glasurile subţiri ale copiilor înalţă
spre.cer rugăciunea cucernicului mitropolit de -la sfârşitul veacului
al XVII-lea.
Odată chiar, admirarea sinceră pentru cântările lui
- David îi dădă acestui cvlavios preot jiorii adevăratei inspiraţii şi.
o
„prăvind acest: psalom (132), a „scornit“, precum ne spune, urmă-

„. toarele stihuri originale:
i

|

Cine-şi face zid de pace,
Turnuri de trăție,
Duce viaţa fără greață

'Nira

sa bogăție,

-

|
”

_

15. SPĂTARUL

|

|

Că-i mai. bună depreună
Viaţa cea frățească,Decât arma ce destramă

Oaste

vilejască!

-

.

MILESCU

Una din cele mai interesante. figuri ale veaculuial XVII-lea, reprezentând un amestec bizar între. cultura orientală şi ideile Re- *

naşterii, .este a învățatului

aventurier Nicolae

Milescu.

S'a născut la moşia părintească din regiunea Vasluiului în lunie
"1636. Tatăl său, Grec din Peloponez, care prin însurătoarea sa cu
o Româncă câştigase rangul de boier moldovean, îl trimise, la „şcoala
cea mare“ din Constantinopol, unde Milescu âvi de profesor pe

vestitul G. Blassios. Unii cred că a studiat şi la Universitatea din

'Padova,. cercetată pe vremea aceasta de mulţi Greci. Fiind „prea
învăţat şi cărturariu“, căci ştiă, pe lângă româneşte şi greceşte, şi
latineşte, italieneşte, Slavoneşte :şi turceşte, el deveni, după în-
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Pagină din PSALTIREA ÎN VERSURI a MITROPOLITULUI
(După[. Bianu şi N. Hodoş, op. cit.)
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CAPITOLUL, III

toarcerea în ţară „grămătic“, apoi „Spătar“ şi, subt G. Ghica,

care-l

urmă

în

Ţara

Românească,

„mare

Spătar“.

Influenţa

pe
lui

Milescu crescă cu deosebire pe? vremea domniei lui. Ştefăniţă
(1659—1661), fiul lui Vasile Lupu, care fusese şi el elev al „Şcoalei

celei mari“ din Constantinopol, şi care, după: mărturia lui Neculce,
„giucă
chiar. cărţi cu
dânsul“.
Trecând
cu
Grigore
Ghica

(1660—1664) în Muntenia,

i se încredință însemnatul post de agent

diplomatic (capuchehaie) pe lângă Poartă.
i

În anii tinereţii petrecuţi

şi

cercetând,

acelea,

orale

cu

manuscrise

o

Sa

în ţară,îl vedem

curiozitate

ştiinţifică

și'documente

pentru: micul său trataț

vizitând

neobicinuită

prin mănăstiri

mănăstirile

pe

şi strângând

vremile
tradiţii

Istoria despre sfânta icoană a preu-

Sfintei noastre stăpâne Născătoare de Dumnezeu, scrisă în 1655 la

mănăstirea Neamţu. Chestiunile teologice îl ispitesc din tinereţe -şi
în 1661 traduce din greceşte o Carte cu multe întrebări foarte de *
folos pentru multe trebi: ale credinței noastre.
De un deosebit

- interes

este următoarea

„Dumnezeu
-

frază,

elevată

de

d-l C. C. Giurescu:,

se zice pre limba grecească teos,

iară pre limba

latinească deus, iară rumâneşte se chiamă Dumneze U, Care
nume este luat de la latinie, în ce chip şi mai jumătate de limbă
rumânească luat de la Latini“. Nu se putcâ ca învățătura de carte
latină, ori de unde erâ câştigată, să nu deschidă ochii cărturarului

român asupra originei limbei sale.

Lucrarea cea mai însemnată: pe

care Milescu a dat-o în româneşte şi care este în acelaşi timp o dovadă despre activitatea sa neobosită de scriitor, este traducerea
Biblici din greceşte. Se pare că această cea dintâiu tălmăcire com-

pletă a Cărţii sfinte,

a servit de temelie Bibliei lui Şerban Vodă.

Nu se cunosc exact cauzele care au adus disgraţierea tânărului
boier, ajuns atât de repede la un rang înalt şi la atâta bogăţie, încât îl cunoşteă lumea pentru luxul ce-l făceă. După pedeapsa ce
o primi — tăierea zgârciului care desparte nările nasului — se pare
că Nicolae Milescu, supranumit de-aci înainte „Cârnul“, conspirase
împotriva Domnului de a cătui protecţie se bucurase.

Nenorocitul luă drumul pribegiei. Un timp petrecă la Berlin, la
curtea marelui elector Friedrich, Wilhelm. Apoi se îndreptă spre

Stettin,

în Pomerania.

Aici întâlni pe

fostul său Domn

Gheorghe

Ştefan, în exil, şi scrise pentru el câteva mărunţişuri păstrate în

"Codicele rămas de la Principele pribeag. Acesta îl trimise în 1666 la
Stockholm, unde „Nicolaus Spatharius, baro ac olim generalis Walachiae“ scriă în latineşte cărţi lămuritoare asupra ortodoxismului. În
2
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Titlul manuscrisului
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,

slav al „Descrierii

Chinei“

de NICOLAE

MILESCU

(După Constantin C. Giurescu, Nicolae Milescu Spătarul) -

8. Puşcariu, Istoria literaturii,
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anul următor e trimis la Paris, să solicite ajutorul lui Ludovic
al XIV-lea. Invitat să ia parte la discuţiile asupra „transsubstanțiaţiei“, ce -pasionau pe teologii timpului, el scrise în greceşte şi:
“latineşte opusculul Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali .
splendens, singura din lucrările sale, pe cart Spăiarul a ajuns să şi- o
vadă tipărită.
În 1671 Milescu treci în Rusia, unde a stat până la moartea sa
(1708). La început eră traducătorul oficial al țarului, care-l însărcină
cu traducerea
foarte variat,

din greceşte în slavoneşte a unor Scrieri cu conţinut
mai ales compilaţii greoaie istorice şi teologice, care

făceau să apară în toată splendoarea ei marea erudiție a boierului
român. Astfel g un Arifhmologion, carte în care se fac prorocii din
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Autograful lui NICOLAE MILESCU într'un manuscris zrec
(După Constantin C. Giurescu, Nicolae Milescu Spătarul)

numere; un Chresmologion, care dă explicaţii oracolelor şi, urmând
aceleiaşi preferințe pentru ocultism, o scriere despre Sibile, alta
despre Cele şapte minuni ale lumei, apoi o Carteu ieroglifelor etc.
- Din. vremea aceasta datează şi un Dicționar rusesc-latinesc-srecesc,
din nenorocire pierdut. A scris chiar şi versuri în limbă slavă. Reprezentant al curentului „grec“ la curtea țarilor, el compuse în ruseşte
un faimos pamflet, în care se străduiă să dovedească superioritatea
culturii şi limbei greceşti asupra celei latine. Totuşi, către sfârşitul
vieţii sale, atras de curentul susţinut de Petru cel Mare, îşi părăsi
prietenii din tinereţe, devenind apărătorul culturii apusene.
În 1675 ţarul Rusiei îl însărcină să plece cu o misiune în China,
spre a culege informaţiuni asupra acestei ţări şi asupra drumurilor
ce duc la ea. Descrierea călătoriei sale prin Siberia şi Jurnalul său
de călătorie, precum şi: scrisorile ce.le trimise ţarului au o valoare

d

>
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SPĂTARUL MILESCU “
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mai mare decât însaşi Descrierea Chinei, “care e mai mult o prelucrare a operei jezuitului Martini, la care Spătarul a adăogat câteva
capitole. nouă. Cegace în Jurnalul său întâiul explorator "român

notează în

„

cursul

celor trei ani de

călătorie în depărtatul orient”

este o dovadă vie de conştienţiozitatea sa de geograf, de interesul
său pentru etnografie şi în. parteşi de talentul său remarcabil de
scriitor. El nu trece indiferent pe lângă popoare, peisagii, fauna şi flora exotică şi se interesează de tot ce i se povesteşte. Astfel
despre zidul chinezesc notează cu o delicioasă "naivitate: „Chinez
ii .

Povestesc că după clădirea

lui n'a mai rămas piatră în munte, nisip

„în pustiuri, apăîn râuri și lemn în pădure“, Scrierile lui, traduse
din
ruseşte în grecește, treceau
de izvor principal pentru cunoaşterea
Asiei, iar harta pe care a lucrat-o îu întrebuințată de geograf
i
ulteriori. Contemporanii — între care şi Leibnitz — consid
erau pe
acest „vir polyglottus“ şi „pereruditus:* drept o autoritate în chestiu
nile referitoare la extremul Orient. „Acest jurnal, plin
de fapte şi
"observaţii exacte, de note asupra monumentelor, raselor, obiceiurilor
şi chiar psihologiei diferitelor popoare,de descrieri de râuri, lacuri,
animale 'etc., te răpeşte când îl citeşti. Un colorit uşor de naivitate
proaspătă şi de uimire, sentimentul unui călător care se simte dus
„şi părăsit într'o lume streină şi îndepărtată, fac din el un document .
plin de viaţă şi îl împiedecă să devină un raport ştiinţific rece ...
Autorul nu-şi ascunde! starea sufletească în cursul călătoriei: el nu
se siieşte să strige de admiraţie înaintea unui ținut îrumos.
şi să

proclame cu voce înaltă mândria conştientă că este cel dintâiu care
a descris-şi a cunoscut regiuni neştiute de geografi ... Şi între toate

aceste
note “subiective,
cea
mai
mişcătoare
e 0
aducereaminte
din: tinereţe.
Plutind -pe. râul
lenissei,
extasiindu-se |.
înaintea unei aşezări înfrumuseţate de primăvară, exclamă: e atât
de frumos, încât îţi vine să crezi că eşti în Moldova!“ (P. P. Pa-

naitescu).
|
.
După, cum ca.om politic Nicolae Milescu a fost adesea mijloci-

torul dintre ţar şi trimişii ţărilor române, tot astfel acest explorator
„moldo-valah““, care este şi descoperitorul satelor gotice din Crimea,
nu şi-a uitat.de ţara sa de baştină nici când descriă în limbi streine
— ruseşte şi greceşte — orientul. îndepărtat. Dragoste
. pentru
a
neamul său şi-a arătat-o şi atunci când a procurat de la patriarhul

Moscovei o tipografie pentru Mitropolitul Moldovei Dosofteiu.
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16. MIRON

COSTÂN

.

Miron Costân e cea mai simpatică figură a literaturii noastre
vechi. Din scrierile şi'din viaţa acestui boier moldovean de viţă veche
- se desprind şi astăzi pentru noi pilde îrumoase de patriotism cald,
"de suflet nobil şi drept, de minte luminată de scânteia poeziei. -. Sfârşitul tragic al vieţii sale îl apropie şi mai mult de inimile noastre.
"Sa născut în anul 1633, ca îiu al postelnicului -(mai târziu hatman) Costâu, care ţineă în căsătorie pe o nepoată a lui Miron Bar-

novschi. . Copilăria şi-a petrecut-o în Polonia, unde se refugiase
tatăl său şi. unde la vârsta de cinci ani ajunse nobil polon. La. Bar
în Podolia îl întâlnim (1646) între elevii şcoalei conduse de Iesuiţi
italieni, alături de vlăstarele.nobilimei polone, cu care aveă să întrețină legături prieteneşti şi mai târziu, când, în posturi de răspundere,

“făceă o pronunţată politică îilo-polonă. În această şcoală, în care
limba latină eră studiul principal, primi tânărul Miron cunoştinţe

“temeinice de limbă

latină şi polonă și acea

cultură umanistă,

ale

cărei reminiscenţe se întâlnesc adesea în scrierile sale. Ca toţi coconii
de boieri de pe vremea aceea, . el ia parte ca. „dvorean“ al-regelui
polon; la vârsta de optsprezece ani, la luptele date de armațele
acestuia, Prin 1652 tânărul Miron se întoarce în Moldova, fiind
bine primit de Vasile Lupu şi bucurându-se şi de protecţia Domnilor
următori.. Adesea, în tinereţe, îl vedem în lupte, ca oștean viteaz,
iar mai târziu Domnii îl intrebuinţează în misiuni diplomatice. Cu
"ocazia diferitelor războaie, văzii Maramureşul, Ardealul şi „pragurile“
podului lui Traian, iar rolul său activ la aproape toate evenimentele
„mai importante

politice din vremile

acelea

au fost

de cel mai mare.

folos pentru cel ce aveă să fic istoricul ţării sale. Cunoaşterea Românilor de pretutindeni a contribuit de bună seamă la ideea despre
unitatea

etnică

a

neamului

nostru,

pe care o găsim

exprimată

în

scrierile sale.
La 1661 e pârcălab de Hotin, la 1665 mare-comis. Subt Duca
Vodă 1665—1666) e mare-paharnic, și îndată după aceea marevornic de Ţara-de-jos, funcţiune pe care o ţinit până în 1675..În

timpul acesta a cunoscut mai de aproape pe Mitropolitul Dosofteiu,
„celalalt mare literatal timpului; între ei trebuie să fi fost raporturi
prietenești,
cu urmări însemnate . pentru activitatea literară a
âmândurora.
Miron Costân se bucură de mare trecere la curte şi “ cuvântul
lui trăgeă greu în sfatul țării.. lon Neculce ne povesteşte .mai multe
anecdote din viaţa lui, foarte “caracteristice "pentru acest. boier
.

+

-
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e

|

aa

mândru şi cinstit, care nu se sfiă să-şi spună verde,

cu orice ocazie,

părerea sa, fie chiar şi Domnului. Astfel a făcut la 1673 cu Petri-"
ceicu Vodă: „Ori să fie voia Mării Tale, ori să nu fie, noi nu
ne
vom lăsă casele să le ieie Tătarii!“ — şi s'au închinat şi i-au zis: „să
fii Măria Ta'sănătos!“ şi au ieşit afară. Şi așă toţi boierii şi căpitani
i au purces, cela după cela, pre rând a se închinâre şi au ieşit
afară.
“Iară Petriceicu Vodă au rămas numai singur, numai cu Hăbăşescul
hătmanul şi cu casa lui, şi au început a plângere şi a blestem
are pre

Miron şi pe alţii“.

Cele mai frumoase sânt însă cuvintele adresate

Domnului în anul 1683, când -acesta țineă sfat cu boierii, cum să
scape de primejdia de a fi prinşi de Poloni: „Ce puteare au ei să
vie
asupra Măriii Tale?
Să nu dăm locul, că pământul acesta este

frământat cu sângele moşilor şi strămoşilor noştri!“

|

Dar

Polonii:au

prinsşi

pe Duca

Vodăşi pe Miron

Costân. -

Numai prin intervenţia unui prieten polon el scăpă de jaf şi de robie

şi rămase- în Polonia,
Constantin Cantemir,

până când, urcându-se pe tronul Moldovei
se întoarse, la invitarea acestuia,în ţară

„foarte scăpătat; şi l-au avut Cantemir Vodă în milă şi cinste“,
Prietenia aceasta nu ţină însă mult. În anul 1691, luna Decemvrie, -

se săvârşi tragedia Costâneştilor. Cauzele ei nu sânt pe deplin lămu-

rite; se pare însă că.0 seamă de boieri, nemulţumiţi cu domnia lui
" Cantemir, -au urzit împotriva lui.o conspirație, din care făceă parte
*
şi Velicico - Costân, fratele lui Miron, care pare a îi fost chiar:
destinat ca urmaş al lui Cantemir. Doninul prinse de veste de acest
complot şi-şi răzbună crunt, omorînd pe Velicico. Neculce povesteşte

cum intriganţii Cupăreşti,
Domn:

„Acum,

după tăierea acestuia,

au îndemnat pe

de vreme ce ai omorît pe Velicico, trimite dc prinde

:şi pe frate-său, Miron logofătul, de-l omoară, ori vinovat, ori nevinovat, să nu scape, c'apoi încă a hi mai-rău şi de tine şi de-noi!
— Deci Cantemir Vodă nu şi-au socotit viaţa lui, că erâ trecut cu
bătrâneţele, om de şaptezeci de ani . . . ce S'au potrivit neprictinilor

şi nu şi-au cruțat sufletul“. „Însă Miron logofătul“, spune alt croni-

car, „nefiind în Iaşi într'aceea dată, ci la țară,

s'au fost tâmplat de i-au murit giupâneasa,
iată au sosit şi la dânsul,

Racoviţă,

cu un steag

ce vrând să o astruce, |

dela Cantemir
- Vodă,

de lefegii,ca

la un sat al lui, şi -

armaşul al doilea, .

să-l ducă la laşi. Ce el se

rugase ca să aibă păsuială până şi-a îngropă giupâneasa
şi ,să pur-

„ceagă;

poruncă,

şi fiind aşa, iată de sârg au sosit şi Macri vătavul cu a doua

cum în ce loc îl va ailă, acolo să-i țaie capul. Şi după
,

.

-

.

-
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poruncă aşa într'acela ceas i-a tăiat capul.

Cu giupâneasa lui“,

Şi L au astrucat Împreună
î

În ordine cronologică, întâia lucrare a lui Miron Costân este
Letopiseţul Tării Moldovei, de lu Aron- Vodă, scris între anii 1675 şi.
_1677. În această cronică-se continuă, până la 1661, istoria Moldovei
„de unde au părăsit a scricre răposatul: Ureche Vornicul'“, căruia
singur

„de această

ţară i-au fost milă,

să

nu rămâie

întru întune-

recul neştiinţei“. Acelaşi cald patriotism şi aceeaşi preocupare „să
„nu se treacă cumva cu uitarea“ trecutul ţării, o are cl, ca şi precursorul său „care au făcut de dragostea țării letopiseţul 'său“. Şi tot ca |
acela, el îşi caută informaţia la cronicarii poloni. Dar spre deosebire de Gr. Ureche, Miron Costân păstrează independența faţă
de izvoarele sale, pe care nu le traduce, ci le utilizează, scoțând
-din ele faptul istoric desbrăcat de amănuntele împovorătoare şi de
umpluturi retorice,
care împiedecă adevărul: să apară îără înfrumuseţare şi fără părtinire. „Peste tot se simte grija şi mintea
activă a autorului; nu avem.a
face cu o compilaţie, ci cu o Compo. ziţie, cu o operă de originalitate adânc personală“,
în care stăpâneşte
„0 înaltă concepţie morală despre datoria de judecător imparțial al
x

istoricului“ (P. P. Panaitescu).

ie

Predoslovia lui Miron Costân este

0 ' dovadă îrumoasă despre, concepţia înaltă ce'o aveă el despre
istoriografie.
-. La început se “ţine mai mult de izvoarele scrise şi de tradiţia
orală culeasă de la bătrâni; cu cât ne apropiem însă de sfârșit,

povestirea

sa

devine

mai

vioaie

şi. mai

bogată.

în

-

amănunte.:

Urmând exemplul celor mai buni din cronicarii poloni, el adoptă
forma de memorii pentru evenimentele la care a luat însuşi parte
activă: „Aşa şi nouă, iubite. cetitorule, ne este mai lesne a scricre
de aceste vremi, în care mai toate le-am prilejit singuri“.
Pe când pe Ureche îl interesase numai soarta restrânsă

=

a ţării

„sale moldoveneşti și pe când el îşi începuse letopiseţul cu descăle"carea lui Dragoş, Miron Costân „urzise“. de la început planul scrierii - sale cu mult mai grandios. Asemănarea limbei române cu cea latină, pomenită mai mult ca o „Curiozitate de Vornicul Grigore, îl împresionă cu mult mai adânc pe Logofătul Miron, care în şcoalele |
latineşti: de la Bar iusese crescut în admiraţia neţărmurită pentru
tot ce-eră latin. Cartea „Origines et occasus Transsylvanorum“ de
Laurenţiu Toppeltin, un Sas din Mediaş, apărută la Lyon, în. 1667,
a îost o revelaţie, pentru el; : urmele trecutului îndepărtat văzute în

MIRON COSTÂN
(După S. FI. Marian,

Portretul lui M iron Cost in)

=>
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ruinele podului de la Turnu-Severin şi unitatea neamului remarcată
în cursul călătoriilor sale, făcură ca în mintea lui să se închege
planul de a începe istoria Românilor de acolo de unde ea de fapt ia
ființă, de la întâiul descălecat, al lui Traian.
Dar realizarea unui asemenea gând cereă mult timp şi linişte.
„Ce sosiră asupra noastră acele vremi de acmiă“ , spune el cetitorului, „de nu stăm de scrisori, ce de grijă şi suspinuri.. Şi la acest |
feliu de scrisoare gând slobod şi fără valuri trebuiaşte, iară noi
prăvim cumplite

vremi şi cumpănă

mare

pământului

nostru

şi nouă“.

4

“Numai iubirea sa mare de ţară şi dorul de a o şti preţuită în afară,
" unde duşmanii o ocărau, îl făcură ca, înainte chiar de a da în vileag
în româneşte această cronică, so prelucreze, ca un fel „de scriere
de propagandă, în limba polonă şi s'o trimeată amicului. său
Alexandru Matazynski, ca s'o „aducă la cunoştinţa Regelui polon,
tocmai în vremea când eră mare nevoie ca Ion Sobieţchi să aibă informaţii cât: mai avantajoase despre Români. Cronica Țării Moldovei

şi a Munteniei, scrisă, probabil, în 1677 (în tot.cazul după 1676, dar
înainte de 1683), începe cu Dacii, care erau, după părerea lui Miron
Costân, Tătari, rude ale Ardelenilor; continuă cu războaiele Romani- lor, vorbeşte 'de invaziunile Tătarilor „întorși“, şi ajunge la descălecatul lui Dragoş. Urmează apoi o parte descriptivă: despre
numele Moldova, Muntenia, Basarabia, despre titlul Domnilor, despre
religie, ţinuturi şi oraşe. Ca mostre de limbă, a cărei „temeiu este
până astăzi din limba latinească stricată“, deși „cuprinde şi împru- .
muturi din limba slovenească și puţine din limba ungurească şi tur- E

_cească“, se dau 87 de substantive, adjective şi verbe (între ele găsim
etimologii. juste ca supercilia — sprâncene,
manduco —
mănânc, perambulo — primblu, alături de apropieri etimologice
greşite ca postulo — poftesc, precor — priesc şi ital. bacia
-=— buză), Ceea ce formează în această scriere contribuţia nouă. şi
prețioasă

pentru

istoriografia.

„pe care le exprimă clar:

noastră,

sânt

cele

două

convingeri

1. Că sântem coloni romani, precum o dove-

deşte istoriaşi limba, şi.2. Că toţi Românii sântem aceiaşi:: Moldoveni, Maramureşeni, Ardelcni, chiar şi Cuţovlahi, „o colonie romană
de aceeaşi limbă cu noi şi mult mai apropiată de limba italiană decât

de vorba noastră“

(ap. Iorga).

|

„La dorința lui Sobieţchi,- care aveă

Costân îşi prefăcă opera

interese în Moldova, Miron

în versuri polone, numind-o

„Descrierea -

Ţării moldoveneşti şi munteneşti“, şi o dedică regelui: polon (1684).
În ea desvoltă mai pe larg unele din ideile sale vechi şi amintindu-și

E

,

MIRON COSTAN

a
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cele văzute în călătoriile sale, spune că limba cea
«
mai rumoasă- şi
mai aproapiată de cea italiană este cea din Maramureş şi din Făgăraş, .
unde sânt atâţi Români, ca şi când nici odată n'ar fi emigrat în
Moldova şi Muntenia. Acest poem, scris în felul poemelor istorice foarte mult gustate în Polonia, în versuri de 13 silabe, e considerat
de unii istorici literari. ca una din cele mai importante scrieri ale
literaturii polone din veacul XVIII.
Pe la sfârşitul vieţii sale, între anii 1686 şi 1691, M: Costân a
ajuns în sfârşit să-şi . realizeze: şi gândul care l-a. preocupat din tinereţe, să scrie Cartea pentru descălecatul dintâiu al ţării Mol“dovei şi neamului moldovenesc. De data asta n'o mai face într'o

„limbă streină,

ci în frumosul graiu moldovenesc,

pe care ştiă să-l

mlădie cu atâta măiestrie. Cu ocaziunea aceasta el se ridică cu violenţă împotriva „basnelor“ lui Simeon Dascălul şi, precum credeă el,
şi ale lui Misail Călugărul: În contra aserţiunii că Moldovenii ar îi
hoţi aduși de Traian din temniţele Romei. pe: vremea "regelui ungar
Ladislau, el aduce o mulţime de argumente scoase cu migală din
scriitori latini şi poloni,-pe altele le găseşte în argumentaţia sa logică,
şi triumfă cu argumentul atât de delicios prin naivitatea sa: „De
unde s'ar ailă din temnițe cu sute de mii de mii de oameni? Apoi şi
femei atâtea tâlhăriţe unde eră?“ Dar ceea ce ne atinge mai. ales
astăzi, e revolta sa sinceră îaţă de injuria care se aduceă ncamu-. |

lui, precum şi aceste cuvinte caracteristice pentru sfinţenia ce o aveă |

el pentru arta istoriografiei: „De aceste
de această ocară. Nici este şagă a scrie
Că scrisoarea este un lucru vecinic; când
este greu a răbdă, dar în veci? Eu voiu

Scriu!“

basne să dea ei seamă şi.
ocară vecinică-unui neam.
ocărăse într'o zi pe cineva, da seama de ale mele câte

-

Miron Costân ma Scris numai versuri polone, ci, întrebuințând
aceeaşi versiiicaţie, şi versuri româneşti. Astfel: sânt Stihurile de
” descălecatul țării Moldovei“ din fruntea Letopiseţului şi versurile
asupra originei italice a. Românilor de la sfârşitul Psaltirei îîn versuri
a Mitropolitului Dosofteiu. Subt titlul „Viaţa lumii“ şi având drept
- motto versetul biblic „Deşertarea deșertărilor şi toate sânt deșarte!“
el-a mai alcătuit 128 de versuri, în care a încercat să arăte „cum
iaste de lunecoasă şi puţină viața noastră şi supusă pururea primejdiilor şi priminealelor“, Ca şi stihurile lui 'Dosofteiu, versurile lui

M. Costân sânt banale şi greoaie;

ele n'au. izvorât. dintr'un

talent

înnăscut, ci, - precum însuşi mărturiseşte —.şi par'că auzim cuvintele
ce le va rosti peste un veac şi jumătate G. Lazăr — „mai mult să se

*
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vadă că poate şi în limba noastră a fi acest fcaliu de scrisoare ce
se -

cheamă stihuri“,.
„Poezia

proza

nu avem

Sa plină

DE

s'o căutăm

de avânt,

|

la Miron

în povestirea

|
Costân

trecutului

în stihuri,

ci în

țării sale, pe care

o iubcă cu atât foc, de care eră atât de mândru şi despre care vorbeşte atât de îrumos.' „Ar fi putut“, zice d-l Iorga, „în 1691,să nu-i
îngăduiască timpul de rugăciune slujitorii lui Cantemir, căci asupra
bătrâneţelor sale cl îşi mântuise sufletul, . ridicând cătră Dumnezeu
rugăciunca acestei fapte bune faţă de neamul său!“,
Y

17. STOLNICUL

CONSTANTIN

Pe timpul când începeă şi în Țara

„ istoriografia naţională, s'a scris

un

CANTACUZINO

Românească

început: de

să se înijghebe

cronică,

care n'a

străbătut în public, dar care, prin ideile ce-se exprimă în ca, şi nu
mai puţin prin-personalitatea autorului ci, constitue una dintre cele
mai valoroase opere literare ale acestui tirip. E vorba de Isforia

“Tării

Rumâneşti de Stolnicul

Constantin

-

Cantacuzin 0.

“ Stolnicul Cantacuzino eră cel mai învăţat boier al ţării sale. Studiase la Adrianopolşi Constantinopol, unde preamăreă în versuri
elineşti originea strălucită a neamului său; călătorise prin Europa,
petrecând prin Viena, Veneţia şi Varşovia, şi făcuse studii înalte la *
vestita universitate italiană din Padova, unde a stat mai mulţi ani.

Carnetul său de studii, păstrat până astăzi,

dovedeşte cât interes

aveă pentru studii şi pentru cărţi de învățătură. Streinii care au trecut prin Țara Românească au cuvinte de mare laudă pentru învățătura lui: „din copilăria sa a fost dat cu totul învăţăturii; la limba

clinească

eră un mare

filosof ...;

la Roma a învăţat

limba lati-

cască ... Viaţa şi vremea sa: o petreceă pururea cu dascălii, cu
spudeii şi cu bărbaţii procopsiţi“, atestă un document contemporan,
iar agentul svedez THyltien zice: „Sânt aici câţiva boieri cuminţi şi

cărturari, care au văzut lumea .

., mai ales un unchiu după mamă |

al Domnului, comitele Cantacuzino, un bătrân cinstit, care prin
studii şi călătorii în streinătate a căpătat o mare experienţă şi o mare

ghibăcie“ (ap. Iorga). „Atât de bine ştiă limba greacă şi subtilităţile
- teologice ale bisericii ortodoxe, încât Stolnicului i se adresau, ca în
ultima instanţă, traducătorii cărților bisericeşti, pentru a cere explicarea unor cuvinte greceşti ncobicinuite sau pasagii obscure, sau
pentru a primi deslegarea: unor chestiuni dogmatice delicate“

(D. Russo). „Legăturile lui cu fruntaşii culturii greceşti au îost din

-

CONSTANTIN

CANTACUZINO

”

e
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cele mai strânse şi unii din aceştia scriu şi publică cărți subt indemnul învățatului stolnic. - Radu Greceanu mărturiseşte că pentru traducerile făcute împreună cu fratele său Şerban, l-a avut ca „ajutoriu
şi îndreptătoriu mai grelelor cuvinte şi noime pe Dumnealui Costandin Cantacuzino“. „Generalul Luigi di Marsieli, - învățatul polihistor bolognez, voind
să scrie marea sa operă despre Dunăre, .se adresează lui Cantacuzino
cerându-i date istorice: şi geografice despre. Ţara- Românească şi
Români, dorind să afle mai ales argumentele doveditoare.ale descendenţei ncîntrerupte a poporului român din cel roman.
Învăţatul

boier aveă de mult gândul să scrie o istoric a ţării sale şi în acest
scop consultase documențele păstrate pe la mănăstiri şi pe la particu-
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Autograf al lui MIRON

COSTAN pe un document din 1688
(După Bianu şi Cartojan, Pagini)

lari, desciirând inscripţiile şi ascultând „Spunerile şi povestile“ ce au
rămas „din om în om“ şi „cântecele care vestesc de vitejii . . . care
după la lăutariși după la alţii cântători auzim“, pentru ca-să completeze datele prea sumare şi tulburi ale cronicelor - pământene - şi
ştirile „prea scurte“ ale istoricilor streini, dintre care. pe unii îi
bănuiă a fi „voitori de rău“. Încă de pe la 1670 îşi procurase şi ov
copie după cronica Moldovei scrisă de Vornicul Ureche: Astfel nu
i-a îost greu să facă două liste de Domni, ai Munteniei şi ai Mol„dovei, şi să dea în 1697, răspunsurile cerute de Marsieli. Tot el com_ puse şi-o descriere „cât se poate de exactă“ a ării Românești, care
a servit în Italia la “alcătuirea unor opere &cografice: despre ţară
“noastră.

Lucrarea sa principală este. Istoria Țării Rumânești.

”
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- “Prin familiarizarea să cu cultura apusului, şi influenţat de: con=.
temporanul său Miron Costân, Stolnicul Cantacuzino a ajuns să îie
nemulţumit de lucrările antecesorilor, care începeau istoria Țării
Românești de la descălecat, și cu teoriile jignitoare ale lui Simion

Dascălul despre originile noastre.

El spune că istoria Românilor în-

cepe cu veiirea lui Traian, că Muntenii, Moldovenii, Ardelenii şi
Cuţovlahii sânt de aceeaşi origine, “şi părerea sa şi-o exprimă plin
de mândric astfel: „Valahi, cum Ic zic ei, iar noi: Românii, sânt ade- .

văraţi Romani în credinţă şi în bărbăţie . .- Însă Român nu înțeleg
numai ceştia de aici, ci şi din Ardeal, . care încă şi mai ncaoşi sânt,
şi Moldovenii și toţi câţi întraltă parte: se află“. EI a văzut uneori
- chiar mai clar decât Miron Costân, fiind cel dintâiu care şi-a exprimat părerea că Dacii n'au pierit îîn urma războaielor romane şi că noi
am “continuat totdeauna să rămânem în Dacia. Mai digresiv însă
decât Costân, el se pierde adesea în amănunte, care îi dau ocazia
să-şi arăte neobicinuita-i erudițiune, dar care fac lucrarea lui să nu
- apară atât de închegată şi turnată într'o formă atât de măiastră
ca a cronicarului moldovean.
El nici nu ajunge cu povestirea sa
decât până la invazia. Hunilor în “regiunile locuite de Români. De
-asemenea nu mai ajunse să scrie nici biografiile unor familii boiereşti,
pentru care adunase date şi pe care le anunţă în „Istoria Tării Rumâneşti“,
-Dar nu numai felul culturii sale și rezultatele ştiinţifice la care aajuns îl fac pe stolnicul Cantacuzino să samene cu Miron Costân,
"ci şi sfârsitul său tragic.
Născut pe la mijlocul sec. XVII dintr: un. tată descendent al îm-

păraților bizantini şi dintr'o mamă din neamul Basarabilor— Dom-nița- Elena,

fiica lui Radu

Şerban

—

prigoniri din partea lui Grigore' Ghica,

el avi

să sufere

din tinereţe

care-l întemnițase şi pusese

„Slujitorii să-l bată la tălpi. Abia când pe tronul ţăriise urcă fratele
său Şerban, încep zilele senine ale vieţii sale. Fără să ceară vreo
funcțiune boierească însemnată;
cl rămâne, ' subt acesta, boierul . .
cel- mai respectat în divan. După Şerban, urmă pe tron nepotul său
de 'soră, Constantin Brâncoveanu, care-l stimă ca pe un părinte.
„De multe ori“, scrie Radu Greceanu, „și noi am auzit pe Constantin Vodă zicând că: cu tată m'am pomenit, de-vreme-ce am rămas
mic de tată, fără cât pre dumnealui, tata Constantin, l-am cunoscut părinte în locul tătâne-mieu“. Stolnicul Constantin rămase deci subt

domnia nepotu-său sfetnicul cel mai ascultat al acestui.. E caracteristică pentru

superioritatea

lui față de Domn

următoarea

anecdotă,

i
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“citată de d-l lorga după un act contemporan: După plecarea generalului Heissler din Drăgăneşti, Vodă trimise un călăraş la Constan-

tin, la Brăila, cu ştirea că Heissler a fost la dânsul. Şi Constantin
întrebă îndată pe călăraş, dacă Domnul l-a prins. Răspunzând însă
călăraşul că nu, a scuipat în ochii trimisului zicând: „Vezi ce prost

_€ Vodă,

când nu sânt eu acolo“.

:

După tăierea Brâncoveanului şi a fiilor săi, urmă pe tron Ştefan,
fiul Stolnicului. Dar peste doi ani, Nicolae Mavrocordat izbutind să
-. câştigă tronul Munteniei, Cantacuzineştii trebuiră să se refugieze la
Constantinopol. Acolo fură aruncaţi în temniţă, averile lor fură
vândute la mezat, iar „în noaptea de şase spre şapte Iunie 1716,

Ştefan

Cantacuzino

şi tatăl

său

au

fost

gâtuiţi

în

închisoarea

bostangi-başei şi trupurile lor zvârlite în mare“. -

Iscălitura
-

STOLNICULUI
(După

N.

Iorga,

CONSTANTIN CANTACUZINO
scrisori italieneşti
Manuscripte

din

biblioteci

.

la sfârşitul

străine

unei

11)

18. NICOLAE COSTÂN
După
moartea Brâncoveanului şi a ultimului Cantacuzino în
Muntenia, şi în luptă cu Cantemireştii şi Racoviţenii în Moldova,
apare, deschizând epoca Fanarioţilor, primul Domn strein, Nicolae
Mavrocordat, care, între anii 1709 şi 1730, a domnit de câte două
“ori în Moldova şi în- Muntenia. -El eră fiul dragomanului Alexandru
Mavrocordat, căruia îi plăceă să se numească Exaporitul. Tatăl

„Şi fiul erau oameni cu înaltă cultură bizantină, amândoi scriitori, mai
ales Alexandru, autor al unor tratate de medicină, filosofic şi istorie.
Nicolae Mavrocordat se urcă pe tronul Moldovei cu cele mai bune
intenţii. Deşi s'a arătat răzbunător faţă de dușmanii lui politici, el
eră om integru şi doritor de cultură: biblioteca lui vastă, pe care
Sulzer o evaluă — exagerat, de sigur — la 600.000 de volume (şi
care cuprindeă, între alte rarităţi, o biblic coptă din secolul al

_ NICOLAE

COSTAN

:

i

III-lea) e cea mai bună dovadă despre aceasta.
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A fost deci firesc ca

„cel mai preocupat dintre Domnii români ca să lase viitorimii despre
cârmuirea lui -amintirea pe care el o voiă“ să-şi caute un cronicar

oficial: Prin vasta sa erudiţiune, prin dovezile de scriitor ce le dă- .
duse până atunci, prin aplecările sale spre studii istorice şi, în
sfârşit, prin numele ce-l purtă, persoana indicată a deveni croni-

carul oficial al curţii eră Nicolae Costân

(născ. pe la 1660), al

doilea fiu al lui Miron şi al logofetesii lina. Ca şi tatăl său, el făcuse
studii în Polonia, dar spre deosebire de acesta, influenţa şcoalelor
"iezuite

din

regatul vecin

ma

îost

singura

ce

s'a

exercitat

asupra

acestui bărbat “de o vastă erudiție, care întrebuință pentru opera
>
sa şi izvoare greceşti, latino-ungureşti şi occidentale. După nenoro- .. „cirea căzută asupra familiei sale în anul 1691, el luă drumul pribegiei, dimpreună cu fraţii săi. Subt Duca-vodă, --pe a cărui fiică o .
„luase în căsătorie,
fu ridicat la rangul de hatman şi: ajunse mai .
târziu mare-hatman şi mare-vornic, iar subt Nicolae Mavrocordat,
care ţineă' foarte: mult la el, acest om „impodobit cu învățătură“
primeă însărcinări diplomatice „pentru limba latinească“, şi „ştiind
limba leşască“, ajunse mare- losotăi şi odată fu şi locţiitor de Domn

.

(caimacam).

Înainte încă de a primi
„torului, Nicolae Costân pare
tinuă opera neterminată de
continuare de alţii: „lar a
adecă după Miron Costân —
socotesc altă, fără cât ocară
că şi la istorii-a le scrie
şi ştiinţa altor ţări,

însărcinarea oficială din partea Dorani
a îi fost preocupat de“gândul de a contatăl său, nemulţumit cu cele scrise în
pomeni de neşte letopiseţe pe urmă — scrise de o samă de boieri de țară, nu
li se face la vecii viitorii de i-aş pomeni,
deplin şi pe larg trebue şi învăţătura

care aceia nu o au avut“,

Dar nici cu letopiseţul

lui Ureche şi nici chiar cu cel scris de tată] său, Nicolae Costân nu
eră mulţumit, căci nici aceştia nu scriseseră destul de „pre larg“.

De aceea el se apucă (pe.la

începutul

anului 1711) să prefacă şi

cronicele lor şi să scrie şi o istorie a Moldovii,
că trebue scrisă,

aşă cum credeâ

Ureche începuse de la descălecatul lui -Dragoş, Miron
descălecatul dintâiu, al lui Traian, Nicolae începe —
'vința aceasta modâle pe unii cronicari poloni — „de
- Însaşi „predoslovia“* pusă în îruntea cronicei sale e

„pentru

întregul

el

o operă în care să-şi poată arătă toată erudiţiunea.

său

citească numai omul,

îel de

a. scrie.

„Letopiseţele

să ştie ce-au. fost în vremile

Costân de la
având în pridupă potop“.
caracteristică |

nu sânt
trecute,

să'le
ce mai

multsă hie de învăţătură ce este bine şi ce este rău“, aşă se exprimă,
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“pe scurt şi frumos, înaintaşii săi. Nicolae Costân însă, cu felul său
prolix şi complicat de exprimare, nu se mulţumeşte cu o propoziţie

.

spre a-şi arătă- profesia de credință, ci el scrie: „Nime mai bine şi
mai pe scurt toată desfătarea istorici mau cuprins, iubite cetitorule,
decât acela domnul voroavei râmleneşti, Tiţero, carele o au numit

ocârmuitoare vieţei; că cu aceea voroavă a lui toată roada a tuturor bunătăţilor cuprinzându-o, au deşteptat viaţa oamenilor cătră
viudecăţile istorii a. le ticsi. Întru aceasta păreare fost-au şi Tuci_ dides, carele pre istoric o numeşte a fi cel mai ales şi mai mare a
vieţii omeneşti

vistieriu,

mărturisind,

zice, cuimcă

nici odănăoară

nu fic istorie osăbită din mănule stăpânitorilor şi a sfeatnicilor
lor, ca o înfrânare celor desirânaţi, agiutorindu-se cu cetirea
poată isprăvi trebuinţele şi a se feri de tâmplările primejdioase,
se prevăd pricini ca acealea. Că nici o înţelepciune. omenească
nu-i decât luare aminte primeidiilor şi lucrurilor viitoare dintru
trecute,

multă

“ca dintrun izvor scoasă

ştiinţa;

care

decât alte. ştiinţe se. socoteşte a fi.

câteva pagini.

singură

Şi “urmează

să

Ă

ţăriei să .
când
alta
cealc .

istoria

mai

astfel

pe

În locul îrazei miczoâse din scrierile înaintaşilor săi,

cu întorsăturile- sintactice pline de efect ale graiului popular,

Nicolae

Costân introduce acuma perioda măiestrită şi necurgătoare a modelelor sale umaniste,

cu eleganța ei la modă,

cu intercalări silite,

care

fac ca fraza, în. loc să se adapteze ideii, să se lungească într'un
“stil factice, târînd după sineşi dismembrând gândul, pe care îl abate .
pe căi lăturalnice. Şi aşă cum e stilul său, aşă e şi omul, vecinic
preocupat

a-şi

afişă

culese din cărţi.
- reflexiuni, proprii

cu

toată

ocazia

La el nu întâlnim
asupra

cunoştinţele,

expresia

lucrurilor văzute

care

credinţei

în viaţă,

toate

sânt.

sale intime,

ci: reproducerea

a ceea ce a cetit la alţii. Începând istoria românească cu Adam şi
continuând-o cu istoria universală veche, el îşi cere totuşi iertare.
_de la cetitor căa făcut-o „mai scurt de cum'ar îi fost datoria să

„scriem“.

D-l lorga — deşi exagerează defectele lui Nicolae Costân,

atribuindu-i şi slăbiciuni de caracter pe care nu pare a li îi avut —
are dreptate să scrie:. „Nu se poate o deosebire mai mare decât
aceea care există între tată şi fiu.

Miron e un poet,

un pasionat,

un

ambițios, deschizător de cale în cultura neamului său şi făuritor de
„teorii .., Nicolae e un pedant...., un compilator prin vocaţie,
mândru

că merge

pe urme

streine ...

În orice împrejurări,

Miron

Costân ar îi fost cinevă, pe când Nicolae Costân datorește totul .
altora: şcoalei care l-a iormat-şi părintelui, pe care s'a simţit dator
să-l imite . . .. După luptătorul cu mâna abiă- descleştată de pe sabie,

NICOLAE COSTAN.
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după poetul vizionar cu mâna pe fruntea-i.largă de întrevăzătoral
viitorului,

avem

cărturarul

sec,

„viermele

de carte“,

pisarul erudit,

cu călimările în brâu şi volumele subțioară. . : ; Trecutul îl etichetă,
pentru prezent maveă nici un interes, iar viitorul nu puteă să-l vadă“.

Şi mai evident decât din scrierile sale istorice, felul de a scrie
al lui Nicolae Costân reiese din lucrarea sa Ceasornicul Domnilor,
pe care a scris-o între 1710 şi 1712.. E o scriere filosofică dintre cele
ce erau foarte gustate: pe timpul acela. Se adresează Domnilor şi
societăţii înalte şi conţine multe învățături despre felul cum are să
se poarte domnitorul şi cum să fie crescuţi copiii. Lucrarea e de la
început până la sfârşit un tratat rece, erudit, -fără scânteieri |
artistice,

şi autorul

ocoleşte

consecvent

orice pilde, orice digresiuni

scoase din experienţa sa sau relative la timpurile sale, care toate
ar fi pentru noi atât de preţioase. Chiar şi acolo unde ni S'ar păreă

-_“

Ascălitura lui NICOLAE COSTÂN, hatman . :

ă

(După V.A. - Urechia, Miron

Costin 1)

-

„că Te găsim, ole sânt traduse după modelul său, Istoria lui Mare
Aureliu de Spaniolul Guevara.:
Dar îelul acesta de a scrie, atât de depărtat de noi, eră apreciat. pe

vremea:

sa

şi

trebuiă

să-i

convie

mai.

ales

lui

Mavrocordat,

care-l însărcină, precum am spus, cu scrierea unei cronici oficiale.
Când a primit însărcinarea aceasta, N. Costân ajunsese cu letopiseţul Moldovei, pe cât se pare, până la domnia lui Ştefan Tomşa;

de aci

încolo — Domnul

fiind Grec —

în cronica

lui

nu se mai

găsesc cuvinte injurioase la adresa Grecilor.
Dar prin multele
digresiuni ce eră obicinuit să le facă, N. Costân înaintă cu greu, |
iar Mavrocordat, căruia nu-i eră atâta să se scrie trecutul ţării ce
stăpânea, cât mai ales să fie preamărită domnia sa, pare a îi îndemnat pe cronicar să lase deocamdată lucrarea începută şi să scrie
istoria Moldovei decând apare el în îruntea ei: Astfel N. Costân se
- apucă să scrie istoria contemporană a ţării sale, începând cu anul
1709. Dar nu-i fu dat să lucreze mult la ea, căci în Septemvrie 1712
S. Puşcariu, Istoria literaturii,

i

,

.

10

|
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o moarte timpurie: îl. răpuse, lăsând neterminată şi Cartea: pentru
descălecatul dintâiu a țării Moldovei, cu .care ajunge numai până
la anul 1601, şi Cronica sa despre Nicolae Mavrocordat, care începe
cu a. 1709şi ajunge cu povestirea evenimentelor.
până

„lui Mavrocordat din a. 1711.

la căimăcămia

i

19. RADU

POPESCU

>

Dar N. Mavrocordat a găsit, între cronicarii Munteniei, pe unul
. care i-a preamărit faptele nu numai cu devotament, ci şi cu talent.
E Radu Popescu. Înainte de a vorbi de opera acestuia, ne vom
ocupă ceva 'mai pe larg cu viaţa lui, fără de cunoaşterea. căreia
scrisul lui'nu se poate înţelege.
“Cel mai însemnat cronicar muntean eră numai pe jumătate
Român. Moşul său, Gheorghe Carida, eră unul dintre Grecii care
“
încunjurau pe Leon “Tomşa. EI îu făcut de acesta boier al Divanului.

"Pe cât de puţin simpatice ne sânt azi figurile acestor venetici,

pe

atât de tragică a fost soarta unora dintre ei. Ridicaţi prin uneltiri şi întrigi, înavuţiţi pe căi piezişe, ei adesea își pierdeau rangul şi averea
tot atât

de r&pede,

precuii

le agonisiseră,

şi o moarte

năpraznică

eră adesea răsplata unei vieţi de linguşiri. Astfel îu jeiuit şi omorit
şi Carida, în anul 1655, pe vremea unei răscoale. Şi mai marcante
sânt clipele de strălucire şi de cădere în viața fiului său, Hrizea.
Dela părintele său moștenise averea şi numele care îi deschideă
cariera. Va fi primit însă şi acea îndrumare pentru viaţă, care aveă
de: scop parvenirea, iar ca mijloace slugărnicia și linguşirea faţă de
cei puternici, necruţarea faţă de: cei slabi, -şiretenia faţă de toți.
Înainte de toate însă bătrânul Carida se îngrijise ca fiului său să-i
întărească situaţia, căsătorindu-l
cu o fată din aristocrația pământeană. Hrizea luase de soţie pe fiica unuia dintre cei mai influenţi
boieri ai ţării, Marele ban Gheorghe Băleanu. Faptul acestaa fost
hotâritor,
căci lupta între Băleni şi Cantacuzineşti domină: în-

-

treaga istorie.a Ţării Româneşti în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea. Financiar iscusit, .Hrizea a ocupat sub Domnii duşmani
Cantacuzineştilor funcțiunea, atât de importantă şi de lucrativă, de.

mare vistier. Dar ajungând în anul 1679 pe tronul Munteniei Şerban
_ Cantacuzino, începură persecuțiile. La început duşmanul său cercă
să-l nimicească sărăcindu-l, apoi aruncându- i în temniţă; . în sfârşit
„cu moarte groaznică l-au omorît“.

.

RADU POPESCU

A
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" Dintr'un tată grec, ajuns atât de răpede la strălucire, “şi dintr'o
mamă care eră purtătoarea unui nume falnic de vechi boieri români,
sa născut Radu, pe la anul 1650.
__EI reprezintă. deci, în scara acestui.neam de origine
«
grecească,
a treia generaţie,

amestecată

de astădată

cu sânge

românesc.

Din

Radu sin Hrizea, numele lui se preface mai în urmă, când. timpul a
şters amintirea strălucitoare a tatălui, în numele curat românesc de
Radu Popescu, după moşia îimiliei, Popeşiii, din jud. Ilfov.
În „creşterea lui Radu s'a ivit o.notă nouă: copilul celui ce prin
isteţime
cultură,

s'a înălţat atât de răpede, aveă să se înalțe mai ales prin
prin cunoştinţele pe care şi le-a câştigat, având: parte de o

educaţie îngrijită: Radu ştiă, afară de româneşte şi greceşte, latineşte, și ceea ce eră mai rar, şi turceşte. Astiel el a fost anume
“educat pentru îuncţiuni înalte diplomatice. Pe acestea însă nu.le prea
împlini în viaţă. E adevărat că de câteva ori îl vedem însărcinat cu
misiuni grele şi onorifice, pentru care cră indicat prin curioştinţele
sale de limbi, dar împrejurările politice şi, probabil, şi predispoziţiile
sale,. au făcut'ca Radu Popescu să nu joace un rol politic atât de
important ca tatăl său, iar calitățile sale: să şi le pună în serviciul
altei cauze, a

literaturii istorice.

Documentar

funcțiunea

,

îl

întâlnim

întâiaşi

dată. la

de logofăt de vistierie. În urma

1675,

când

nenorocirei

ocupă.

familiare,
y

văduva lui [rizea numai cu greu scăpă de urgia lui Şerban Canta- cuzino, reîugiindu-se cu copiii săi în Turcia şi apoi în Moldova. Abia,
“când pe tronul Tării Româneşti se urcă Brâncoveanu, care eră înrudit numai după mamă cu Cantacuzineştii, Radu Popescu crede că

-se poate întoarce iar la Bucureşti,
“unde primeşte

câteva

misiuni

unde-l întâlnim în anul 1689 şi

și dregătorii, precum cea

de clucer :

-de arie (1693) şi: apoi cea de mare clucer (până la 1696).

Dar'subt:

acest domnitor.stătuit de Stolnicul C. Cantacuzino, cronicarul nostru
nu se simţeă în largul său şi de aceea nu pregetă să intre într'un

complot împotriva Domnului.

Brâncoveanu descopere „hainlâcul“ şi ..

deşi iartă, după felul său,: pe trădători, păstrează o bănuială împotriva lui R. Popescu şi-l ţine la distanţă, dându-i doar câte-o boierie :

care nu corespundeă nici cu vârsta, : nici cu cultura sa. De aici necazul “acestuia împotriva Domnului,
un necaz ce creştea cu cât
domnia Brâncoveanului se lungeă.
Subt urmașul lui Constantin
Vodă, Popescu ajunge iarăşi boier mare, mare vornic de Târgovişte,
„_ şi.primeşte importanta misiune de a pregăti conace pentru Carol XII

“al Svediei.
|

ia

Căci,- deși
Ă

domnitorul cel
.

nou
Da

eră

un- Cantacuzino
10*
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(Ştefan, fiul stolnicului Constantin), el îşi surpase înaintaşul; trecând de partea lui, Popescu îşi stâmpără mânia contra Brâncoveanu-.
lui. De ura sa împotriva Cantacuzineştilor, care sărăciseră. şi omo. riseră pe tatăl său şi persecutaseră neamul mumei sale, el îşi aduse
iarăşi aminte, când, după optspreceze luni de domnie, Ştefan Vodă
îşi pierdă tronul şi” viața şi când acestuia îi urmă Mavrocordatul.
Acesta eră un duşman aprig — nu atât personal, cât mai
ales
politic — al Cantacuzineştilor şi de el se alipeşte Radu Popescu
din
“toată inima. Deşi protejat de noul Domn, deşi dăruit cu bănia
mare,
oportunistul Popescu îşi schimbă purtarea, când Mavrocordat e
_prins și dus în Ardeal de imperialii austrieci, şi e unul dintre cei mai
„de

căpetenie

membri

ai partidului

Austria salvarea ţării de subt Turci.

„german“,

aşteptând

şi el

de

la

Astiel numele lui figurează pe

toate jalbele trimisela Viena de boierii care voiau să dea tronul lui

Gheorghe Cantacuzino. Dar Viena nu se mişcă. Radu Popescu îşi
ia deci nădejdea dela- imperiali şi se întoarce la Nicolae Mavrocodat,
care-l şi răsplăteşte cu dregătoria de mare vornic, sfetnicul cel mai
de îrunte în divan.
Sa
SE
o
|
La 1723, în vârstă de vreo 70 de ani, şi având încrederea de-plină a domnitorului, Radu Popescu depuse însuşi, de bunăvoie,
funcțiunile sale, şi se retrase la Mănăstirea de la Radu Vodă, unde
primi numele de Rafail Monahul şi unde muri, bătrân, în. 1731.
Viaţa aceasta plină de neconsecvenţă politică abiă am înțelege-o,
-

dacă

nu ne-am

aduce

aminte

că, în epoca

aceea,

setea

de mărire

şi

de avuţii stârneă, la boieri, ambiţiuni prea mari, urmate de prigoniri adesea nemeritate din partea bănuitorilor Domni, şi că pe atunci conse-cvenţa politică eră o naivitate şi o utopie în ochii acestor oameni, ce
nu prea puteau distinge binele neamului
“de interesele lor personale.
Nutot atât de şovăitor ca în atitudinile sale politice ne apare
Radu Popescu în scrieri. - Aici ura sa împotriva Cantacuzineştilor *

apare ca un îir roşu de la începutul povestirii până la sfârşit.

Căci

dacă în viaţă el s'a dat adesea după păr şi şi-a mlădiat convingerile
-" atât de des, încât nu-l mai putem urmări cu simpatiile noastre, . în
cronică e consecvent şi-şi varsă tot focul inimii împotriva duşmanilor
săi, fără a cruţă expresii ca „hoţul acel bătrân . . . Constantin Stolnicul“ şi „spurcatul de Şerban Vodă“. Istoricul, consultând scrierea

sa,

va trebui să caute adevărul

dincolo de aceste erupțiuni. păti-

maşe;. cel care o citeşte însă numai ca pe o operă literară, o. urmăreşte cu interes, căci temperamentul vioiu al scriitorului te farmecă,

"RADU

POPESCU. .
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„Sinceritatea tonului se propagă asupra lectorului şi stilul capătă
relief.
" Arta de a povesti nu e în definitiv decât arta de a şti să reliefezi.
Iar
Radu Popescu e un bun povestitor, căruia i sânt dragi imaginile, care.
"se opreşte bucuros la partea anecdotică a istoriei, căruia îi place-să
facă din când în când câte o glumă ca să învioreze povestirea.
El

nu prea alege expresiile. „Dracului dă-i fum de tămâie cât de mult,

el rămâne în firea lui tot drac; aşă şi Golescu“, „pe Gheorghe Beizadeă ... din cal l-au făcut măgar“, :„au cercat cămila să-i puie .
cercei la urechi, şi i le-au tăiat“, „mânios ca un urs împuşcat“.şi
alte figuri ca acestea împestriţează stilul lui şi-i dă un colorit per-

sonal. Acelaşi stil vânjos, dar une-ori cam trivial, îl vom mai ală mai

târziu la alt istoric, la Petru Maior.- Dar pe lângă temperamentul
său vioiu, “pe lângă darul de povestitor și plăcerea de a povesti, el

Iscălituralui RADU POPESCU („Radu Hrizii, biv vel clucer“)
.-

—.

“(După un document dela Academia Română)
,

,

.
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mai are şi avantajul de a îi un om cult şi cetit, care e în stare
să:
întregească în multe privinţe pe. Stoica Ludescu cu. ştiri scoase din !
„Izvoare streine. În trecutul ţării ei vede limpede, datează începutul
Românilor de la Traian, şi introducând neologisme latineşti în limbă,
__el vorbeşte cu convingere despre „patrie“şi despre urîta „tirănie“.
“Păcat numai că nota sa personală, atât de pronunţată, când îşi

critică duşmanii, se pierde în laude une-ori prea linguşitoare la
adresa protectorului său, N. Mavrocordat: „A pomeni. toate bună-

tăţile pre deplin. câte aveă Domnul, nu mă lasă obiceiul istoriei,
pentru ca,să nu dau bănuială de colachie, care româneşte se zice

ciocoinicie.

Drept aceea cu tăcere le trec; numai atâta zic, că toate

faptele îi erau.cu dreptate şi nici cum

strâmbătate,

nu sufereă
'să se facă cuivă

din fire. fiind iubitor de dreptate, “milostiv, lesne .

iertător şi cu frica lui Dumnezeu. Care acestea toate, văzându-le
însuşi cu ochii, de le voiu trece cu tăcerea, pietrele vor strigă! Mi
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Del Chiaro ne spune că învățatul mitropolit Antim în copilărie
căzuse în sclăvia Turcilor, care l-au adus în oraşul de pe malurile
Bosforului din depărtata lui patrie, din Georgia (Iviria). Se “pare,
într” adevăr, că acest copil al Caucazului, care aveă să devină un
factor cultural de o importanță” atât de covârşitoare în Ţara
Românească, nu avusese parte îîn copilărie de o instrucţie sistematică,
ci cariera sa şi-a început-o ca simplu meşteşugar, fiind un foarte
iscusit desenator, . gravor şi ţesător de broderii. Pe când se numeă
“încă Andreiu, Constantin Vodă Brâncoveanu auzi de- faima lui şi,
având nevoie de un gravor pentru tipografia sa, îl aduse pe la anul
1690 din Constantinopol la Bucureşti. Inteligentul şi harnicul Iverian
învăţă în scurt timp limba ţării. Prinzându-i bine şi cunoştinţele de
„limbi ce şi le agonisise în oraşul Sultanilor, el trecă în curând de
la activitatea de tipograi la cea de traducător; amândouă îl con- duseră spre cinul monahal. Primirid în călugărie numele de Antim,
ajunse, pe la. sfârşitul veacului al XVII-lea, egumen al Snagovului,

unde în jurul lui se formase un cerc literar. La. 1705 îu numit episcop

de Râmnic, iar după trei ani Brâncoveanul îl-făci mitropolit al ţării.
Om cucernic şi gospodar bun, subt arhipăstoria lui vaza bisericii
Îu „ridicată, -iar starea ei materială rânduită. Ortodox convins; şi
dușman ncîmpăcat al păgânilor, el începi să stăruie cu sfaturile sale
pe lângă Domn, ca să se dea de partea Ruşilor. Mişcarea aceasta
rusofilă devenind prea vădită şi compromiţătoare, iar duşmanii personali ai mitropolitului pârîndu-l neîncetat la curte, Brâncoveanul”

„hotărî să-l depărteze şi-i ceri demisia. După o strălucită apărare,
Antim izbuti însă să=l înduplece pe Domn să revină. asupra hotăririi
sale şi astfel el rămase mai departe în fruntea bisericii. Dar subt
Nicolae Mavrocordat politica sa dușmănoasă Turcilor îi îu fatală.

Bănuit că stă în legătură “cu Austriecii, el. fu „caterisit“ (August

1716) şi. trimis în exil pe muntele Sinai. Pe drum însă, Turcii ce-l
întovărăşeau îşi îndepliniră ordinul tăinuit şi-l omoriră înecându-l
în apele Tungei. Astiel, după Miron Costân, după Constantin Brâncoveanu, după Stolnicul Cantacuzino,
nefericitele lupte politice
cerură, în curs de abiă cincisprezece ani, a patra iertiă de sânge .
de la cei ce-şi consacraseră viaţa pentru binele şi luminarea ţărilor

române,

care

aveau să

încapă de-acuma pe

„Activitatealui Antim, depusă

mânile Fanarioţilor.

în serviciul culturei româneşti,

începe la 1691 şi se sfârşeşte la 1716, odatăcu moartea sa. Nu apare
în răstimpul acesta aproape nici o carte din-tipografiile muntene, de

ANTIM IVIREANUL
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care să nu fie legat numele lui, ca tipograf sau editor, ca traducător,
compilator sau autor, sau ca cel ce a îndemnat pe alţii să lucreze.
Pe lângă aceste tipărituri, el sau elevii lui copiază cu o frumoasă
slovă caligrafică cronici şi alte scrieri ce aveau să răspândească cul- tura .în straturile largi ale populaţieis” Adiicându- şi aminte de în="
depărtata sa patrie, Antim trimitedin ţara sa adoptivă la principele
Wakhthansg, guvernatorul Georgiei, pe un ucenic al său, Mihail, fiul

lui Ştefan, care tipări în Tiflis o Evanghelie (1709) şi un Liturghier
(1710) în limba georgiană, având de sigur consimțământul lui Con'stantin Brâncoveanu, -câre se puteă lăudă că, prin dărnicia sa, a dat
ci şi
cărţi bisericești tipărite nu „numai Românilor şi Grecilor,

—

Arabilor şi Georgienilor. _.

ui Antim îni Iitoratară 1noasiră stă mai ales îîn
ea
Dari îiserinătatea
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(După 1. Bianu şi N. Hodos, op. cit.)

, predicile — „didahiile“ — - sale. EI e întâiul care, înțelegând impor"tanţa amvonului, nu se sfieşte să 'spună verde că „citaniile-şi tâlcu-

rile,... . . sânt mai bune decât citania sfintei Evanghelii“.. Predicele
sale sânt în cea' mai mare parte traduse sau compilate din operele
marilor predicatori ortodocşi; mai ales îi serveşte de model vestitul
predicator al comunităţii greceşti din Veneţia, Ilie Miniat. Dar, dacă .
- aceste predici nu pot ridică, în cele mai multe cazuri,. pretenţia de
originalitate, ele dovedesc, prin alegerea lor, cât de 'adânc înţelegeă
_ Antim importanţa . educativă a: poveţelor rostite în atmosfera so-

-lemnă

a lăcaşului dumnezeesc.

Numai arare-ori îl vedem urmând

drumul celor mai mulţi dintre predicatorii vechi ai bisericii (Origen,

Vasile cel mare, etc.), care aveau o deosebită predilecție pentru polemici de natură teologică, pentru" tălmăciri măiestrite şi abstracte de

_
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amănunte, pentru aflarea: cu orice: preţ a simbolului în . cuvintel
e
Mântuitorului, chiar când acestea. sânt clare ca izvorul de munte.
În schimb el catătă acăle predici, care tratează un subiect actual, care
” biciuesc un -rău primejdios pentru societatea românească, voind
să
„abată pe ascultătorii săi dela năravurile rele ce-i stăpânesc. Astfel,
el găseşte, privind în jurul său,că eo greşală caracteristică neamului românesc nesupunerea şi lipsa de respect față de autorităţi, şi
încearcă să le combată; cl vede conservatismul primejdios ce se
opune progresului, şi citează pilda cu viermele din rădăcina hreanului, “căruia „de-i va zice cineva să iasă de acolo, să meargă la alte
rădăcini mai bune si mai dulci, el zice că mai dulce decât hreanul
nu este,

că acolo s'au născut şi întru aceea s'au pomenit“;

se ridică,

bine înţeles, împotriva lipsei de religiozitate . sinceră a "celor ce
găsesc mijloace să facă compromisuri chiar cu legile bisericii, având.
câte „doi duhovnici, unul la ţară_şi altul la oraş: la cel de la ţară,
ca la un om prost, spune păcatele cele ce socotește el că sânt mai
mari, iară la cel de la oraş spune păcatele ce socoteşte că sânt mai
mici, neguţitorind şi meşteşugind taina ispovedaniei“; cu: vorbe
aspre doieneşte fudulia, ridicându-se mai ales. împotriva femeilor
vanitoase, cărora le aduce pilda Sarei, soţia lui Avram, care nu se
sfiă să-şi primească oaspeţii irământând pâne: „Oare să fie acum
vreuna aşa? Ba, căci ia scoate mâna Sarei! O văd plină de cocă:
Scoate şi mâna unei muieri de acum! O văd plină de inele şi scule.
Caut şi văd faţa Sarei, plină de -pielm. Văd şi faţa unei muieri de
acum, plină de îleacuri drăceşti. “E multă demnitate în aceste
“predici,

în care

protestează

cu energie

şi cu

vorbe

puternice

împo-

- triva viţiilor și prostiei.
Atuncea când condamnă viaţa stricată,
“lipsa de religiozitate, profanarea celor. Sfinte,” vorbele lui devin
lovituri, iar când apără sfințenia preotului, cl găseşte accente energice ca acestea:

„Şi

nime

să nu

socotească

din voi şi să zică în

inima lui: Dar ce treabă are Vlădica cu noi, nu-și caută vlădicia
lui, ci se amestecă într'ale noastre? De m'aţi ştiut până acum şi. de
nau fost nimeni să vă învețe, iată că acum veţi şti că am treabă
cu toţi oamenii câţi sânt în Țara Românească, del
mic a
până la mare
şi până la un copil de ţâţă.— afară de păgâni şi din ceia ce nu sânt
de. o lege cu noi. Că în seama mea v'au dat stăpânul Hristos, să vă
- pasc sufletele voastre şi dela mine va să ceară pre toţi, iar nu dela
alții, până când vă voiu îi păstor“.
„Tot din domeniul oratoriei face parte şi “strălucita pledoarie cec
“o: fină el în faţa Domnului, * care voiă să-i ceară demisia. Dacă în
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„Didahii“ el a avut modâle celebre, apărarea sa personală e origi-.
nală. - Și ea se caracterizează, ca şi predicele-sale, printr'un raţionament limpede, prin citarea de argumente sigure, prin tonul sincer
"care cucereşte inima, prin energia expresiei şi prin mândria omului
conștient de dreptatea. şi de calităţile sale superioare.. „Eu, aici în
țară, n'am venit de voia'mea, nici de vreo sărăcie sau lipsă, nici

„mănăstirea Sneagovului nu am luat-o cu de-a
“nu râvneă nici la mitropolie:

„Eram

sila“. De asemenea el

odihnit cu atâta şi-mi ajungeau

necazurile ce petrecearm .;. Mitropolia mam luat-o cu sila nici cu
“mite, nici cu rugăciuni“. Dacă însă, prin voia lui Dumnezeu, a ajuns
- odată în fruntea bisericii, atunci nu se cade să fie obidit, căci
_ „Dumnezeu nu &lumeşte“ şi „răul a face este lesne, iar aa se desface
este cu nevoie“.

Ştim că şi atunci când Mavrocordat îl depuse din scaunul mitropolitan, Antim ceri voie să-şi justifice purtarea sa înaintea Domnului. Dar Movrocordat nu eră Brâncoveanu, şi nefericitului mitropolit nu-i se dădi ocazia să-şi apere dreptul.

IN

|

Iscălitura lui ANTIM, Mitropolitul Ungro-Vlahiei
21.

ION NECULCE

Cele mai strălucite pagini literare îîn tot cursul literaturii noastre

vechi le-a scris lon Neculce.
După mamă, Ecaterina Cantacuzino, vară bună cu Domnul Ţării. .
“ Româneşti Şerban, el se înrudeă cu cele mai vechi şi influente
familii din ţară. Tatăl său, venit din alte părţi în Moldova, eră
cunoscut ca „spudeos“, adecă cărturar învăţat.
Fusese grămătic

şi cămăraş de ocnă, în care calitate a fost: omorit

de Poloni la

1686. Născut pe la 1672, lon Neculce, rămas de copil orfan, îu:
crescut în casa bunicei sale „lordăchioaia visterniceasa bătrână“,
cu care fugi „de răul Leşilor“, subit domnia lui Const. Cantemir,
„petrecând patru ani în Muntenia. Întors în Moldova, el urcă treptat

'

--

"TON NECULCE .
scările boieriei.

E,

la 1691,

subt

Const. Duca,

-

155.

postelnicel,

apoi, -

la 1700, vătav de aprozi subt Antioh Vodă, mai târziu (1701) vel agă.
În întâia domnie.a

lui Mihaiu Racoviţă

ajunge mare

sluger,

"a doua domnie a lui. Antioh Cantemir devine mare spătar.

iar în

La 1707 . .

- îl vedem pe tânărul boier, împreună cu alţii, caimacam domnesc în
locul lui Antioh, cu'care se înrudeă după soţie. Subt cei doi Domni
următori, Racoviţă şi Nicolae Mavrocordat, fiind considerat ca
“om al Cantemireştilor,
lon Neculce e ţinut de o parte, trebuind
chiar întrun rând să fugă în Polonia. Venind însă — pentru 8 luni
— pe scaunul Moldovei Dimitrie Cantemir, e făcut iarăşi mare .
spătar şi, bucurându-se de încrederea desăvârşită şi de iubirea
"Domnului său, fu ridicat la rangul de hatman. Când învățatul său
Domn, în urma politicei sale rusoiile, trebui să pribegească în ţara
“prietenilor. săi Ruşi, Neculce îl întovărăşi, împreună cu puţini alţii.
De aici începe pentru el un şir de zile grele. Cantemir, desamăzit
„şi înşelat în aşteptările sale, eră iritabil şi necazul şi-l vărsă pe cei
din jurul lui. În Neculce el nu vedeă pe prietenul devotat, care-şi
părăsise ţara şi pe ai săi, ca să-l întovărăşească în pribegie, ci se
purtă cu el ca un: Domn cu supusul său. Când Neculce voi să se întoarcă, el nu-i dădi voie. Un mare dor de ţară îl” chemă puternic
pe Neculce: din această Rusie, de .la care nu se aşteptă la nici un
bine: „de viaţa mea îmi eră cum îmi eră, dară mai mult îmi eră
de copiii miei, la ce vor rămâne, că numai doară soldaţi să ie, iară, .
,
la alte boierii nu încap“.
În sfârşit, după doi ani i se. dădii voie să se întoarcă în țară,
unde i se confiscaseră moşiile. Asigurarea pe care i-o dădă Mavrocordat „că toate greșelile sânt iertate“ nu i se pări o chiezăşie destul
: de puternică. Petrecă deci alţi şapte ani în pribegie, de astădată în
Polonia; până ce, după moartea celui ce-i hrăpise moşia, a lacomu“lui şi puternicului vornic Costachi Lupu, se hotâri să se întoarcă în
În 1727 îl întâlnim „biv hatman la laşi“, iar _subt: Grigore
ţară.
e, în amândouă domniile acestuia, mare vornic de Ţara-deel
- Ghica
sus. În curând însă e din nou bănuit, închis și prigonit;. după ce e
liberat, i se dă, la bătrânețe, funcțiunea neînsemnată de staroste de i
Putna. Subt Const. Mavrocordat îu numit membru într'o comisie
judecătorească în laşi, cu leafă de 50. de lei pe lună, A murit în

„anul 1745.
În prefața cronicei sale, Neculce iscălește „biv vel vornic“, ceea
ce. dovedeşte că a” început să-şi scrie istoria după ce-şi pierduse

.
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„demnitatea de mare vornic, deci după anul 1732. D- I lorga a.. arătat
şi cu alte dovezi că cronica e scrisă la bătrâneţe. Faptul acesta
explică tonul blând al ci. Ne mai fiind angajat în luptele zilnice,
-“simpatiile pentru protectori şi urile faţă de prigonitori s'au. mai domolit şi, în negura amintirii, figurile apar într'o lumină mai iertătoare, fără colori prea vii, supărătoare într'o descriere pe care nu o
mai poţi ceti cu ochiul contemporanului.
.
Din fire Neculce a fost un om drept. „Deşi a avut să suiere mult
în viaţă —

sau poate tocmai

din această cauză

— el e iertător

faţă

de slăbiciunile altora; vorbind chiar despre: duşmanii săi, el găseşte
explicaţii pentru greşelile lor şi niciodată nu ascunde calităţile lor:
„Precum

nu

e un

panegirist

faţă

de

cei ce

l-au

protejat,

nu-e

nici

ponegritor al celor ce l-au tratat rău, ci e totdeauna un om drept, care
nu. lasă ca patima să întunece lumina judecății adevărate.
|
„Moldovenii“ şi „ţara“, iată cele două noţiuni care preocupă
totdeauna pe acest bun patriot. Ele, înainte de toate, îl fac să acorde
„un: omagiu de recunoştinţă chiar duşmanilor săi personali, dacă
aceştia

sânt buni

patrioţi-și

apără

ţara şi

poporul.

Dar

tot

aceste

sentimente pot face ca blândul Neculce să izbucnească în cuvinte
pătimașe împotriva acelor duşmani, care nu erau ai săi, ci ai, țării,
Grecii. Împotriva lor se ridică şi Nicolae Costân şi autorul Cronicei .
numite: „a lui Muste“, dar nici. unul -dintre cronicarii şi scriitorii
timpului nu i-a urmărit atâta de fără de cruţare şi în mod atât de consecvent ca acest patriot, revoltat în adâncul suiletului său de uneltirile
„ streinilor ce exploatau ţara. :De câte ori i se dă ocazia, er îi supune
unei critici aspre,

întreţesute cu o satiră 'muşcătoare

pe Grecii cunoscuţi lui, ca să le pună
grecimei aciolate în România. . : „Aşă' socotesc: eu

cu

firea

mea

şi caută

în spate vina

această

proastă:

mereu

obstească
când

a

a vrea

Dumnezeu să facă să nu îie rugină pe fier, şi Turci în Țarigrad să
nu fie, și lupii să nu mânânce oile în lume, atunce poate nu vor fi.
nici Greci în Moldova şi în Țara Muntenească, nici or fi boieri, nici _or puteă mâncă aceste două țări, cum le mănâncă ... Focul îl stingi
apao iezeştişi o abaţi pe altă parte, vântul când bate, te dai în
lături într'un adăpost şi te odihneşti, soarele întră în nouri, noaptea
"cu întunerecul trece
şi se face iar lumină, — iar la Greci milă sau
omenie sau dreptate sau nevicleşug, nici unele de aceste, sau frica
lui Dumnezeu!“
N
Grecul Ipsilanti câştigă o victorie asupra Nemţilor, dar iată cum:
„lară Hatmanul cu oastea ... s'au întors înapoi, fiind Grec cu
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piele de iecpure.la spate şi au îugit toată noaptea şi i Sau
făcut ziuă la Bistriţă ... Când s'au fost tâlnit cu. oastea cea
nemţească, tremură“ de frică şi vrea să fugă. lară Turcii, văzându-l
că va să fugă, au început a-l sudui şi au scos săbiile asupra lui, să-taie;

iară hatmanul,

s'au slobozit,
izbândă“.

dacă

de îrică,

au văzut

asupra

Nemţilor,

Neculce:

vorbă

Și sau
«

acel

domnie încă nimeni

Dumitru

asupra

tâmplat
-.

-

Unul singur dintre domnitorii

de

că fac Turcii

lui,

acea

-

români e tratat deosebit de vitreg,

Cantacuzino,

despre

nu a găsit cuvinte de laudă.

cărui

scurtă”

EI vorbeşte

a

despre

relaţiile scandaloase de dragoste ale Domnului cu o doamnă de curte,
Arhipoaia,

şi cu fiica sa,

care

„eră tânără

-şi frumoasă

şi plină

de'

suliman, ca o fată de rachieriţă“,
pe când Domnul „de bătrân, dinți
în gură nu aveă; dimineaţa îi încleiă de-i puncă în gură, iară sara
îi descleiă cu uncrop şi-i puneă pe masă, şi carneîn toate posturile
cu Turcii dimpreună mâncă. Oh! oh! oh!“ Din acest „oh, oh, oh!“
se vede toată indignarea scriitorului faţă de purtarea scandaloasă a
lui Dumitru. Cantacuzino, indignare cu atât: mai mare, cu cât cel
ce dădeă prilej de scandal, -nu eră un om oarecare, ci un Domn
român, care prin sceptrul ce- | purtă devenea o persoană aproape
sfântă.

.

-

Dar din citaţiunea aceasta se mai desprind pentru noi două note

caracteristice ale scriitorului Neculce:

sinceritatea sentimentului
său,

care une-ori izbucneşteîn exclamaţii lirice, şi deosebita măiestrie cu
care el ştie să schiţeze prin câteva trăsături figura unui om, făcând-o
să trăiască înaintea ochilor noştri. Căci Neculce nu caută ca: din
faptele unui om să scoată figura abstractă, istorică a lui, nici nu e
„psihologul care să pătrundă în sufletul celor -ce conduc politica unei
“ţări şi să descopere cauzele. acţiunilor lor — “acest fel de a scrie.
“aparține istoricilor moderni — ci el e povestitorul de talent, care
vede limpede lucrurile şi persoanele şi are darul să ni le evoce tot
satât de clar, cum le-a văzut el. Nu prin descrieri amănunțite, ci prin
câteva trăsuri caracteristice. “Astfel în cronica -lui Neculce nu se

perindează oameni care se deosebesc unul de altul numai prin timp,
prin nume
e fixat

sau rang,

într'o

sonalitate,

ramă

ci el crează o galerie,
bine

definită,

în care

în care
fiecare

cu o fire deosebită și, mai mult decât atâta,

bine precizat..

locul

fiecăruia

apare

ca o per-

cu un exterior
,

lată pe ţarul Rusiei, Petru cel Mare. Descriindu- l ca pe un om
mare, înalt, gros, rotund la faţă, oacheș şi cam smead, el-nu uită
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să

pomenească

şi

de acel

tic nervos

care

e deosebit

de evocativ:

„cam aruncă” câteodată din cap -fluturând“. lată pe Duca Vodă,
bătând însuşi cu băţul său în opt muchi pe zlotaşi, până-i omoră; el
e posomorit, se uită crunt „Ca să iec oamenii de frică ... Eră om

nu prea înalt şi gros,
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Cami

A

proastă.

şi căutătura

încrucită

şi vorba lui înceată . .., eră om de-l

întorceau şi alţii ..., [dar] îi eră dragă

învăţătura,
corespondenţii de. toate
țările să aibă, prea silitori spre veşti,
ca să ştie ce se face prin alte ţări, ca
aa
_
>
>
să dobândească nume lăudat la ţară“.
- Tot Neculce e cel care ne înfăţişează

pe Dosoiteiu cu cuvintele de laudă pe

tragic sfârşit ni l-a descris

atât de

"duios, găseşte pentru el cuvinte calde
de apărare.
|

ae =

pa cS*

ep

PE psi ni pur pe

“ făptură

care, vorbind despre M. Costân al cărui

pTeebe
ab îm

Li n, Po

se cunoşteă că nu aveă acătare minte
.

sau frică de Dumnezeu“. Const. Ma|
Î.
.
.
.
vrocordat eră ;prea mic de stat şi de

care le-am citat în alt loc, şi tot el cel

Er

A ne popi en
Dv: a zu
7.

,

burduhos şi bă-

trân; numai îşi cerneă barba; pe atâta

d
-

pre

Astfel descrierea
colorată,

vie,

lui c totdeauna

amănuntele

cele multe

cu care el o împestriţează îi dau relief

şi ne fac să-l urmărim cu interes.

Ca

un moş siătos ce e, Neculce ne povesteşte bunăoară despre şampania: ce S'a băut la intrarea Împăratului în laşi,

O scrisoare a lui ION NECULCE.
„(După Buletinul Comisiunei

despre acel vin „dela Franţuii ...
care, îndată ce au băut au înmărmurit
istorice IV) .
toţi de beţi şi n'au mai ştiut cum au dormit într'acea noapte, şi Domnul, si
boierii“. Figurile sale nu-s niciodată căutate, podoabele stilului său
sânt potrivite cu simplitatea felului său bătrânesc de a povesti. Un
„proverb popular, o citaţie din biblie care circulă în gura tuturor —
- căci lui nu-i place să se împopoţoneze cu citaţii din scriitorii mari —:

iată mijloacele cele mai preferite spre a da plasticitate stilului său.
Când Ilie Cantacuzino se împacă cu Grecul Morona, el exclamă:
>

ION NECULCE
„calul
“ține

râios -găsește” copaciul
pacea

ce

o face

cu

LL

scorţos“.

Brâncoveanul

Grecul
„precum

159

Iordache
ţin

cânii

rile“. Când candidatul la domnie voeşte să pară că nu
îmbulzeşte la tron, ci alţii îl silesc să-l primească, Neculce
beşte asemănându-l cu „fata ceea ce zice unui voinic: fă- te
mă trage şi eu oiu merge plângând“, iar când Ruşii cred că
tronul

__..

turcesc

nu

este

nici

o greutate,

Neculce,

decât aceştia, dă bătrâneşte din cap scriind:

mai

Ruset
Vine-

el se
zâm-.
tu a
a luă

experimentat

„cum ar luă oarecine

cârpa unei femei din cap, aşă țineau ei că ar luă şi ar bate puterea
împărăției

turceşti“.

„Dacă am vrea să facem o paralelă între ceilalţi cronicari şi Neculce, .
atunci cel mai apropiat de-el
în felul de a povesti e Radu Popescu,
care, întocmai ca Neculce, iubeşte amănuntele, îi place să descrie
situaţiile în colori vii, cu un cuvânt îi place să povestească. Şi unul
. şi altul rămâne personal de la un capăt la altul al cronicii sale.
Dar ce deosebire între suiletul curat, 'între simţul de dreptate şi |

“spiritul

aristocrat

al lui Neculce, şi firea pornită

spre

ură şi ne-

dreptate, ori lipsa de caracter şi de cultură sufletească a parvenitului Popescu, care scrie ca să-și răzbune sau să-şi facă mână
bună la cei de sus! În privinţa firii sale, Neculce se aseamănă cu
"Ureche şi cu Miron Costân, cu acei boieri 'cu iubire de țară şi cu
patriotism cald, care iau pana în mână pentru ca să nu.se uite trecutul neamului moldovenesc. Neculce nu are în măsură tot atât de
mare ca Logofătul Miron discernământul istoric şi mai ales, e mai
puțin erudit decât N. Costân, de care se deosebeşte mai mult. Cul- -tura lui nu-întreceă pe aceea a boierilor de pe timpul său; latinește |
probabil că nu ştiă. “Dar aceste cunoştinţe nici nu le credeă
:necesare şi simţeă o repulsiune firească față de-citaţiile din autori |
streini. În preîaţa sa ne spune că şi-a scris letopiseţul până la Duca
cel bătrân „din izvoade ce le-a aflat pe la unii şi alţii“, dar mai ales
„din auzitele celor bătrâni boieri“, iar dela Duca Vodă cel bătrân

înainte,-până unde s'a vedeă la domnia lui loan Vodă Mavrocordat, |

nici de pe un izvod a nimărui, ce,

am scris singur dintr'a mea ştiinţă.

câte s'au tâmplat de au fost în viaţa mea. Nu mi-au trebuit istoric
„străin să citesc şi să scriu, căci au fost scrise în inima mea“. -

a

Totuşi
îl face să
mai mult.
_fi dorit să
interesante

respectul său pentru istoriografie şi pentru istoricii erudiţi
renunţe un moment la felul de a scrie care-i conveneă lui
Acest scriitor, care înainte de toate eră un povestitor, ar
împodobească letopiseţul ţării sale cu legendele atât de
care circulau pe atunci din gură în gură. Scriitorul de-

-
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prins a spune totdeauna cuvântul potrivit spre a înviă pe un mort
scump din istoria ţării sale, găsâă în aceste elemente tradiţionale,
povestite de bătrâni şi cântate.de popor, nota caldă,
trăsurile
caracteristice care ar fi dat povestirii sale asupra vremurilor de de-

mult plasticitatea naraţiunii evenimentelor contemporane.

Dacă ar fi

fost

din

fără

premergători,

amintiri

tradiţionale

Neculce

ar

îi plăsmuit

de

sigur

aceste.

o istorie vie şi literară a neamului său.

Dar

cetind. scrierile celorlalţi;. şi mai ales ale lui M. Costân, el observă
“asprimea cu care judecă acesta „basnele şi scorniturile“ lui Eustratie

Logofătul,
- rămase

Simion Dascălul şi Misail Călugărul.

oarecum

nedumerit

văzând

că M.

Afară

Costân,

de aceea,
care

de

el

sigur.

cunoşteă şi el aceste tradiţiuni, nu le-a dat nici o însemnătate.
De aceea Neculce părăseşte planul de a-şi împodobi letopiseţul
cu ele;

dar eră prea mult

un om

de gust,

eră un prea

mare

artist,

ca să renunţe cu totul la ele. Şi-a făcut deci socoteala în modul .
următor: basnele lui Eustratie şi ale celorlalți, „Miron Logoiătul şi .
“cu Nicolae, îiul său, nu le-au scris, şi-i ocăreşte; şi se cade să-i
ocărească unde face că sânt Moldovenii din tâlhari, bine face că-i
ocăreşte şi zice că sânt basne.

“au arat-o

scris;

Bogdan

Vodă

Iară pentru Dumbravă

cu Leşii, Miron Logofătul

Roşie, cum

că

au lăsat de n'au

dară aceea zic să nu fie basnă; pentru neamul Movileştilor

şi cum li s'a numit-acest nume dintru Ştefan Vodă cel Bun, „Moghilă“,
iar nu-i basnă;

pomenească

şi altele multe n'or îi ştiut istoricii [streini] ca să le

toate.

Deci o samă

de istorii mai ales şi noi nu le-am

lăsat să nu le scriem; însă nu le-am scris la rândul lor, ce s'au pus
„de o parte; înaintea domniei Dabijei Vodă s'au scris; ce cine va
vrea

va fi;

să le creadă,

bine va

îi,

iară cine

nu le va crede, . iarăși bine

cine cum îi va fi voia, aşă va face.

“în alte ţări nu le ştiu toate câte

Că mulţi istorici străini

se fac în alt pământ;

tot mai

bine

ştiu cei de loc decât cei străini“,
Astfel Neculce pune, ca un fel de introducere la Letopiseţul său,

acea Samă de cuvinte ce sânt auzite din om în om, de oameni vechi
şi bătrâni şi în letopiseţe nu sânt scrise, în care el ne-a păstrat ancc- dotele preţioase despre vremile apuse. Peste 200 de ani, poeţii noştri.
mari şi-au scos din ele motivele celor 'mai frumoase poezii epice
româneşti. De aici a luat Bolintineanu subiectul baladei sale „Mama
lui Ştefan-cel-Mare“,
de aici C. Negruzzi şi Alecsandri motivele
poemelor lor „Aprodul Purece“ şi „Dumbrava Roşie“. Neculce le-a
adunat.de unde le-a găsit, din popor şi.de la boierii bătrâni, la care
se păstrau legendele orale despre începuturile familiilor boiereşti.

7
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În aceste patruzeci şi două de anecdote, scrise de Neculce îîn felul
simplu şi naiv cum i s'au povestit, putem vedeă începutul narațiunii
epice în literatura română. Căci Neculce nu e numai un izvor nesecat
pentru istorici, care din scrierile lui pot reconstrui și istoria cultu- . |
„rală, pe lângă cea politică, a veacului XVIL-—XVIII, ci el, prin limba
sa îrumoasă,- prin sinceritatea tonului, prin vioiciunea stilului şi
plasticitatea figurilor întrebuințate, e cel dintâiu povestitor literar. de :
talent mare al nostru. Letopiseţul său a iost cel mai cetit dintre toate
cronicele
păstrat.

româneşti,

ceea

ce dovedesc

multele: „copii

în care

ni s'a

?

22, DIMITRIE

CANTENIR

j De la Ion Neculce, care fără să fie cel mai erudit fiu al timpului său, a fost cel mai puternic talent. literar, să ne îndreptăm la cea
mai impozantă figură a epocei noastre literare vechi, la acel scriitor,
a cărui faimă a trecut graniţele strâmtei sale ţări, Dimitrie Cantemir,
Domnul Moldovei.
“Tatăl său, Const. Cantemir, Dorin în Moldova de la 1685 până -la 1693, a fost un om cu puţină ştiinţă de carte: abiă ştiă să-şi scrie .
“numele. Ceea ce l-a ridicat, la bătrâneţele sale, 'din răzeş fălcian

pe scaunul Moldovei, 1va îost cultura, ci vitejia sa personală, de care
a dat dovadă din tinereţe . Dar dacă el însuși eră lipsit de lumina învăţăturii, nu i-a lipsit înţelegerea pentru cultura de care voia să-i
facă părtaşi pe fiii săi. Cel mai mare, Antioh, nu pare a fi fost făcut
pentru carte; . în schimb, al doilea fiu, beizadeaua Dimitrie, avea
aplecări şi sete de învăţătură, aşă încât, instruit de timpuriu de
dascăli luminaţi . şi înconjurat de 'un mediu învăţat,
deveni un
: fenomen de erudiție pentru acest început al veacului al XVIII-lea.
Instructorul său a fost acei călugăr grec şi învăţat scriitor al
timpului său, mare predicator şi pedagog în acelaşi timp, Ieremia
Cacavela, pe care am mai avut ocazia să-l pomenim.. Acesta- l-a
introdus în înțâiele principii de filosofie, dându-i cultura clasică
* greco-latină a timpului. Mai târziu, Dimitrie Cantemir avi prilejul
să-şi completeze ştiinţa în cursul îndelurigatei sale şederi la Constan:

tinopol; în cercul celor
Efiendi

Saadi,

mai de

seamă savanți ai timpului,

filosof şi matematician,

de la

care

învăţă

Turcul
turcește

şi cu care adesea aveă discuţii de natură religioasă, filologul lacomin
şi călugărul, mai târziu arhiepiscopul Meletie, un adept al îilosofiei
lui” Tales şi al lui loan Baptista van Helmont,. precum şi muzicânţii
Kiemani Ahmed (un Grec renegat)-şi Angeli.
|
$. Pușcariu, Istoria literaturii.

|
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-În cercul acesta al
doritor de învăţătură,
talent spre desen, şi-a
"cunoştinţe de limbi care
„o personalitate
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„școalei înalte“ din Constantinopol, tânărul
care aveă şi deosebite aptitudini muzicale şi.
câştigat acea cultură enciclopedică și acele
l-au făcut renumit. EI eră, în Constantinopol,

cunoscută

a cărui societate

eră căutată

de streini

şi

de înalții demnitari turci. „Fiind el om isteţ, ştiind şi carte turcească
„bine, se vestise acum în tot Ţariradul numele lui, de-l chemau agii
la ospeţele lor turceşti, pentru prieteşug ce aveă cu dânşii.” Alţii zic,
ştiind bine în 'tambură, îl chemau agii la ospeţe pentru zicături”
(N. Costân). Având probabil din îire predispoziţii spre misticism,
mediul savant în care trăiă nu putii decât să-i accentueze şi mai mult

:

această pornire firească, care-l face să iubească totdeauna figurile .
„ Simbolice, -să caute între argumentele sale cu predilecție pe cele mai |
complicate, -să iubească chestiunile obscure şi să caute, în exprimare,

formele întortochiate.

|

S'a născut în 26. Oct. 1674. Lă 15. ani, în toamna ânului 1688,
cl fu trimis de tatăl său, pe atunci Domn al. Moldovei, la Constantinopol, ca'ostatec, în locul fratelui său mai mare, Antioh, care se
" întorceă în ţară. Mai târziu. el îu iarăşi înlocuit la Poartă de
- îrate-său şi atunci, întors în Moldova, luă parte, împreună cu

" tată-său,

la războaiele dintre Turci şi Poloni

(1692).

„În ultimele

evenimente îl vedem pururea
amestecat.
E întotdeauna
lângă |
bătrânul Domn, împărțindu-şi vremea între cărţi şi arme.
Seara
stăteă până târziu lângă Constantin Vodă, un necărturar care iubeă
„cartea şi simţea dureros glumele făcute asupra „prostiei“ lui, 'stăteă
lângă el — fiul aşă de tânăr şi tatăl aşă de bătrân — şi-i ceteâ.
istoriile- celor vechi, ori îi tălmăceă din slavonă sfânta Scriptură,

ori îi ceteă - cuvintele sf. loan Gură-de-aur..

O scenă

duioasă din

viaţa simplului trecut aceste lecturi târzii, la lumina lumânărilor, în
vechiul palat pustiu al Domnului fără Doamnă, fără rude, fără
adevăraţi prieteni, având pe lângă sine numai pe acest copilandru,
care-i semănă aşă de bine la chip şi a cărui minte luminată erâ atât
de superioară “minţii lui naive. În marele jilţ domnesc, bătrânul

„rumăn la îaţă ..., cu barba albă ca zăpada“, cătând în umbra nopții
la fruntea înaltă şi largă a genialului său copil, care citeşte pentru. .
dânsul, neînvăţatul, vechea înțelepciune vecinică a cărţilor i
i
„Dimitrie petreci cu tatăl: său sara . nopţii tragice în care se
'săvârşi arestarea lui Velicico Costân şi el avi un.rol în înscenarea
care trebuiă să deie pe vinovaţi în mâna Domnulu
lor“.
Nu numai.
i

atât. Învăţatul beizadeă a fost acela care a supraveghiat executarea

DIMITRIE
influentului şi temutului Hatman.
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si au stătut acolo de faţă“, acolo .

„înaintea porţii la fântână“, unde în cel din urmă ceas“al nopţii, calul
lui Petraşcu Costân se opri, speriat, înaintea cadavrului aruncat pe
stradă, în scumpele-i haine de mătasă, — şi „au stătut acolo de

faţă, pentru credinţă, până ce i-au tăiat capul“ (lorga).
Cruzimea pe care a dovedit-o Dimitrie Cantemir în complicitatea omorului Costâneştilor e întâiul act în care se manifestă dorinţa.
lui de a domni, de a-şi asigură acel tron al Moldovei, la care se ridicase

tatăl său

din simplu oştean.

În anul 1693 Constantin Cantemir muri de un
i atac subit de apo“ plexie — pedeapsa pentru omorul Costâneştilor, murmurau boierii
cu frica lui Dumnezeu. După recomandarea tatălui său, care 'pare

a fi iubit mai ales pe acest fiu ce aveă într'o măsură atât de mare
calităţile

care-i

lipseau

lui, ' şi având

sprijinul

boierilor

puternici

moldoveni, Dimitrie fu încoronat Domn.
Cu. ocazia încoronării
tânărul Domn ţinii boierilor adunaţi o cuvântare alcătuită după toate
regulile artei oratorice.
Dar abiă o lună şi câteva zile i-a ţinut
domnia, -din Martie până în Aprilie 1693, căci în primăvara aceluiași

ari şi a vieţii sale, el trebui să coboare de pe tron.
A fost coborit prin intrigile Domnului. muntean, Const. Brâncoveanu, care eră duşmanul de moarte al Cantemireştilor.
Cantemir se retrase la Constantinopol, unde petreci aproape
toţi cei şaptesprezece ani care trecură până la a doua urcare a sa pe
tron. Aici, în societatea învăţaţilor orientului turcesc, se ocupă cu.

studiile sale favorite.
nu

Dar nu acestea i-au fost singuira: ocupaţie.

înţelegeă să se lase învins de duşmanul

eră acesta.

său,

El

oricât de puternic :

De aceea întrebuință cunoştinţele sale personale şi dibă-

ciile sale de diplomat, spre a ajunge iarăşi pe tron. Toţi anii aceştia
“sânt plini de duelul celor .doi mari maeştri ai intrigei, Constantin
- Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir. Forţele lor erau egale, vaza lor
de o potrivă, şi dacă învinsul a fost mai.totdeauna Cantemir,: cauza
e că-i lipseă cea mai puternică şi eficace armă a timpurilor acestora,
averile mari şi făcătoare de minuni ale Brâncoveanului.
|
După” răsturnarea .lui Dimitrie Cantemir, tronul Moldovei Îu .
ocupat de Duca, ginerile Brâncoveanului. Fiul Grecului. ajuns din.
calfă de abager pe tronul Principatului românesc, eră un om deosebit
de învăţat, dar stricat la suflet, care prin purtarea sa se făcii în
scurt timp odios. În anul 1695 situaţia schimbându-se în favoarea Cantemireştilor, Antioh; fratele mai mare al lui Dimitrie primi tronul.
E greu de admis

că Dimitrie ar fi renunţat de bună voie în favoarea:

-

11
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iratelui său, atras fiind mai mult de iubirea cărţilor, decât de puterea
domniei. Mai de grabă se pare că între cei. doi fraţi există O în- .
țelegere, ca Antioh să ia scaunul Moldovei, asigurând deocamdată
familiei. dinastia, iar cu puterea sa de domnitor pe deoparte şi prin
legăturile lui: Dimitrie la Poartă. pe de altă parte, Brâncoveanul. să
fie subminat pentru ca Dimitrie să ajungă Domnul. celuilalt Principat,
cu -mult mai însemnat şi mai marc, al Țării: Româneşti; astfel
dinastia Cantemireştilor ar fi unit cele două țări. “
.
i
Dimitrie — care rămase capuchehaia Moldovei: la Constantinopol — purtă cu grijă interesele fratelui său şi căută, pe de altă parte,
să clatine vaza Brâncoveanului, care respinse cu truiie peţirea lui
Antioh pentru una din fiicele sale. La 1697 Dimitrie participă la lupta
Turcilor cu Nemţii şi eră în oastea musulmană, fugind cu ea, după.
înfrângerea ruşinoasă de la Zenta.
|
De mult Dimitrie eră ca şi logodit cu o fată. a lui Şerban Vodă,
_Cu care se căsători în anul 1699 la Braşov, unde mireasa lui, fratele
şi mama cei, petreceau în exil. Prin legătura aceasta cu cei iugiţi
dinaintea

Brâncoveanului- aveă

să se

accentueze

şi mai:

mult

ura

între cele două familii. Cu toate uneltirile acestuia, nunta se făcă
la laşi după Ispasul aceluiaşi an. Dar Brâncoveanul se răzbună în
alt chip. Pârile sale şi pungile cu bani răsturnară în anul următor
(1700) pe Antioh din scaunul Moldovei,. pe care nu-l pută ocupă nici
după trei ani, când Constantin Duca fu a doua oară detronat, în
“favoarea boierului pământean Mihaiu Racoviţă. Steaua Gantemireştilor părcă a fi apus pentru totdeauna, căci
Mihaiu Racoviţă izbuti.să adune în jurul. său, îmbunându-i, pe toţi
"boierii ţării, atât pe partizanii Ducăi, cât: şi pe ai Cantemireştilor. Dar

în vremile acestea de” suprinderi, s'a putut întâmplă, chiar peste un:
an şi jumătate ca Racoviţă să cadă, şi în locul lui să ajungă, în 1705,
„din nou Antioh Cantemir, care domni până la 1707, când îu înlocuit
iarăşi prin Racoviţă, iar acesta, în 1709, prin Nicolae Mavrocordat.

Un moment se păreă că aveă să se facă pace între Brâncoveanu

şi Dimitrie Cantemir, obosiţi amândoi de lupta crâncenă ce-şi dădeau.
Constantin mijloci pacea şi se îndatoră să plătească lui Dimitrie oînsemnată pensie anuală.
Nu

însă -acestei împrejurări

se datoreşte,

în anul

1710,

suirea

lui Dimitrie pe tron; cauzele ei au fost altele.
Între Turcia şi Rusia situaţia politică se înăsprise. Un războiu
devenise inevitabil. Turcii nu aveau încredere în Brâncoveanu, care
cochetă în aceste timpuri, când nu se ştiă cine va fi învingătorul, şi

»

cu Nemţii şi cui Ruşii,
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căutând să păstreze în același timp,

pe față,

bunele relaţii cu Poarta. Domnul moldovean, fiul Exaporitului, eră
un bun credincios al Turcilor, dar nu eră bine văzut îîn ţară, fiind în-

seat]7

„ Portret din

tinerete

al. lui DIMITRIE: CANTEMIR,
muzeu Îrancez -

- (După N: lorga, Floarea Darurilor)

deşcoperit

întruun
„

duşmănit cu mulţi boieri, pe care îi persecută sau îi trimisese peste
hotare. Poarta 'trebuiă deci să aibă în Moldova un Domn pământean, cu legături familiare printre boieri, capabil a răsturnă pe Brâncoveanu. De aceea, când Mare Vizir deveni un prieten al lui Dimitrie
Cantemir, acesta fu propus Domn, ca, unul ce_eră fiul unui vestit
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războinic şi credincios Porții şi duşman vechiu al lui Brâncoveanu,
Cu onoruri deosebite şi cu scuteală de cheltuieli, Dimitrie Cantemir

urcă scaunul Moldovei în anul: 1710.

Şi iată că acest protejat al Turcilor deveni prietenul dușmanilor
lor, al' Ruşilor. Schimbarea aceasta de atitudine, care e o trădare
în acelaşi timp, se explică uşor. Turcii, care îl iertaseră de biruri,

Palatul “lui DIMITRIE

CANTEMIR

în Constantinopol

(După ediția Academiei Române)
începură în curând să i le ceară subt alte forme, vistieria fiind goală,
"şi neavând de unde să se umple. În înfrângerea. teribilă dela. Zenta,
Dimitrie Cantemir, care cunoştea mai bine ca oricine altul istoria
otomană,

vva îi zărit apunerea puterii turceşti, pe când,

în est, Petru

cel Mare ridică statul rusesc. Din punct de vedere politic,. Cantemir
creză deci că e mai prudent să părăsească pe cei! slăbiţi şi să se

alieze cu creştinii şi ortodocşii,

“cărora

le surâdeâ

viitorul.

,

De aceea Dimitrie Cantemir trădă pe cei ce l-au ridicat pe tron,
— şi căzi. Din Noemvrie 1710 până în lunie 1711 i-a ţinut domnia

|
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- “şi-după 7 luni o pierdă pentru totdeauna, căci Tarul, în care: mulţi

vedeau un zeu: cuceritor, fu învins. Astfel, am pierdut numai pe
Antioh, marele fiu al lui Cantemir, care deveni Rus; — altiel; noi
Românii am fi ajuns în împărăţia colosului. vecin.
Turcii au cerut lui Petru cel Mare; în pacea dela Stănileşti, extradarea lui Cantemir, trădătorul.. Sfetnicii săi îl sfătuiau să împlinească
această condiţie, „să nu lase să piară pentru-un'singur om o oaste
atât de numeroasă“. Petru însă a răspuns „cu o inimă întradevăr îm-

+

Aş

-părătească“:

puteă să dau Turcilor toată țara până la Cursc,

fiindcă am speranţă de a o recuceri, dar subt nici un chip nu-mi pot
călcă cuvântul şi să extradez pe un principe, care pentru mine şi-a
părăsit principatul; căci este cu neputinţă de a recâştigă onoarea

E

i

odată pierdută“.

i

îşi părăsi țara cu câţiva boieri, între care și
Astfel Cantemir
Neculce, -şi plecă cu Petru cel Mare în Rusia. EI ceră ţara Harcovu-

lui, cu toate veniturile, zicând că „ţară au lăsat, țară să-i deie; şi
pe toți Moldovenii el să fie mai marc; că ce va îi voia lui, volnic

facă,

să fie să
nicăiri,

şi fără ucazul

şi alte multe

lui nime să nu

ca acestea“.

fie -volnic a merge

Dar cererea lui nu îu ascultată

acea
şi i se dădură numai „o mie de dvoruri în țara Moscului, care

15 mii“,
mie de dvoruri cuprinde 50 de sate şi oameni ca

şi afară de

fac 6000 de ruble şi
aceea „câte 20 de pungi de bani pe an, “cari
Sa
:
două părechi de case frumoase în Moscva“.
deveni definitivă,
Pribegia lui, pe care -o -crezuse vremelnică,

că, se făcuse „încă şi mai
--Deşi cronicarul ne spune despre Cantemir
fiece şi uşa îi eră închisă”,
rău şi mai iute la beţie şi se. scârbeă de
ndă cu noua sa
totuşi; încetul cu încetul, el începă să se depri

în
situaţie. Dupăce soţia-sa, Casandra, fiica lui Şerban Vodă, muri,

eră Antioh
*1713, lăsându-l cu patru feciori — între care cel mai mic

-

du-şi
— şi două fete, el se făcii încetul cu încetul curtean rus, răzân
mustăţile,

punându-și în cap

- căsătorindu-se,
cel Mare,

care-i

în 1719,

peruca: undulată a modei

apusene şi

cu frumoasa princesă Trubetzkoi. Petru -

preţuiă 'neobicinuita învăţătură şi- mai. ales

-

Cuno-

ştințele-i de orientalist şi care se simțeă bine în casa lui,îi cereă

adesea sfatul, luându-l ca însoțitor, în calitate de tălmaciu şi diplomat,
“în peregrinările sale în Persia (1722), dupăce mai nainte îl făcuse

consilier intim al său (1721). În cursul acestei expegiţii, cu primejdia
vieţii sale, Cantemir cercetă zidul cel mare din pustietăţile Caucazu- note şi schiţe de.hărţi pe care

lui, făcând
NI

..

nu ajunse să le prelucreze,

:

168

|

CAPITOLUL III

dar care serviră ca material foarte preţi
os eruditului academician
Bayer pentru scrierea sa De muro Cauc
aso, apărută în 1726.
|
Fostul Principe moldovean, unind într
un mod atât. de fericit
cultura
“umanistă cu adânca

cunoaștere a

vieţii orientale,

se impuse
în Rusia, .care tocmai în aceste timpu
ri se orientă, în privinţa culturală, spre apus şi îşi intemeiă o polit
ică orientală tot mai bine definită.. Cele mai însemnate opere ale lui
Cantemir, scrise toate în
Rusia, cuprind uns-ori aluzii transparente
la rolul pe care“ Petru cel
" “Mare l-ar puteâ aveâ ca desrobitoral
ţărilor creştine de subt jugul
turcesc; unele 'din ele n'ar fi fost scris
e fără îndemnul Țarului” sau:

fără de legăturile lui Cantemir cu Germania,

nunii principe al Imperiului roman,

“îl alese,

“Când

al cărei Împărat îl

în timp ce Academia

în 11 Iulie 1714, membru al ei.
însă

boala

de

care

din Berlin

-

-sufereă,

diabetul,

amenință

să-l
doboare, înstreinatul fu “cuprins.de un dor din
ce în ce mai mare
de ţara în care se născuse.
|
Ia

La începutul anului 1723 porni, cu voia Țarul
ui, din Astrahan
spre Moldova. A murit însă, înainte de
a o îi revăzut şi. înainte

de a fi împlinit cincizeci de ani, în 21 August
1723;

:

ie

Opera lui: Dimitrie Cantemir e mare,- căci acest erudi
t al timpu-

lui său a găsit, “în tot cursul vieţii sale,

vreme pentru îndels

tnicirile
literare. Avem din copilăria lui, în' latineşte,
nişte încercări de
scrieri filosofice. confuze, care. n'au alt merit
decât să ne arăte cât
de pronu
nţată

eră

încă: din

juneță aplecarea

_expresiuni complicateşi obscure.

|

lui spre

gânduri şi.

a

În 1698 apare în tipografia din Iaşi.opera lui
filosofică, închinată
fratelui său şi întitulată: Divanul sau gâlce
avu înțeleptului cu lumea

sau Giudeţul sufletului cu trupul. E o compilaţie filosofico
-teologică, -! în care autorul încearcă
faţă de trup.

să arăte însuşirile superioare ale sufletului

Din cea, dintâi lucrare a lui Cantemir în limba ro"mână se poate prevedeă cum vor fi operele
viitoare. Lui îi
lipseş

te
înţelegerea: pentru firea limbei poporului său,
pe care o cunoştea
biie, dar. pe care nu știă s'o preţuiască, schimonosind-o
după sintaxa
şi, topica limbei latine, aşă, încât avem fraze ca aceas
ta: „când pe
lume prunc te-ai născut, aceasta să ştii, că nu pentr
u alta în lume
te-ai“. Respectul cel mare pe care Cantemir îl manif
estă pentru învățătură — asemănând pe copilul neînvăţat cu un vițel
şi pe omul |
mare fără carte cu un bou — l-a făcut să-şi împăneze
scrierea
cu o
mulţime de aforisme scoase din fel de fel de scrier
i îmbibate de
N
.
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pedantisim îilosoiic,care încântară pe dascălul său Ieremie Cacavela;
acesta o. laudă într'o . prefaţă tot atât de încurcată, ca şi opera
clevului.

„Pe

la 1705 termină scrierea cea mai caracteristică pentru

felul

său de a face literatură, aceâ ciudățenie numită Istoria ieroglifică.
Precum în „Divanul lumii“ întâia operă filosofică în limba ro-:

mână, ne pare rău că Dimitrie Cantemir a pornit pe drumuri greșite,

tot astiel regretăm că Istoria ieroglifică, întâia scriere care cuprinde.

memorii, cu descrierea. amplă a întregii societăți contemporane, .
“prin felul ciudat cum a fost concepută, n'a putut rămâneă în litera-

tura noastră.

|

|

4

În prefaţă. Cantemir ne spune că el n'a voit să facă istoria timpu-lui său, ci că pe el l-a atras mai mult partea socială a întâmplărilor
contimporane. E vorba despre cei dintâi ani ai veacului al XVIII-lea,
caracterizați,
după cum am văzut, când am schiţat viața scriitorului
prin intrigile ţesute la Constantinopol. Cât de prețioasă ar fi fost
scrierea lui, dacă, cunoscător cur eră al tuturor. „amestecăturilor“ ce se făceau în acest timp la Poartă, ştiutor al obiceiurilor 'şi:al persoanelor de pe atunci, inteligentul tânăr ne-ar îi dat un tablou al
luptelor dintre partidele politice şi al intrigilor ţesute de persoanele
care -vânau tronurile țărilor române, fie chiar cu reticenţe, când
împrejurările nu-i permiteau să vorbească deschis. sau când el însuşi
„eră prea angajat în lupte. Dar cel mai învăţat om al timpului,
cunoscut chiar dincolo de hotarele țării sale; nu se putea mulţumi _
cu o descriere a boierimei din generaţia sa, ci el se străduiă ca opera
“sa să fie „frumos impoaobită“ cu câteva sute de sentințe; adunate
„prin osteneala

a

câtăva

vreme“,

şi

căută

să

pună

în

circulaţie

cuvinte savante — reminiscenţe din lecturile sale greco-romane —
„sau neologisme întrebuințate în cercurile înalte din Fanar. Sentinţele
sale sânt une-ori bariale.şi exprimate grcoiu; adesea ele dovedesc însă
î
“un Spirit de observaţie ascuţit; câte-odată ele sânt expresia unei convingeri de înaltă valoare morală. „Marele scrâşnetul roatelor astupă
„Voroava cărăuşilor“ însemnează într'o îrază scurtă şi bine prinsă. |
„Pravul casii după măturat, deşi să rădică şi în razele soarelui gioacă,
„însă nici razele soarelui a nu lovi opreaşte, nici paşii celui ce prin
casă umblă conteneaşte“ e o observaţie justă îmbrăcată într'o topică
artificială. Iată şi această frumoasă mărturisire de credinţă: „Toată
slava şi lauda numelui cea-mai de frunte este când cineva cu ostenințele sale pentru moşia sa sudorile şi-au vărsat şi pentru neamul său
| toate primejdiile îîn samă n'au băgat,
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Trebuindu-i o urmă pe care să calce, cl' se întoarce tocmai în
„secolul al III-lea, la „Istoria Ftiopicească“ a lui Heliodor, şi concepe ideea curioasă — dar în consonanţă cu gusturile sale pentru simbol
şi alegorie — de a înlocui persoanele active prin animale, căutând
- pentru fiecare un “dobitoc care să corespundă mai mult firei acelei
persoane. În acest „chip credeâ el că va puteă aduce şi pe Români
„spre deprindere ritoricească“. La începutul scrierii se dă o explicare
sau „O scară a numerelor şi cuvintelor streine tâlcuitoare“, iar la
urmă „0 scară a numerelor şi cuvintelor icroglificeşti tâlcuitoare“,
din care aflăm că lupul e Bogdan Hatmanul, vulpea: Ilie Stolnicul,
“ bursucul: Lupul Vornicul, cămila: Mihalachi Racoviţă, momiţa:
chipul voroavei munteneşti, priveghitoarea: Cacavela, începutul a
sfârşituls:
Adrianopolis, molia din blanc: Athanasie Papazoglu,
boul: Donici. Logofătul, etc.
|
_
Subt astfel de ieroglife, pe care le explică la urmă cu alte
icroglife - (cu cifrele arabe
corespunzătoare literelor
âlfabetului |
chirilic), simțindu-se mai la adăpost, Cantemir a dat drum liber sentimentelor sale de ură şi de părtinire pentru persoanele care îi erau.
duşmănoase şi pentru cele pe care le agrecă. Cu toate acestea, personagiile

sale

travestite

în animale

îl fac uneori

să

uite ieroglifica

istorisire şi în naraţiunea sa să amestece povestiri despre animale, fără
simbol. - Asticl e istorioara despre cei doi lupi şi despre câne; aceca
despre îurnica ce. fură curechiul „guziului“ și-i pedepsită pentru
îurtişag :de pasărea care o mânâncă;. aceasta, pentru lăcomie, de
şoarecele, care-i atacă puii; acesta, pentru „simeţie“, de mâţă;
aceasta, pentru pismă şi viclenie, de dulău; acesta, pentru vrăjmăşie şi mândrie, de lup; acesta, pentru veche duşmănic, de pardos; acesta pentru obraznică bărbăţie, de cioban; acesta, pentru
trufic,, de oştean, până ce şi acesta cade cu capul într'o piatră,
luându-se după un iepure. Câteodată povestitorul serie chiarşi în.
versuri. Versurile însă sânt cam de felul acelora pe care le cântă
păsăruica,

atacată

de şoarece:

A lumii cânt cu iale cumplită viață
„Cum se treace şi se rupe, ca cum ar fi o aţă .

—

un plagiat aproape verbal
sau:

_

A

”

din M. Costân —,
_

Tânăr şi bătrân împăratul şi săracul:

Părintele şi fiul, rude ş'alalt statul,
În zi ce nu gândeaşte, moartea îl înghite
Viilor. rămaşi otrăvite dă cuțite . . . etc.
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În versurile sale se simte câte odată influenţa poeziei
care o cunoşteă. lată un fragment dintr'o „Elegie“:
Păşunile şi grădinile,
Cernească-se,
" Pălească-se,
Vestejească-se,
Nu înflorească, -

Pe stăpânul lor nesrele - Suspinând,
Tânguind,
Neincetat se pomenească! -. . .
Ochiuri de cocoare.
Voi limpezi izvoare,
A izvori vă părăsiți

Nu înverzească,
Nici să odraslească
Şi pe drumul lor cu jele

Timpul

cât

a

Constantinopole

stat.la

dii referitoare la istoria
imperiului
otoman.
Dar
luptele politice, în care.eră
angajat, nu-i dădeau răgazul necesar pentru com“punerea unei opere cu proporții mai mari. Abiă mai târziu,

fiind

în. Rusia,

la

moşiile sale, unde se plânge
că-i lipseşte bilioteca neceSară,

îşi

scrie. el

îl

numi,

“membru.

dator

al. ei,

să-i

lucrări,
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el se simţi
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-gii lui, despre

HISTOIRE

operel':

care l-au făcut vestit. Du„pă-ce Academia din Ber--

lin

“Si "n cunar vă primeniţi . . .

Cantemir

l-a întrebuințat pentru stu-

populare,.

acâle

de cole-

ţările. orien-

tale,. atât de pujin cuno- -

a

„a

PARIS;

Ga Bazoreii, Qaay des Ausuttius, A la Ville de ere;

„M. DEC.

XLII

e

. zece 4gpreltiea, d Priuitege
de în.

Cp

iţ

Îi

" scute lor.

Cea dintâi lucrare, scri-.

să — precum a dovedit d-l
lorga — între anii 1715 şi
„1716

e Istoria

pentru

Istoria Imperiului ” otoman
Titlul

cre-

ediţiei

de D. CANTEMIR
franceze”
.

şterea şi decreşterea curţii aliosmăneşti, cum “tâlmăceă eli însuşi în româncşte titlul operei sale scrise în latineşte: „Historia incrementorum

atque decrementorum aulae othomanicae“,

Chiar titlul acesta amin-
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teşte „Consideraţiile asupra cauzelor măririi şi decadenţii Romanilor“.
„Deşi Montesqueu nu aveă, la 1734, de unde să cunoască cartea lui
Cantemir,

care apără în traducere

franceză abia în 1743, totuşi este

vrednică de reţinut constatarea d-lui Iorga, că „Moldoveanul, oricare
ar fi valoarea intrinsecă a operei sale, precedasc cu treicezi de ani, în
cee priveşte concepţia, pe acel care. e considerat ca intemeietorul

sofiei. istoriei

filo-

aplicate

la

desvoltarea unei mari Împărăţii“.

|

"Istoria Turcilor e

tra- -

tată mai ales după izvoare
"“ turceşti, şi chiar în spiritul
acestor izvoare, cu laude
oficiale pentru Sultani, care
sânt lipsiţi de caracterizări

precise.

Meritul -principal

al lucrării stă în partea a
"doua a cărţii, în care Can-
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Istoria Imperiului
“Titlul

Painier,

Pi

9 3 5

o EA

i

Mitza, în ţhe Strand,”
MBCELAT, -

otoman

de-D. CANTEMIR

ediţiei engleze

o

mulţime

pe expe-

rienţa lui, foarte preţioase
pentru cunoaşterea vieţii
intime a poporului otoman
şi a stării lui culturale.

Adesea se reflectează în
" scrierea aceasta şi istoria
“Ţărilor române, care . în
felul acesta ajung pentru
întâia oară la cunoștința
* streinătăţii. Mult timp,până
scrierea a„la Hammer,

ceasta

a

fost

izvorul

de

istoria
„căpetenie
pentru
- otomană, pe care cu două

sute de ani mai târziu aveă să o scrie din nou tot un istoric român,
d-l lorga. Regina Angliei aflând de manuscrisul lui Cantemir adus
de fiul -lui, Antioh, la Londra, însărcină pe Tindal să-l traducă în
englezeşte şi să-l publice, căci în limbele europene lipscă o lucrare
de ansamblu despre imperiul turcesc, şi lumea musulmană. Ediţia
primă, apărută în 1734, se epuiză repede, încât în 1756-trebui să se

DIMITRIE CANTEMIR |.

08

. tipăreascăo nouă ediţie. Din englezeşte cartea fu tradusă în nem- »
ţeşte şi publicată în 1745la Hamburg, dupăce încă din 1743 apă- .ruse, la Paris, o traducere franceză, care prezentă însă lipsuri. „Câtă aviditatea fost în cetirea acestei operei, reiese şi din împrejurarea că
Byron citeazăpe Cantemir în cântecul V şi VI din Don Juan şi este:
utilizată în cele mai cunoscute,

nu numai

„ ale sec. XVIII, bunăoară în:

- operele lui Voltaire ...*

|
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”
lucrurile ui

Titlul

ediţiei germane

e
Cantemir

|
în expediția per-

În Istoria Imperiului otoman Cantemir antinţă o lucrare despre
Moldova, pe care o scrise încă din 1716, răspunzând unui îndemn
“venit de la colegii lui din Berlin. Ea e scrisă în latineşte subt titlul:

6

CAPITOLUL II

Descriptio Moldaviae.
la limba
1
sa cl o numea: „Cartea hotăririi
Moldovei“ sau „Geografia Moldovei“, dar intenţia de a o traduce în româneşte nu ajunse să și-o realizeaze. Deşi în 1717
lucrarea cra revizuită în prima
redacţie, ca nu-i terminată,
căci în cursul scrierii ci (precum se dovedeşte din multe mărturisiri ale autorului) se născi în mintea lui planul de a da nu
numai o geografie, ci şi o istorie a ţării sale. Cu cât şi-a
studiat mai mult poporul, cu cât l-a cunoscut mai bine, cu atât |.
“i s'a: mărit şi entusiasmul şi: iubirea pentru el. Astfel ştirile reci şi adesea

dispreţuitoare

corespundeau

despre

convingerilor. sale

Români,

de

mai

din

„Descriptio“,

târziu,

şi cl

se

nu

mai

întoarce

la manuscrisul său, făcând unele rectificări. - Dar îndreptările finale,
schimbările ştirilor greşite, pe care le dăduse streinilor despre poporul moldovean, nu mai avă vreme să le facă. Şi scrierea aceasta
se publică după moartea autorului în streinătate în traducere germană în „Magazin fiir die neue Histhorie und Geographic“, Ham-

burg, 1769, vol. III—IV şi a doua oară în 1771, fiind tradusă şi în
ruseşte (1789) şi în greceşte (1819).
Descrierea Moldovei va rămâneă pururea unul din cele mai
preţioase izvoare pentru cunoașterea vieţii politice şi sociale a Moldovenilor din acel timp. Ea e înainte de toate o dovadă strălucită despre

spiritul larg şi aptitudinile lui Cantemir ca om de ştiinţă. Acest spirit
- ştiinţific se vădeşte de altfel din cuvintele sale: „Suiletul odihnă nu
poate află, până nu găseşte adevărul, care îl cearcă oricât de departe şi oricât de cu trudă i-ar îi a-l nimeri“.
- Lucrările înaintaşilor nu-l mulţumeau. La cronicarii ţării găseşte
unele ştiri folositoare — uneori împrumută de la ei până şi titlurilecapitolelor sale — dar găseşte, mai ales pentru vremile mai vechi,
şi lacune multe, explicabile din „negriia strămoşilor, cărora le stăteă
la inimă să facă fapte bune' mai degrabă decât să le scrie“. De :
asemenea eră nemulţumit cu izvoarele streine. Mai ales îl supără
ignoranţa

geografilor streini,

care în hărţile lor nu ştiau să delimiteze

ţările vecine de cele româneşti şi săvârşeau greşeli grosolane ca localizarea Chiliei şi Cetăţii Albe în Muntenia. De aceea el concepi planul
unei Descrieri a ţării sale, care aveă să fie mai mult decât o simplă
_ geografie fizică sau politică. De sigur că descrierea ţării cu fauna,
munţii, orașele şi râurile ei, pe care le desemnează şi într'o hartă, pre- .
cum şi excursiile istorice, care se ocupă şi de originea neamului său,
sânt interesante, dar mai preţios e ceea ce ne spune despre institu“ ţiunile, structura socială şi obiceiurile ţării, despre firea Românului

.

377

i

-

"DIMIPRTE CANTEMIR:

_

"şi despre cultura lui.. Ni se dă descrierea ceremoniilor de la Curte:
şi de la întronare, a alaiurilor, obiceiurilor la confirmare şi mazilie;
se vorbeşte despre boieri, judecăţi, negustori, ţărani, religie, cult,
„superstiții, despre limbă, cultură şi literatură. „Putem spune cu
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mândrie“ că, atunci când apusul nu dădeă decât capitole răsleţe de
înşirări reci ... „prinţul moldovean a „dat cea. dintâi lucrare în
sensul epocei noastre,.. cuprinzând alături : de descrierea fizică şi
politică, 'tot ce se referă la viaţa poporului însuşi ... ., 0 întreagă
enciclopedie, sub forma aceasta a unui studiu de geogrâfie“ (Iorga).
“ $. Puşeariu, Istoria literaturii,

2

178

'

|

a

CAPITOLUL

II]

Cantemir e un precursor. şi în Hronicul. său, el e întâiul: „Jatinist“ român. Nu pentru.că ar fi cel dintâiu care a accentuat originea

romană a poporului său, ci pentru modul de a trată acest subiect,
același ca al. Ardelenilor dela sfârşitul veacului al XVIII-lea. Ca şi
aceştia, dintre care — precum a arătat d-l [: Minea — cel puţin
Samuil Clain cunoştea. Hronicul dintro căpie ajunsă pe la 1730 la
Blaj, Cantemir

a

fost-un

cunoscător

căruia îi stăteau la îndemână izvoare

al

limbei latine şi un

erudit,

istorice cu mult man bogate

decât înaintaşilor săi. Şi ca şi pe aceştia recunoaşterea originci
noastre strălucite îl entuziasmează, îl face să aprofundeze chestiunea
şi să o trateze cu pasiune şi cu mândrie.
Planul lui Cantemir: eră mare, ca toate planurile sale: voiă să

scrie istoria tuturor

Românilor dela începuturile lor. Nu -ajunse

însă, din pricina ocupaţiilor sale diplomatice şi a sănătăţii sale
slăbite, să-şi desăvârşească opera, pe care o revăzuse
de patru ori;
aşă încât parteaa doua, care aveă să ne prezinte istoria Românilor

- de la descălecări încoace, rămase nelucrată.

|

Cantemir nu începe Hronicul său de la Traian, ci îl începe cu
"- Grecii şi cu Aeneas, Este în acest început de sigur şi o dorinţă de
a străluci prin cunoştinţele sale, o sete de a-şi arătă erudiţiunea. Dar
totuşi e o deosebire între felul cum începe istoria Românilor Cantemir,
şi îelul cum o începe — dela facerea lumii — N. Costân. Acesta din

- urmă aveă numai dorinţa de a scrie mai mult decât predecesorii săi;
la Cantemir, dimpotrivă,. începutul acesta izvoră din convingerea sa istorică. Precum va accentuă mai târziu Petru "Maior curăţia
neatinsă a sângelui! nostru roman, tot astiel ne spune Cantemir, că
“în luptele dintre Traian şi Daci, aceştia din urmă au fost stârpiţi cu
desăvârşire, că sângele nostru nu conţine nici o picătură din sângele
acestor barbari şi că prin urmare — aşă trebuiă să îie mersul
- logic al gândirii unui latinist veritabil — noi sântem Romani curaţi.
Istoria noastră deci nu începe cu Traian, ci cu începătorul Aeneas,
şi deoarece Romanii sânt — pentru acest copil al secolului său
— urmaşii Grecilor,
începutul istoriei noastre este identic cu.
începutul Grecilor mitici.
Toate celelalte popoare europene ne
sânt
inferioare ca nobleţă a firii şi a originei,
chiar
celelalte -popoare
romanice,
căci sânt corcite cu barbari. 'Astiel,
cel ce în „Descriptio Moldaviae“ -nu aveă încă conștiința națională deşteptată, acuma e câştigat tot mai mult de sentimentele sale româneşti. Cu un dispreţ suveran face glume mai ales pe .
seama

vecinilor

noștri,

râzând

de „stâlpul

de marmură

bulgăresc“

-

DIMITRIE CANTEMIR
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şi bătându-şi joc: de minunile povestite în analele sârbești: „aicea
cetitorul trebue să-şi oprească râsul, „căci minune sârbească se .
povesteşte“,

Toată puterea sa de argumentaţie o întrebuințează spre
s
a combate tot ce ar puteă aruncă cea mai mică umbră asupra romanităţii
“noastre curate. Între aceste argumente este, fireşte, şi limba noastră.
Deşi admite că noi mai păstrăm câteva elemente dacice — şi acestea
erau pentru el cuvinte ca stejar, pădure, privire, etc., -a căror etimologie n'o cunoşteă — şi deși el. ştiă şi aceea, că în ţinuturile mărginaşe

limba ni s'a: amestecat cu cuvinte streine — în Ardeal cu ungurisme,
pe la Galaţi cu grecisme etc. — totuşi el susțină că Românii: vorbesc
o limbă mai asemănătoare cu a Romanilor decât. Italienii chiar, deoarece aceștia „şi-au format limba cu mult mai târziu decât noi“.

Cu o intuiţie filologică puţin obicinuită el recunoaşte pe. Diana

în

cuvântul nostru zână
şi în Sânziene numele Sfântului lon Botezătorul. Simţul său istoric îl face să apere cu vervă continuitatea
" noastră şi să nu poată admite că înainte de. descălecări ar îi fost
- pustii ţările române. E convins că Românii s'au retras numai în
„Ardeal dinaintea “Tătarilor, dând un mare contingent nobilimei arde- :
lene, iar când Tătarii s'au depărtat, ei au revenit în locurile lor.
Sentimentul îi aprinde fantazia şi Cantemir trebuie să admită că Radu
“Negru şi Dragoş, dacă n'au fost frați, erau cel puţin veri. Noi am
continuat cultura romană în Orient, noi am oprit pe Turci în năvala
lor, iar când Bogdan Orbul se supune Turcilor şi le plăteşte tribut,
Cantemir vede chiar în acest fapt o victorie a noastră: Nii-noi ne în“ioseam, ci Turcii călcau pentru întâia oară legile dictate” lor de Coran faţă de cei învinși.
Cu o deosebităîînverşunare se ridică îîn contra celor ce ne-au de_făimat vre-odată, în contra părerii că „Vlah“ ar derivă din Flaccus
„şi mai ales în contra „băsnuitorilor“ Simion Dascălul, Misail Călugărul şi Eustratie Logofătul, care ne făceau tâlhari. Conştient
de
tăria argumentelor şi, mai ales a.argumentării sale, el îi citează
adesea înaintea severului său tribunal: „Vino acum aicea; cinstitule
în'basne Simioane şi teaca minciunilor, Misaile“.
Din potrivă, faţă de greşelile lui Ureche şi “ale Costâneștilor este
iertător: : „Sârmanul Ureche s'a lunecat“ şi el cu etimologia cuvântului „Vlah“, dar a făcut-o din lipsă de cultură superioară; - „greşeşte
săracul Nicolae Costân; Dumnezeu să-l ierte,“ „ce noi mai mult
dintre ceale omeneşti pe omul trecut nesupărându-l, în cursul Hronicului :.. vom arătă, aşa cât şi el, Dumnezeu să-l pomenească, de-ar
3
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îi viu şi să vază istoricii — pre care poate fi în viaţă a-i vedcă nui
Sau tâmplat, — singur greșala sa cu dragă inimă ar mărturisi“.
|
Când izvoarele sale streine cuprind un fapt istoric care poate îi
invocat

ca

dovadă pentru

tezele

sale

—

aşa

bunăoară

menţiunea

„Volohilor“ la anul 1070 în cronica lui Dlugosz — el triumfă: „Ru- .
şinează-sc dară .... carii pre Români, adecă pre Moldoveni și pre
Munteni, .vor să-i îacă de ieri de: alaltăieri spre aceastea locuri

veniţi“ (ap. Minea).
|

Planul său, de a scrie toată istoria Românilor,

putii aduce la îndeplinire,

Cantemir nu şi-l

ci trebui să mântuie. Hronicul vechimii.

Romano-Moldovlahilor cu anul 1274. Ca şi Miron Costân, el se crezii
dator a aduce şi la cunoştinţa streinătăţii originile strălucite ale poporului său şi-şi prefăcii opera în latineşte. - Redacţia aceasta nu.ni
s'a păstrat însă decât în rezumatşi nici nu fu cunoscută în streină"tate.
Astiel discuţiile interesante: — şi adesea interesate — despre
originile şi continuitatea Românilor, pe care de sigur le--ar îi provocat

această scriere în ăpus, aveau să urineze abiă după o sută de ani. Dar
chiar redacţia românească a Hronicului ajunse la cunoştinţa publicu“lui românesc numai după Isforia pentru începutul Românilor a lui
Petru Maior, “căci numai în 1833 manuscrisul ei fu cerut din Rusia
de mitropolitul Veniamin,
care-l dădă lui Săulescu să-l publice
_(1835—1836). O
ediţie utilizabilă e însă abiă cea îngrijită de
Or. Tocilescu îîn 1901.
i
!

Cantemir a mai

scris

două studii

monografice de

istorie ro-

mânească : “contemporană. Cel dintâiu este o biografie desvoltată a tatălui său, scrisă pe la 1716, în latineşte, Vita Constantini Cantemyri, în care se face istoria Moldovei subt înaintaşii imediaţi ai lui
Cantemir. şi subt acesta. Scopul principal al acestei scrieri, menită
- a fi cetită la curtea ţarului, pare a îi fost să demonstreze vechimea
nobleţei neamului său, pe care acum nu-l mai derivă, ca în Istoria
ieroglifică, din răzeşi, ci îl face descendent din înalta nobilime
tătară. “Prin. reliefarea serviciilor aduse ţării de familia sa, el voiă
“să legitimeze toate. pretenţiile sale la coroana ereditară a Moldo-

vei.

(P. P. Panaitescu). -

Cantemir e părtinitor cu prietenii, e un panegirist al îatălui său şi e crud cu vrăimaşii săi. Cu multă isteţime ştie să scoată în relief .
părţile frumoase ale “părintelui său, şi cu tot atâta măiestrie ştie să
ne facă să-i dăm dreptate chiar când a comis îapte condamnabile.
“Fireşte că duşmanii săi, înainte de toate Brâncoveanul, nu-s cruţaţi
x
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Aceeaşi critică severă faţă de Brâncoveanu şi de .
Cantacuzineşti o.aflăm.în a doua scriere, în Evenimentele
Cantacuzinilor şi Brâncovenilor, publicată în ruseşte, ca anexă la „Jur-

nalul lui Petrucel Mare“.

În această scriere, care fu tradusă şi în

nemţeşte de vestitul bibliograf
:L. H. Bacmeister şi tipărită în 1783,
cl voia să-şi justifice înainte de toate atitudinea sa politică.
,
|
.
,

- Având din fire o inteligență extraordinară şi o putere de muncă

_

neobicinuită, un interes ştiinţific neobosit şi un talent multilateral,
fiind instruit ca nimeni altul. dintre contemporanii săi — numele său
figurează între învățații mari ai lumci pe păreţii bibliotecii Sainte
Geneviăve din Paris — Dimitrie Cantemir a deschis prin aproape
„fiecare scriere a sa un drum nou. „Istoria Imperiului otoman“a
“rămas - mult timp „neîntrecută; din „Descrierea Moldovei“.şi azi
istoricii — trecând cu vederea unele greşeli explicabile: numai din

-. cauza

grabei cu

care a fost scrisă — pot

scoate

învățături,

iar

„Hronicul“ său cuprinde în sine aproape toate învăţăturile evangheliei .
celei nouă pe care aveau. s'o. propovăduiască apostolii. latinităţii
noastre. Ca geograi ne-a lăsat hărți remarcabile, precum e harta
Moldovei, publicată de fiul său Antioh în 1737 în Olanda şi copiată şi:
“de Francezul D'Anville,” iar compoziţiile sale muzicale — el a inven-

„tat și un sistem nou de adnotaţie pentru muzica turcească — trăesc
şi azi în Orient într'o formă schimbată subt povara anilor.
toate aceste calităţi strălucite. Cantemir a îost uitat atâta
connaţionalii săi, aceasta se explică prin faptul că operele
„duse în'o mulţime de limbi, au rămas necunoscute la noi.

Dacă cu
timp de:
lui, tralar dacă

„ele nici astăzi nu sânt cetite decât de câţiva amatori de lucruri vechi,

e pentru că din glasul cu care vorbeşte nu răsună nici armonia
limbei lui Grigore Ureche, nici căldura lui Miron Costân. A fost prea
mult stăpânit de moda veacului său, căreia i-a jertiit claritatea stilului; cultura lui neizvorând din pământul românesc în care s'a născut,
şi de care a trăit departe aproape toată viața sa, face ca scrierile
sale, chiar cele relative la ţara, şi trecutul românesc, să nu poată
deşteptă ecouri puternice în suiletele cetitorilor săi români.
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CAPITOLUL IV:
Epoca de decadenţă

.

23, PRIVIRE GENERALĂ greceşti în.
Secolul al XVIII-lea însemnează întronarea culturii
claselor
ă-a
treptat
Principatele române şi, odată cu.ea, înstreinarea
de
limba
conducătoare de cultura naţională. Limba grecească devine
salon a claselor culte,

ea se introduce

se fuirişează şi în biserică,
Curțile Domnilor. Sântem

în oficii şi încetul cu încetul

Epoca
fanariotă
7

-

e stăpânitoare în şcoli.şi se vorbeşte la
în plină epocă fanariotă. Aceste

te
cuvinte au devenit pentru noi un fel de formulă care ne aminteş
suflete
au
'domne
române
vremurile triste, când pe tronurile Ţărilor

de o boierime cu |
“de negustori streini sau înstreinaţi, îucunjuraţi.
suferinţele ţărămoravuri destrăbălate, fără durere de inimă pentru
necurmate, pustiiri
_nimii, stoarse, asupra căreia se revărsau războaie
şi ciumă, iar din corpul
“ “şi foamete, când ţara eră bântuită de ciocoi
Prutului. Ca orice
"ei fură rupte cele două provincii spălate de apele

credem bună„formulă însă, şi aceasta e unilaterală, şi ar îi greşit să
române.
Țările
în
t
decăzu
fi
ar
oară că în epoca Fanarioţilor cultura
abilă:.
remarc
ală
cultur
Dimpotrivă, vedem desvoltându-se o viaţă
anii 1720 şi 1520
cele-peste:300 de cărţi tipărite în Principate între
în vremea aceasta
o dovedesc în de ajuns. Între Domnii cari au stat

cu o- deosebită dragoste de
pe tronurile române întâlnim pe câţiva
greceşti la Lipsca şi
: carte, Nicolae Mavrocordat îşi publică scrierile

.
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Londra şi,ca Neagoe Basarab, scrise „Învăţături
stantin“. Gheorghe Mateiu Ghica şi câţiva dintre
legi foarte înțelepte pentru prosperarca şcoalelor.
înstreină
tot mai mult de limba şi de obiceiurile
plăcere

tot. mai. mare

Istoriografia noastră,

să

vorbească

limba

„cea

.

cătră fiul său Conurmaşii săi făcură „Dar boierimea se
româneşti, găsind
subţire“

a

străluciți reprezentanţi ai ei în clasa boierească, decade şi ea.
de câteva

E

>="

„greceşti,

excepții,

Curţii.

care în toată epoca -veche a avut pe cei mai.

cronicarii

şi scriitorii. poartă

ci se cheamă -Amiras,

Daponte,

Afară

de aci inainte nume

Fotind, Filipide ş.

Tot

în grecește-se scriu de acum codificările de legi: (Codul Ipsilaate şi
Carageă) şi în şcolile grecești întemeiate de Domnii Ţărilor române .
vedem că are loc o renaştere a stirdiilor eliniste şi o luptă aprigă a
juriştilor pentru „catharevusa“. „Alături, sau în locul ciaslovului şi
octoihului, dascălii greci citeau cu învăţăceii lor poemele omerice şi
tragediile lui Sofocles, dialogurile lui Platon şi pe ceilalţi clasici . ..
„Se înfiinţează biblioteci bogate, în care. . . se află clasici greci şi
latini, toată literatura bizantină, cărţi de filosofie şi de astronomie . .
Numai în. București. erau trei biblioteci publice în

sec. XVIII“ (D. Russo). Între dascălii renumiţi ai Acadeimici grecizate

din laşi întâlnim, între anii 1760 şi 1773, pe eruditul Chiriac-Cercel,
Aromân de origine. Dar cultura 'ce se răspândeă din aceste şcoli se
resirângeă exclusiv asupra claselor suprapuse; înstreinându-le şi nai
mult de cultura naţională. Astfel înilorirea elinismului în Principate
e identică cu decăderea literaturii naţionale.
Abiă când, prin îndreptarea culturii greceşti spre apus, s'au stabilit legături tot mai
strânse

cu

Franţa, . începe

să. se' producă

public din societatea românească. Dar
deschide epoca nouă a literaturii noastre.

Literatura

şi în spiritul

influență

această

ln timpul acesta de apatie generală pentru

„religioasă piserica menţine tradiţia
|

o renaştere

cu

parte

grecizarea,

totuşi

se

tot ce e românesc,

literară şi deşi și în sânul ci pătrunde în
în ceața

care

acopereă

nădejdiile

pentru

viitor, : apar ca nişte puncte luminoase figurile câtorva arhipăstori şi
i
călugări cu tragere din inimă pentru limba şi cultura românească.
Damaschin
În Ţara Românească, după activitatea bogată a lui Antim Ivirea- |

„Şi Chesarie „ul, tipărirea de cărţi bisericeşti române s'a continuat, chiar subt episcopi de origine grecească. Traducerile lui
Damâschin văd acuma
lumina tiparului. Cel mai însemnat dintre urmaşii lui Antim a fost

Chesaric

(Halepliu),

episcopul de Râmnic (1773—1780), subt

care s'a început (dela 1776) publicarea Mineelor,

operă monumentală,
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Canon de pocăință, manuscris autograi de VARTOLOMEU MĂZĂREANUL
(În posesia Academiei, Române)
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- în douăsprezece volume in folio, tradusă din grecește, în care se
- utilizează în parte şi „Vieţile sfinţilor“ de Dosofteiu. Chesaric ave o
cultură remarcabilă, cunoscând, afară de limba grecească, şi limba
rusească, franceză şi latină. Astiel.se face, că în prefața unei cărţi
“de Mince găsim cuvintele cu totul neobicinuite în Ţara Românească
în timpul acesta: „Aflu linia neamului românesc din vechiu trăgân- du-se din slăvit ncam al Romanilor (Valahii numindu-se după limba -

Iacov Stamati şi
Paisie Veliciovschi

slavonească), a căror slavă au strălucit împreună, unde şi-au ținut
şi soarele razele“.
În Moldova de asemenea întâlnim, către sfârşitul veacului, arhipăstori
luminaţi, înainte de toate pc: cei doi Iacov, pe lacovPutneanul, care scriă singur sau îndemnă pe alţii la scris, şi

care,

retras mai în urmă la mănăstirea Putna,.o reorganiză,

adu--

cându-o din nou la înflorire, — şi pe Iacov Stamati, de origine
Ardelean, care cită pe Montesquieu şi în raportul ce-l înaintă Domnului asupra $coalelor, cereă reforme din cele mai înțelepte, dorind

Colici _ C s
pal

Iscălitura Ii PAISII STARET
. între altele instituirea unui profesor de latineşte,

care prin predarea

gramaticei latine: să înlesnească „îndreptarea și împodobirea limbii
moldoveneşti“. În același timp, în mănăstiri se porni iarăşi îmbogățirea literaturii bisericeşti prin traduceri nouă. Paisie Veli-.
ciov schi, un Malorus, care cutreierase multe ţări ortodoxe înainte:
de a se aşeză în Moldova, strânse în jurul său un număr mare de:

ucenici,
Vartolomeiu Măzăreanu

:

„izvoditori“

şi ridică iarăși

şi „tâlcuitori“

la faima de

odinioară mănăstirea Neamţu. “Cel mai harnic dintre toţi traducătorii acestui timp a îost Var:

tolomeiu
1790),

arhimandrit
mulțime

Măzăreanu

a trăit cam

(care

egumen în două rânduri al mănăstirii Putna,

(1768) şi ieromonah

de manuscrise

(1787).

şi cunoaştem

între anii 1710 şi
ajuns mai târziu

De la el ne-au rămas o

după titlu un număr

mare

alte scrieri ale sâle, în cea mai mare parte traduse din ruseşte.
atât de

membru

activ; încât chiar în

al unei

deputaţiuni

vremea

celor cinci luni

la Petersburg,

de

Erâ

petrecute ca

el găsi timp să facă o

“traducere de 151 de pagini. Dar pe lângă izvodirile sale
de cărţi
- bisericeşti şi de scrieri filosofice şi morale, el scrise şi o Istorie a
.
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mănăstirii Putna, o compilație, cuprinzând un Letopiset al Moldovii
şi Domnia lui Ştefan Voevoda cel Viteaz, precum şi acele Condici

„ale diferitelor mănăstiri din Bucovina de. azi, ale căror arhive cl le
puse în rânduială. Pentru grija cea mare ce o aveă pentru şcoli, în
numit „îndreptător şcoalelor domneşti, episcopeşti şi mănăstireşti..

al Moldovei“. Mai ales a purtat grijă de şcoala cu două despărţituri,
clădită de cl la mănăstirea Putna, în care, împreună cu ieromonahul Ilarion,

hismul;

instruiă pe tinerii în

moldovencşte

moldoveneşte,

„ciaslov, 'psaltire,

octoih,

şi ruseşte,. alcătuirea scrisorilor

psaltichia

după

melodia

grecească,

cate-

(stilistica),

gramatica,

geo-

grafia cea tălmăcită de episcopul Amfilochic după Bulifier, retorica,
piatra evangheliei asupra despărțirei bisericii răsăritului de a apusu“lui, epistolia episcopului Evghenic, istoria biscricei după Evsebie şi
alți istorici . .. şi scurtata filosofie platoncască“.
.
..
Literatura.
proiană

7

Literatura

de

imaginaţie capătă

o

amploare

din

ce în ce mai - -

mare, fiind, alături de. literatura religioasă şi cea istorică, -genul
literar preferit de toate straturile sociale. Dovadă despre. aceasta c
mulţimea cea mare de manuscrise, cuprinzând copii după scrieri maivechi, sau traduceri nouă. Versiunile scurtate,. tălmăcite din slavo“neşte, a unora din aceste cărţi populare, precum a Fiziologului, mult
apreciata istorie naturală moralizătoare, sânt înlocuite prin altele,
mai desvoltate, traduse din greceşte. Din grecește sânt traduse Bafjocura Fandasiei şi Iliodorul, cuprinzând faimoasele „Etiopice“ ale lui
„Heliodor, precum şi colecţia de poveşti de origine orientală a celor

şapte înţelepţi, numită Sindipa (după numele Indianului Sindabar), un
fel de Decarnerone popular, îoarte bucuros cetită pentru felul amu- :
zant în care sânt povestite vicleşugurile muiereşti. Minunatele basme
arabe O mieşi una de nopți, cunoscute subt numele de Halimă, au

fost traduse din aceeași limbă întâia oară în sec. XVIII în Muntenia .
şi, independent, la Braşov (1782). Destul de târziu apar în româneşte Pildele lui Esop, traduse şi -ele de două ori, în 1776 de
dascălul Ştefan Raireţ din Putna şi în 1784 la Braşov. Predi“lecţia pentru cărţile pline de fapte viteieşti, pentru cele moralizatoare
sau sentimentale, ca Iosif şi Aniseta (1753), e tot atât de vie ca în
„epoca precedentă,

dar

alături

de

acestea

vedem

o

îndreptare

spre

literatura serioasă.a antichităţii. Astiel, în 1746, logofătul lenache
“ Buzilă plăteşte să i sc facă o copie după „izvodul cel vechiu moldo-

venesc“ al Istoriilor lui Herodot.

La Academia Română se păstrează

un manuscris scris între anii 1750—1780,

.

care cuprinde cea mai

.

.

GENERALA
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_

189

|

.

mai cu.
să fie cetit.
veche “traducere a Odiseei, deşi Homer continuă
plăcere în prelucrarea naivă medievală a lui Dares şi Dictys, _ cunoscută şi la noi subt numele Războiul Troadei, pe care o avem în
copia Ardeleanului Mateiu Voilcanuşia Bucovineanului C o nHronosrafele. se înmulţesc 'de asemenea.
stantin Popovici.
- Şi literatură occidentală pătrunde, prin filieră neogrecească, la noi.
Aşă e cărticica despre Berfoldo, bufonul plin de isteţime, pe care
„numai vinul îl poate învinge, care dă fel de fel de sfaturi înțelepte,
“Ştiind să ne înveţe

poate

chiar cum'se

astupă

unei

gura

femei

care

nu vrea să tacă.- Mai rare sânt traducerile din alte limbi. Astiel, în
.1799, s'a tradus o versiune a aceluiaşi Bertoldo, din nemţeşte. Din
slavoneşte: se tălmăceşte Archirie şi Anadam (pe care aveă să-l premai

lucreze

târziu Anton

învățături

plin de sentinţe,

Pann),

morale.

şi enigme de deslegat. În jumătatea a doua a secolului al XVII-lea,
pe vremea ocupaţiunii ruseşti, încep să fie traduse din ruseşte scrieri
ca. Minunile Maicii Domnului. Acestea alcătuesc partea III din
Mântuirea păcătoşilor, care, tradusă din grecește; ajunse o carte
foarte cetită în secolul XVIII, cum dovedesc numeroasele variante
păstrate

este

izolat

“ tălmăceşte,

Viața

1749

în

traduce

Mateiu

în manuscrise.

al nenorocitului

Fărcăşanu

Petru cel

lui

boier

oltean

biv

vel-sătrar,-

mai

mult

Vlad Boţulescu,

care

Mare.

„Un

caz

în cursul captivităţii sale din Milano (1763—1764) Istoria

lumii din nemţeşte şi Viața lui Scanderbesg, eroul Albaniei, şi romanul

„lui Varlaam şi Ioasaf din italieneşte. . Unele traduceri de opere îilo- . .
sofice şi morale şi de povestiri romantice, precum şi romanul filosofic
Critil şi Andronius (1794) ş. a. văd şi lumina tiparului. Manuscrisele
„încep a îi împodobite cu ilustraţii, naive mai adesea, interesante însă
pentru costumele contemporane şi vădind uneori oarecare talent,
precum sânt acvarelele Logofătului Petrache, carea împodobit
manuscrisele de la Acadâmiă Română şi de-la Muzeul Limbei Ro-

: mâne

din Cluj ale Erotocritului Cretanului -V. Cornaro,

în caree

vorba chiar de un rege al Vlahilor. : O variantă a acestei cărţi e
„Filerot şi Antusa. La sfârşitul veacului al XVIII-lea apar şi povestirile
versificate; cu o parte. din acestea, cronicele și naraţiunile rimate,
ne vom

ocupă

În Ardeal,
nu se

iveşte

mai

amănunţit,

în întreaga jumătate dintâi a secolului al XVIII- lea În Ardeal”
nici

un

scriitor

de seamă.

Activitatea tipograiică

îîn-

cetează; abiă dacă apare ici şi colo vreo carte, câte un Catehism
ediția a doua a Bucoavnei, remarcabilă şi pentru punerea 'alăturea -

a alfabetului lâtin cu cel chirilicşi a Tatălui-nostru transcris cu litere

19
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latine şi ca o prevestire a acelei serii de cărţi de şcoală ce aveau în

- curând

să iasă, de subt teascurile blăjene.

câteva cărţi bisericeşti subt domnia

Aceeaşi

Marici Terezia

tipografie dă
şi a lui Iosif II

— chiar şi o carte latinească în 1768 — dar cele.mai multe scrieri
sfinte se importau din "Ţara Românească
Unirea cu
Roma

Neuniţii
Istoria lui
Radu
Tempea

sau se copiau cu mâna.

" Cu începutul veacului al XVIII-lea o parte a Românilor din Transilvania se uni, din punct de vedere religios, cu Roma. Mişcarea
aceasta religioasă avi o influenţă atât de hotărîtoare asupra întregii .
mișcări intelectuale la Români,
încât cu dascălii ardeleni care
trăesc în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea şi la începutul celui
de-al XIX-lea începe epoca nouă a.literaturii noastre. Deşi scrierile
lor apar în mare parte în secolul al XVIII-lea, totuşi ele nu pot fi
tratate în Istoria literaturii noastre vechi. Dimpotrivă, în Ţările române, spiritul nou şi influenţele apusene străbat mai încet, aşă încât
unele din scrierile ce apar la începutul veacului al. XIX-lea aparţin
încă cu totul epocei vechi şi vom vorbi despre ele în această parte
dintâi a Istoriei literaturii române.
Unirea cu Roma stârni la o parte a Românilor transilvăneni un
puternic curent de împotrivire, mai ales în părţile de miază-zi, care
țineau viu contactul cu Ţara Românească. Această luptă se oglindeşte şi în scrisul lor. Protopopul bisericii Si. Nicolae din Braşov,

Radu Tempea

(i 1742), scriind Istoria sfintei biserici a Şcheailor

Braşovului (continuată de Ra du Duma), "găsește accente energice
şi duioase, ca să condamne şi să plângă pe cei ce „au lăpădat şi
călcat pravoslavnica leage“. La un moment dat, cuvintele primesc
subt condeiul său formă versificată. Cronica aceasta, "pe lângă un

scurt istoric al bisericii; de la venirea Bulgarilor (a. 1392) în Braşov,
- care reproduce cronica Popii Vasile, cuprinde şi interesante notițe
autobiografice, din care vedem energica atitudine a protopopului
braşovean, nu numai când aveă să se împotrivească lui Inochentie
Clain, venit la Braşov cu gândul să atragă pe Români la unire, ci şi

- Plângerea
Silvaşului

în luptele sale locale cu Saşii.. .
|
A
“Tot împotriva unirei e îndreptată pe la a. 1782: Plângerea
sfintei mănăstiri a Silvaşului, din eparhia Haţesului, din Prislop,

o cronică rimată:
cu versuri şchioape,
dar cu accente foarte
“ puternice împotriva celor ce au părăsit legea strămoşească. Călugărul care a scris aceste versuri, pe lângă preocupările religioase, vede
şi primejdia naţională
ce rezultă din desbinarea bisericească:
- Că nu.va fi spre un
Unăţia ce s'a scos,

folos

.

?

.

-

ha

A
Sinai
ae

|

-

„Furnicile cari lua omul şi-l mânca“, ilustrație din ALEXANDRIA
(După N. Iorga, Anal, Acad. Rom. XXXVII, şi N.-Cartoian, Cărțile populare)
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numai ca să ne răsnească
De fraţii din Tara Românească

Şi din Țara Moldovească;
Bu încă şi între noi din Ardeul

Să bage pe cel viclean,

.

.

Să nu ne mai putem înțelege,
Din Saşi şi din Unzuri « ne mai alege.

LE
E

De aceca vom pricepe durerea suiletească din care răsare pătimaşul blestem:
O, de te-ar îi ars tocul, Blaj,
Că tu multe răutăți lucraşi!

Versuri

„Tema Paradisului pierdut, care a ispitit atâţi poeţi
găsit şi la noi un versiicator destul de dibaciu, care se ţine
apocrifă. despre Adam şi Eva, impresionat mai ales de
ce'l-a făcut întâiul om cu Satana, de a-i cedă suiletele

pentru ca să aibă voie să are pământul.

mari, şi-a
de legenda.
contractul
copiilor săi

O copie din Ardeal,

din

1760, se păstrează la Academia Română, având titlul Verşul lui |
Adam. În 1714 găsim o interesantă Petiţie veselă în versuri. destul de bune a unui oarecare Cavril Chiş, care cere să fie numit gornic
“în

munţii

Hunedoarei.

Tot

mai

des

apar

şi versuri

lirice,

precum

jălania băjenarilor refugiaţi din Principate în Ardeal, întitulat Cântecul străinătăţii, păstrat întrun manuscris din 1874, Verşul pustiei,

“un

Verş mângăios etc.

Avem, în acest secol şi o încercare nouă, mai puţin serioasă
însă ca a lui Dosoiteiu, de a versifică psaltirea, făcută în 1720 de
braşoveanul
Teodor Corbea, pe cânderă „vel-pisar i canţelar
al Impăratului Rusiei, căruiaîi şi dedică lucrarea. Acelaşi Corbea
a compus din îndemnul şi cu cheltuiala învățatului episcop de Râmnic (şi mai. târziu de Buzău) Mitrofan,. şi un Dicţionar latin-român,
al cărui manuscris se păstrează la Blai.
Calendare
- În Braşov, unde-și înjghebase, cum ştiuse el, din bichi cioplite
cu mână, „o stambă nouă“, tipări, în anul 1733, dascălul. Petcu
Soanul, întâiul Calendar românesc, „alcătuit de pe.cel sârbesc“,
„ca întru 100 de ani să slujască“.
Gramatica
În sfârşit, tot din acel Brașov, care întreținea prin biserica şi
lui Eustanegustorii săi relaţii strânse cu Curtea din Bucureşti, este Eustratievici
| Teodor
Corbea

tic

(fiul protopopului Eustatie Grid), căruia îi plăceă â se numi,

pe

ruseşte,. Dimitrie
Eustatievici,
sau chiar pe grecește,
Eustathiadis. Ela scris, ca dascăl al şcoalelor din Braşov, în
a..1757, cea dintâiu Gramatică românească pe care_o „afieroseşte““
„N

.

S. Puşcariu, Istoria literaturii
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O pagină din CODICELE MATEIU
cu

VOILEANU:

Versuri latine transcrise

litere chirilice

(După M. Voileanu,

Codicele Mateiu Voileanu)

7

S. Pușcariu, Istoria literaturii.
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lui Constantin Mavrocordat. De model i-au servit: gramaticile greceşti şi ruseşti pe care le-a cunoscut pe când îşi făceă învăţătura în.
-.. şcolile din Chievul rusesc. Astiel se explică, că în această descriere .

a limbei

--

Codice!

române

nu se pomenește nici un

cuvânt de

romanitatea

noastră şi nu licăreşte nici una din: ideile ce aveau să-şi facă drum
prin gramatica lui Samuil Clain şi Gheorghe Şincai.
“ De curând a găsit şi a descris d-l N. Drăganu
'un Codice scris

miscelance de mai mulţi cărturari de la sate (între aceştia un lon din Sur„duc

şi un Diacon

Popovici

1754 şi 1810 în regiunea Bihorului,

Mihaiu

din Cupaz) între anii

interesant pentru varietatea con- -

ținutului lui. EL cuprinde nu mai puţinde 48 de bucăţi, între care |
găsim un text slav alături de o satiră la adresa celor ce mai slujeau

în limba slavonă; rugăciuni. (între ele una ungurească şi
în biserică
un 'Tatăl-nostru ţigănesc) alături de descântece de ciumă şi de
frisuri (între care unul slavo-român, Care trebuiă scris „pă nemâncate“); predici alături de cărţi populare (între care povestea lui
Archirie şi Anadam şi Verşul lui Adam). Interesante sânt mai ales

bucăţile versificate în stil popular (între care găsim un îragment de
scenetă

comico-satirică,

cea

dintâi:de

acest

fel,

în

contra

unui

vlădică ce facepe judecătorul în procesul unei fete cu voinicul ce.o

înşelasc). Un alt manuscris, descris tot de d-l N. Drăganu, copiat
de un. băjenar din Oltenia cu numele Nicolae înainte de .1800,
- cuprinde o mulţime de versuri vechi, între ele poate cea mai veche
colecţie de colinde, cântece 'de stea, poezii populare de dragoste,
şi cronici rimate, Cât de căutate crau asemenea cărţi considerate
ca „sfinte“, se vede din preţul
de „doi zloți buni“ cu care a cumpărat
manuscrisul unul din mulţii lui posesori.
|
Codicele
Mateiu
Voileanu

“Trecând
uită a pomeni

în revistă manifestările literare 'din Ardeal,
de un codice miscelaneu,

nu vom

alcătuit de un preot sătesc

(care în' tinereţele sale petrecuse dincolo.de munţi,
Bistriţa). Acest manuscript, prin conţinutul său,

la mănăstirea

ne face să ne dăm

seama nu numai de cultura, ci şi de gustul celor ce formau pe timpul
acela clasa cărturarilor ardeleni. El e o duioasă dovadă de setea
după emoţii artistice a acestor preoţi aruncaţiîn câte un sat, departe de orice bibliotecă, a neînvinsului dor de a-şi alcătui câte o
bibliotecă, copiind pentru sine şi pentru urmaşi învăţăturile edificatoare şi poveştile îrumoase ce le treceau prin mâni, scriind din
memorie altele, cetite. sau auzite de mult, încercând înşişi să le
imite şi să aştearnă pe hârtie-reilexiile lor personale. În acest manuscris, scris între anii 1737 şi 176$ cu: slovă caligrafică de preotul _
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PRIVIRE

Mateiu Voileanu
acâle
- litere chirilice,

sufletească a epocei.

GENERALĂ

Ă

197

găsim, alături de versuri latine transcrise cu
povestiri -naive care au format hrana

Partea cea mai mare a Codicelui Voileanu e

dedicată scrierilor de natură religioasă, evanghelii cu tâlc,. predici,
„vieţi de-ale sfinţilor, etc. '„Pildele îilosofeşti de pe limba. cea
proastă grecească: tălmăcite româneşte“ sânt copiate pentru în“țelepciunea cuprinsă în îorma lor scurtă şi sentenţioasă. Nu lipseşte
„Istoria Troadei, întru carea au împărăţit Priam împărat, tatăl lui

Parij““, iar „Povestea lui Archirie cu nepotu-său Anadam“ o scrie la

îndemnul soţiei sale, Mărinca. O deosebită predilecție are însă Voileanu pentru povestirile versiiicate, precum e aceea a lui „loasai
Stâlpnicul'* (pe care am mai menţionat-o în redacţia lui Dosofteiu

din. Horez), „Cântarea Evei când ieşsă din porţile raiului“ şi „Plân-

gerea lui Adam, când 'şedeă în preajma raiului“. Şi psalmul 136 îl
“găsim versificat, probabil de Voileanu însuşi, care adesea încheie
diferitele părţi ale manuscrisului său cu versuri şi care se încearcă

chiar a traduce câţiva hexametri latini ai lui „Evscvie de Pamiilia,
episcopul de Chesaria Palestinei“ despre „Prorocia Sivillei“.

Cu încorporarea Bucovinei la Austria (1777),

s'ar puteă crede

-că în această partea vechii Moldove, -prin contactul

cultura apuseană, aveau să răsară, mai de vreme

nemijlocit cu

decât în Ţările

române, zorile epocei nouă. Dar aici să porni de la început o politică
de germanizare. Din rapoartele generalului Enzenberg, care. vorbeşte
cu dispreţ.de „popi“, se vede că tendinţa de a da nouei provincii un

caracter german eră mai. mare decât grija de a răspândi

cultura

între Români. Din cele şase şcoli „moldoveneşti“ pe care le găsiră
cele. din
_ Austriecii la venirea lor, în curs de nouă ani s'au închis
avusese
care
Putna,
la
Câmpulungul-moldovenesc şi rusesc,. cea de

de dascăl pe Vartolomeiu Măzăreanu,

iar cea din Siret se prefăcii

i
în şcoală „utrâcvistă“. Tipografiile din Viena, Lemberg şi Cernăuţ
cu „Aşezăminte pentru cadastru'“
trimit ici şi colo câte o broşură

sau „pentru ţărani“ (1786), cu „Orânduieli de pădure“ (1786) sau
- pentru stingerea focului“ (1794) şi o „Pravilă- asupra călcărilor

grele de poliţie“ (1807), : dar pentru hrana sufletească a mulţimii nu
se face nici o publicaţie, iar pentru educarea tinerimii apare abiă
la 1804 un Cafehisis mic, cu textul german alăturat — „prin

înaltul guberniumicescul decret din -17 Septemvrie. 1802, nr. 27111“
“se spune în titlu — şi un şi mai mic Octoih. Faimosului A. de
Marki,

adus la 1783 din Transilvania ca dascăl,

pe motivul că ştiă

În Bucovina
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1V

româneşte — de fapt se adeveri că nu ştiă — i-au trebuit douăzeci
şi şapte de ani până 'să poată scrie Gramatica sa germano-ro-

„mână.

În biblioteca Facultăţii de teologie din Cernăuţi se găseşte un

Dicționar serman-român manuscris,
de la începutul veacului al
XIX-lea scris de un Cantemir.
Ca şi în celelalte provincii româneşti, şi în Bucovina se copiau scrierile distractive
ale vremii.

“ Astfel,
„

„La

Aromâni ,

un manuscris

scris în seminarul

teologic din Cernăuţiîn

-1796, de „cliricul:
din clasul al triile“ Popovici, cuprinde Istoria
Sandipii filosoful şi Războiul. Troadei; autorul acestui
” codice e
“Călugărul Ioanichie din Homor, care scriă în
1784. Cazaniile Păcătoşilor ni s'au păstrat întrun manuscris copiat
în:1790 de
Dascălul Nechita din Dorna.
Nu vom uită.să amintim, la sfârşitul acestei priviri
generale
asupra năzuinţelor culturale româneşti în veacul al XVIII-l
ea,. de
mişcarea importantă pentru o redeşteptare naţională la fraţii
noştri
din depărtatele ținuturi ale Peninsulei Balcanice.
Încă de pe la
sfârşitul veacului al XVII-lea, prin lărgirea negoţului cu
țările occi- dentale, Aromânii din centrul Macedoniei ajunseseră
la o înflorire
"economică atât de remarcabilă, încât ea nu puteă, la acest
popor cu
înalte calităţi intelectuale, să nu producă și o înflorire
culturală.
Oraşul Moscopole deveni centrul ei, iar Academia din
acest oraş,
pe lângă care lucră de la 1740 şi o tipografie, îu cel mai însemnat

focar de cultură al Peninsulei.

E adevărat că limba acestei Academii

„eră cea grecească şi tot greceşti erauşi cărţile ieşite de subt teascurile moscopolitane, dar tendinţele şcoalei nu erau elenizătoare şi nu
puteau schimbă caracterul românesc al populației, care acasă, în
socotelile negustoreşti, în şcolile elementare şi, pe cât se pare,
în
parte, şi în biserică, întrebuințau graiul strămoşesc. Greceasca
eră
numai mijlocul de a pătrunde în studiile mai înalte. Spre a
pute în- ”
lesni procurarea acestui mijloc, învățatul protopop Anast
asie
Cavalioti (născ.pe la 1728) a îngrijit să dea Vocabu
larul său
greco-român
(Upwrozerpla,tip. la Veneţia, în 1770). Exemplul lui
fu urmat
mai. târziu de Daniil
Mihali
Adami
Hagi

(Biozpovori,

ed, I, 1770 Moscopole, ed. II, 1802, Veneţia).

Conştiinţa

națională eră, la aceşti Aromâni, atât de deşteaptă, ei
erau atât
de mândri că sânt urmaşi ai Romanilor, încât pe la început
ul veacului al XIX-lea, vestitul Neofit Duca îşi dădeă toate silințel
e să-i
atragă spre elinism şi să-i convingă că sânt greşiţi, când se cred
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. descendenţi ai Romanilor, blestemând pe cei ce „se -laudă că vor
să constitue o nație deosebită“,
|
Chiar răsfiraţi de soartă prin țări Streine,. Aromânii care avu'seseră parte de lumina răspândită prin şcoalele din Moscopole, nu-şi
uitară de limba şi obârşia lor,. şi astfel. vedem apărând, în anul 1797,
“în Viena NEz IMaBzyuyiz, cea dintâi carte aromânească de şcoală,
a lui. Constantin Ucuta, care, fiind „cartofilax“ și protopop
al coloniei de negustori aromâni din Posen în Prusia, dădeă acest
a,

-„Abecedar

ușor“,

„Romano-vlahilor“

spre

a învăţă

cartea

ro-

mânească. Câţiva ani mai târziu (după 1803) a scris un anumit
Ghişcu
din Tirana acel Codice,
numit după posesorul lui
actual, Codicele Dimonie, care cuprinde traduceri de scrieri de
natură bisericească şi constitue. cel mai important document de limbă

veche

aromânecască.

În

scurt

timp

aveau

să

apară

apoi

şi

cărţile lui Boiagi şi Roja. Acestea însă “sânt scrise de- adreptul
subt iniluenţa scolii ardelene şi deci aparțin epocii următoare,

"24. EPIGONII Decadenţa culturii naţionale a acestei: epoci, se oglindește pe
deplin în scrierile celor ce erau să fie urmaşii marilor noştri cronicari. Cei ce însemnează de-acum înainte :cursul vremii şi evenimentele istorice, sânt nişte epigoni. palizi . şi fără originalitate,
cărora le lipseşte simţul istoric şi vederile personale. Astfel :este
acel Vasile
Buhăescul; cămăraşul de izvoade, care, în anul 1733, scrise, din porunca Domnului Moldovei Const. Mavrocordat

Istoriile Țării Româneşti şi a Țării Moldovei,

însemnând pe două

coloane,

a Moldovei,

la stânga a Munteniei

şi la

dreapta

istoria

celor două Principate pe tronul cărora protectorul său s'a perindat

„de. zece ori în curs de “aproape patru decenii (1730—1769).

Alexandru
Amiras

Aceşti

cronicari scriu istoria ţării lor.mai mult din datorie decât din vocaţie.
Fără să fie în stare să imite strălucitele 'modăle din trecut, rămase
unora din ei necunoscute, în paginile lor apare, în locul. frumosului
graiu bătrânesc, o limbă impestriţată cu cele mai hibride neologisme
grecești şi turcești.
|
Cel ce continuă întru câtvă vechea tradiţie a cronicarilor cun
Grec din Smirna, cu numele Amiras, care laudă pe slugile înțelepte din Țarigrad, de care se încuniură Domnul. EI scrie cronica
lui în-greceşte şi în românește, limbă pe care se .făleşte că a în-

vățat-o perfect în şase luni. Cunoştinţele sale de limbi orientale îl
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lui Cornaro
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fac să urce scara boieriilor şi să fie întrebuințat în misiuni
diplomatice, pe care nu şi le împlineşte totdeauna cu fidelitate.
De la
-1729 încolo îi pierdem urma. Cronica sa pare a şi-o îi scris
pe când
eră marele sulger al lui Grigore Ghica, pe care îl tămâiază
cu orice ocazie. Cronica sa începe de la 1661 şi se bazează pe „izvoad
ele“
continuatorilor lui Miron Costân, iar mai târziu pe acelaşi
izvor
pe care-l copiază şi Nicolae Muste: Partea originală,
bogată
în amănunte, e aceea care tratează domnia a treia a lui
Mihaiu
Ienache
Kogălniceanu

Racoviţă şi începutul domniei dintâi a lui Grigore Ghica.
.
Un prec
al Kogăl
urnicen
soilor,
r
Stolnicullenache,

copiă pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea Letopiseţul Domnilor
Moldovii de la domnia întâiuşi până la a patra Domnie a lui Const.
Mavrocordat V. V., letopiseţ pe al cărui autor nu-l cunoaştem. Pentru
!
timpurile anterioare (de la 1661 înainte) cronicarul traduce
ă sau
copiă o traducere română a cronicei'lui Amiras. Scrisă într'un. stil
banal, cu caracterizări ce sar potrivi „la orice domn,
cronica
aceasta cuprinde mai ales descrierea ceremonialului de la Curtea
domnească. Cu o naivitate semnificativă, anonimul îşi mărturiseşte
une-ori Singur neștiinţa sa, astfel la: Const. Mavrocordat: „În zilele
acestui Domn, ce s'a fi lucrat, nu ştiu, că m'am găsit scris“.
Izvoarele sale erau puţine şi.e caracteristic că nu-l cunoşteă nici pe Neculce, de la care ar fi putut învăţă atât de mult. Din cronica aceasta
transpiră mai ales un reacţionarism boieresc. Astfel, când Const.

Mavrocordat caută să asculte jalbele ţăranilor, cercând să-i desro-.

bească din sclăvie şi când el sileşte pe preoţi să înveţe carte, boierul,
care nu se gândeşte decât la casta sa, exclamă: „Uşile divanului
erau închise şi multă-vorbă cu prostimea aveă — cât atât le dedese
obraz, cât nu puteă nimenea dintre boieri ca să zică măcar cât de puţin
"lucru vreunui- ţăran, că îndată strigă lui Vodă, şi pentru un lucru
"de nimica a unui ţăran, cât de prost, făceă
pe un boier mare mascară
şi-l închidea. Şi maâi dăduse o poruncă în ţară, ca să nu fie nime
volnic a luă cuivă măcar un ou fără de bani, nici sluibaş, nici

altul nime“,

Cronicarul
Canta

Da

-

_ Un alt cronicar moldovean, care, răzămându-se pe cronicile an-

terioare, mai ales pe Neculcea, pe care-l compilează pe scurt întrețesând pe ici pe colo câte un amănunt, povesteşte, apoi, dela sine
o. bucată din istoria Moldovei, până la ocupaţia rusească din

1769—1774,

e loan

Canta

(prescurtat

din Cantacuzino),

iost mare-spătar şi stolnic, încuscrit cu Hurmuzăcheştii.

boier,

În cronica

sa, Canta ne apare adesea ca un aspru judecător al Domnilor,

fără

EPIGONII

”

|
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însă a aveă priceperea istoricului şi lipsindu-i şi farmecul limbei
şi al
"expunerii. _ În timpul acesta de scădere a oricărei politici de energie naţio- Gheorghe
Suțu
nală, o parte însemnată din grija Domnitorilor şi a celor ce-i
în-

„Cunjurau erau manifestările de natură curat formală, multele şi pom-

-poasele ceremonialuri,. care, împrumutate de la Bizantini, se
desvoltaseră până la ridicul, după pravile binestabilite, pe care
curtenii

le păzeau cu mai multă sfinţenie decât legile ţării. „Cunoaştem până
şi rânduiala alaiului la scoaterea domneştilor cai din ciair şi ştim

că la capul procesiunii mergeă iuruc-băi-ractarul. şi la coadă
mehfer-

başa, toată taifaoa“ (D. Russo).

|

“

Drept cea din urmă scriere din colecţia de „Letopiseţe ale Moldovii“ a lui M. Kogălniceanu figurează Condica ce are
întru sine

obiceiuri vechi şi nouă a preainalțaţilor Domni pe care, în 1762, o

scrise Gheorghe

vremii sale,

Suţu,

sau,

Gheorgachi,

după cum

al doilea

se

numeă

logofăt.

el în limba

Ce valoare

literară poate aveă înşirarea seacă a ordinei în care se aşezau boierii
'şi diferitele amănunte. din ceremonialul Curţii, îşi poate închipui
„orişicine,

„În Tara Românească,

un anonim a refăcut,

probabil între anii

1724 şi 1729, cronica lui Radu Popescu în favoarea influentei familii
Bălăceanu. Din cronica lui Popescu se lasă afară toate aprecierile
neîavorabile la adresa lui Aga Const. Bălăceanu, ginerele lui Şerban
Cantacuzino, care a ştiut să moară ca un erou pentru o cauză
puţin
vrednică de laudă, iar moartea .lui Brâncoveanu. se descrie cu

amănunte nouă şi duioase,

într'un stil frumos şi avântat.

,

|

Scrierea aceasta,
7

” Istoria
oștirii
asupra
Moreii

5

Stolnicul Dumitrache ne-a lăsat nişte memorii despre timpul scurt, dar zbuciumat, dintre începerea răsboiului ruso-turc

-şi întronarea lui Alexandru Ipsilante.

nească.

De la una

din nepoatele lui Const. Băcăleanu primi manuscrisul acestei Cronici
- Samuil Clain, care-l copiă la 1770.
|
În Istoria oștirii ce sau făcut asupra Moreii la anul 7233 se
descrie, în formă de jurnal, campania Turcilorîn Morea împotriva
Veneţienilor, la care luase parte, din porunca lui Şţefan Cantacuzino, şi marele paharnic State Leurdeanu. Unul dintre puţinii Români din suita sa, probabil
Constantin Vătavu |, a descris-o,
dând ştiri interesante, deşi adesea naive, precum e aceea că la
Seres „aerul e greu pentru bărbaţi, iar pentru neveste bun, că sânt
“prea frumoase“. Limba e plină de barbarisme fiind împestriţată de

multe turcisme. .

7

Cronica :
Bălăce- :

foarte im-

Stolnicul
Dumi- |
trache
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portantă pentru mulţimea de amănunte istorisite de
un martor ocular

şi pentru actele intercalate în ca, e lipsită însă de valoar
e literară,

- căci autorului îi lipseşte darul de- povestitor, iar
scrierea lui mişună
- de neologisme. turceşti şi greceşti, une-ori
şi italieneşti, neasimilate
spiritului limbei române.
Mihaiu
Cantacuzino

"Un alt cronicar e „Cneazul“

Mihaiu

Cantac

uzino, din
vestita familie a boierilor munteni, născ
ut în anul 1723. A fost boier
cu vază, ocupând funcțiunile de velmedelnicer (1746), mare stolnic.
(1753), apoi un timp îndelungat aceea de
mare vistier

şi în urmă de
mare ban. A fost însărcinat în viaţă
cu importante misiuni diplomatice şi avi să sufere în două rându
ri întemnițarea pentru atitudi- nile sale politice. Rusofil convins,
el fu silit, când Turcia se dovedi
mai puternică, să facă ceea ce făcus
e şi celalalt înaintaş al său în
politica prietenoasă Rusiei, Dimitrie Cant
emir, adică să emigreze în
Rusia (1776),
unde primi rangul de general-maior şi 2000

de şerbi,
dar de unde nu se mai întoarse în
tara sa.
A scris o Istorie a Tării Româneşti,
de: la 1215—1774, al cărei,
manuscris inedit 'se păstrează la Acad
emia Română, Istorie pe
care a tradus-o şi în greceşte în anul
1776. După această traducere
grecească, Istoria lui Cantacuzino a fost
tipărită la Viena, de îraţii
Tunusli, fără indicaţia autorului, în
1806.
.
|
În exilul său din Rusia el scrise, în 1787,
opera saprincipală,
Genealogia Cantacuzinilor.
Doritor de a se impune aristocrației
ruseşti prin obârşia
sa strălucită, îiostul mare ban alcătueşte
un .
arbore genealogic, în mare parte fantastic.
Nemulțumit ci viţa îmmpărătească a strămoşilor Săi, el îşi găseş
te descendența dela un.
„Pair

de France“ de pe timpul lui Carol cel Mare, cu
numele Nicolae Valua (Valois). Pentru vremile pe :care le
poate reconstrui din..:

acte păstrate în familie, scrierea sa e de marc
valoare istorică, iar:
paginile în care istoriseşte pățaniile proprii
dintre anii 1750—1787
au, pe lângă însemnătatea lor istorică, şi
o valoare literară, fiind
„bine scrise şi interesante prin bogăţia amănuntelor.
Cu totul altfel e alcătuită opera unui modest călugăr, om de

Dionisie
Eclesiarhu

casă al episcopului şi mitropolitului de mai târziu Filaret. - Deşi
Dionisie Eclesiarhul (+ 1820) îşi scrie opera sa în anul
1814,

ea e mai bătrânească decât cele mai multe scrieri de la sfâr-

şitul veacului al XVIII-lea.

Autorul ei, însemnând „cele ce s'au în- -

tâmplat acestei patrii a Valahiei în diastima vremii de la cincizecişiS

cinci de ani încoace“, ne aminteşte adesea; timpurile bune ale îniloritoarei

cronografii

de

demult.

E adevărat că

Simplul călugăr

.

-
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mare simţ istoric, că nu e critic în alegerea izvoarelor sale şi adesea
e foarte naiv. În schimb. însă, el ştie să povestească frumos şi are
un interes viu pentru partea anecdotică a

istoriei; are vorba figurată

.

„a omului din popor, îi plac asemănările din nemijlocita sa apropiere
şi caută să-şi explice lucrurile neobicinuite de aiurea, prin prizma
celor cunoscute din ţara sa. Vom aminti numai părerile delicios de
naive ale acestui contemporan al lui Napoleon Bonaparte despre

cuceritorul lumii. EI ar fi fost la origine un „grec-romeos“,
_papistăşit,

trecând

mai

întâiu la Nemţi,

care s'a

apoi la Franţuii, unde

a

„ajuns „obirster“ (== colonel) şi mai târziu feldmareşal — o rudă a
lui trecuse cu „madama“ lui şi prin Țara Românească — a luat parte
la luptele care ţinteau să desființeze „rumânia Franţei“, combătută
de boierii cei mari, care aveau sate multe, „iobagi, adecă rumâni“,
şi, _pricepându-se să „între subt pielea“ miniştrilor şi a boierilor,
ajunse Împărat. Dară cu toată vitejia lui, el fu biruit de marele
duce Constantin, care „spun unii că încălecase pe tunuri şi răcneă
„ca un leu asupra tunarilor, să sloboază tunurile cu iuţime“, acele
tunuri, despre: care i-a spus „un ipochimen vrednic de crezut“ că

- îţi luau auzul cu bubuitul “lor şi că se umpleau cu „un săculeţ de
barut“* (= praf de puşcă). Aceste minunăţii, care se strecoară în
cronica lui din istorisirile sfătoşilor moşnegi -strânşi la taifas pe
prispa unei case din vecini, sau din cărţile ilustrate ale lui: Carca-

- lechi (tipărite la Buda în 1814 şi 1815)

relative la războiul napo-

„leonic din Rusia, îi dau un deosebit parium de vechime. Dionisie
vede lucrurile simplu, precum simplă. eră şi cultura sa, dar le vede
limpede: -volintirii intrând în Bucureşti aveau „câte un pistol, ca

-. un picior de porc, la brâu“. Astiel el are calitatea prețioasă de a fi
evocativ în povestirile sale.
Către sfârşitul veacului, ca o slabă compensație pentru decadenţa genului istoric, se înmulţesc tot mai mult naraţiunile istorice

“în versuri.
bire,

precum

Evenimente
războaie

contemporane
sau ucideri

de predilecție ale acestor naraţiuni:

care impresionau

sensaţionale,

cu deose-

formau
' subiectele

Schimbând forma exterioară,

autorii lor nu prea izbuteau să prefacă proza în poezie. Dar versul
începeă să fie gustat din ce în ce. mai mult, el aveă farmecul nou-"
tăţii şi dădeă iluzia genurilor literare similare, care se înmulţeau.:
mereu la Greci. Nervii versificatorilor, şi mai ales ai ascultătorilor,
erau mai: puțin rafinaţi decât ai noştri, încât suportau potopul

ritmului monoton ce urmă neturburat de nici o imagine puternică, de

nici o rimă neobicinuită. În curgerea lor uniformă, - versurile acestea
+

Naraţiuni .
versificate
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se potriveau
“covoare

pentru

cu

groase,

cea mai
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atmosfera

greoaie

a iatacurilor

în care totul te îmbiă

la. lene,

gustată. trecere a vremii,

împodobite

cu

totul cră întocmit

somnul.

Singurele sen-

Saţii.pe care le deşteptau aceste versuri erau revărsările lirice ale.
autorului, când sau îşi căină eroul, sau se jeleă pe sine, sau —
şi

aici. e un progres —

.

boceâ starea tristă a ţării şi a poporului său.

Căci toate aceste cronici rimate 'erau „jalnice istorisiri sau tragedii“,
ca faimoasa poemă asupra Eteriei a. vornicului Alecu Beldiman de.
la începutul veacului următor, care încheind şirul acestor cronici,.
le întrece pe toate în proporţii.
ă
Ma
Cea mai veche din aceste naraţiuni versificate; (copia. datând

Istoria
lui Stavarache şi din 1767), este Istoria lui Iordache Stavarache, biv
- Istoria
başicapichiaiă al' Tării Munteneşti. În 235 de versuri
Tării Robanală
şi ritmul nu totdeauna respectat, fără imagini
mâneşti

un vocabular

sărac,

ţinându-se

fidel de originalul

vel spătar şi
lungi, cu .rima
poetice şi cu

.

grec, pe care-l

”

traduce,
'se descrie în ea cu. exactitate istorică viaţa de strălucire
şi căderea năprasnică a lui Iordache Stavarache. În Constantinopol,
unde eră reprezentant al Domnuluipe lângă Sublima Poartă (capuchehaie), acest. tipic Fanariot lacom strângeă averi fantastice, ţesând
intrigi împotriva”

duşmanilor

săi : personali, fiind

temut

chiar. de

Domni, pân
ce, ă
ajuns în închisoare, îu ucis şi i se confiscară toate

averile agonisite prin jaf. -.
o.
Cele dintâi versuri originale asupra. evenimentelor contimporane- sânt cele întitulate Istoria Țării Româneşti de la leat 1769,

păstrată în mai multe variante, -al' căror autor pare a îi Ştefan:
RuSsănescu şi în care se descrie intrarea „stupăilor“, adică a
Ruşilorşi partizanilor lor, în Bucureşti. Cu prilejul războiului rusoture din acel an se. tipăreşte şi manifestul întitulat Trâmbița ro- .
mânească. Avem şi o naraţiune despre Moartea şi îngroparea lui

_* Potemkin,
“ Stihurile :
Din
astipra
Grigore
morții lui .

„Ghica

martir,

anul

1777,

din Moldova,

Ghica Voivod,

al Moldovii.

sânt

Sfihurile

asupra

Domnului

Ele descriu omorul Domnului

acel eveniment ncobicinuit — un Domn decapitat din poruncă

“ împărătească “— care a impresionat adânc pe contemporani şi care,
precum mărturiseşte Sulzer, făcă să vibreze şi coarda muzei populare. Autorul anonim pare a îi fost martor ocular al decapitării,

căci ştie să ne povestească fel de fel de amănunte.

O face tacticos;

fără simţ pentru poezie, fără să priceapă tragedia momentului, în
vreo 250 de versuri.
Chiar când se pare că a prins o notă

într'adevăr potrivită,

imediat urmează versuri banale,

.
.

prozaice, în

.

S. Puşcariu, /storia literaturii

llustraţie din EROTOCRITUL
După Manuscriptul

de la Muzeul

lui Cornaro
A
Liinbei Rom an€,
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care se desvălesc gândurile sale de burghez pacinicşi pios. - Astfel,

- dupăce

omorul

e arătat

cu

toate

amănuntele. şi se spune

a fost aruncat pe fereastră în grădina cea din dos,
îl îngropară,

scriitor: -

se pare pentru

un

moment

că

-

Ra

__Din

;

averile

duioşia

RS

.

că corpul

unde bostangiii
- îl cuprinde

pe

lui. toate-

Neavând la a sa moarte
Măcar patru coți de pânză
Ca pe dânsul s'o întinză!

Dar apoi urmează aceste versuri fără gust:
Şi-aşa s'au săvârşit
Grigore Ghica cel: vestit,
- Care mult s'au minunat

„De

moartea ce s'au

- Rămâne
Ca

să ne rugăm

-

.

tâmplat!

N

Da

|

să-l ierte Dumnezeu,

-

Să-i fie Duhul în fericire,
Vecinica

Se pare

că de acelaşi

lui pomenire! -

autor —

„un profesionist

asasinatele politice“ îi zice d-l Iorga —

- stihuri,

Bogdan,

în care se descrie cam

literar pentru

sânt şi: cele vreo 550 de

în- acelaşi îel,

pieirea lui Manolochi

vel-vornic şi a lui loan Cuza, biv vel-spătar, carii cu urgie

împărătească şi de sabie-domnească s'au săvârşit.
Ceva

|

mai talentat decât stihuitorul moldovean
-eră un boierinaş

muntean, care se numeă pe sine PitarulHristache.

Pitarul

Judecând Hristache

după unele provincialisme, ca „picere“ (în loc de picioare“), se..
pare că avem a face cu un Bucureştean. Versurile lui poartă titlul:

Istoriilui
a Mavrogheni Vodă şi a răsmiriții din timpul lui, pe la 1790
şi se.ocupă de faptcu domnia acestui Fanariot capricios şi Crud,.
pe care nici nu-l laudă, nici nu-l defaimă şi nici nu-l pricepe în .

de ajuns. Une-ori se încântă de faptele lui, aflând chiar o rimă
neobicinuită:
|
|
a
- Brava,

Mavrogheni,- brava?

Altul ca iine mai sta-va?
alte ori îşi bate joc de el:
si

Jefuiă unde ştiă .,
Pe care ştiă că rare.

Nu-i mai face supărare
S. Puşcariu,

Istoria literaturii.

,

.

!
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fără să se indieneze prea mult
ordinea zilei pe vremea sa: .

Iv

însă şi: explicându-şi
.

jafurile

la

Adevăr spun că prădă,
Dar. nevoia-l îndemnă.

În general, versurile acestea, deși
stângace şi cu toate Cusuru„rile inerente unei vremi începătoare,
se citesc totuşi cu mai multă .
plăcere, fiindcă în ele răsună ceva
din felul poeziei noastre popu"lare şi

de-oare-ce le lipseşte mai ales nota supărăto
r de tânguioasă.

În locul ei adesea apare gluma

şi ironia, deşi cam tare şi trivială.
Încă un lucru însă bate la ochi în vers
urile Pitarului: Grecii sânt,
- nesuferiţi şi împotriva lor el găseşte
acce
nte de energică protestare.
Aceasta ce un pas înainte, arătându-ne
că ne-am apropiat de vremurile când luptele naționale ale Grecilor,
-duse pe pământ românesc,
au deșteptat şi la Români mişcări naţi
onaliste şi au provocat rup-

"tura între cele două neamuri care nu mai pute
au luptă alăturea. Ele
însă ne conduc

„îi tratate aici. .

Fă

.

(O

în epoca

-

nouă

a literaturii

i

române şi nu mai

-

pot

-
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