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PREFATĂ
'

Poate cel care a ilustrat cel mai pregnant enciclopedismul
„muzeiştilor" clujeni, îmbrăţişând, cu aceeaşi fervoare, diverse
ramuri ale filologiei şi lingvisticii româneşti, a fost Nicolae
Drăganu. Studiul vechilor texte literare, toponimia şi antroponimia, lexicologia şi sintactica l-au captivat în egală măsură,
fiecărei discipline consacrându-i cercetări temeinice. De la recenzia doctă, plină de sugestii, scrisă în spiritul critic cultivat la
„Dacoromania", cu analize pertinente în care sunt vehiculate
nume ilustre de lingvişti străini, precum Wilhelm Meyer-Ltibke,
Ernst Gamillscheg, Kr. Sandfeld, Carlo Tagliavini sau Wilhelm
Wundt, alături de prestigioase nume de filologi români, la notele
lexicale şi etimologice concentrate, dar de o mare profunzime şi,
de cele mai multe ori, plauzibile; de la studii masive, bogat
documentate, în care abordează cele mai incitante subiecte
consacrate vechiului scris românesc, la cercetările complexe de
onomastică, menite să consacre această disciplină de graniţă; de
la sintezele ambiţioase la însemnările concise, care lăsau să se
întrevadă însă, după expresia lui Sextil Puşcariu, „izbucniri ale
unei intuiţii înnăscute" - iată doar câteva dintre faţetele care
definesc personalitatea unui cărturar împătimit, de la a cărui
naştere se vor împlini în curând 120 de ani.
Născut în comuna Zagra, din judeţul Bistriţa-Năsăud, în
18 februarie 1884, Nicolae Drăganu urmează primele clase
primare în satul natal, unde tatăl său era învăţător, şi apoi la
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Se înscrie la liceul din acelaşi oraş, ale cărui cursuri le
în 1902. Obţinând o burs~1 din fondurile grănicereşti.
s tudiază filologia c la s ică şi limba romană la Lni \ersitatea din
Budapesta. unde işi susţine doctoratul, în 1906, cu lucrarea
Compunerea cuvintelor româneş ti, scrisă în limba maghiară . În
acelaş i an, devine profesor „s uplent" la Gimnaziul Superior
Fundaţional (devenit ulterior Liceu l Griin iccresc .. George
Coşb uc"') din N~ls:1uJ. iar în I 90i<. după obţinerea atestatului in
spec ialităţil e limba ~i literatura latină , greacă şi română, este
prnmovat profesor .. ordinar"' definitiv.
Este perioada în care N. Drăganu începe să scrie. în mod
constant. studii consacrate istori ei limbii române, precu m cel
intitulat limbă şi istorie, publicat în 1909 în „Transilvania", iar
in anul următor, în aceeaşi revi s tă , articolul Asperităţi sintactice.
În 1914. la recomandarea lui Alexandru Philippidc, Academia
Română ii publică lucrarea Douâ manuscripte 1·echi .· Codicele
Todnrescu şi Codir cle A1arţian (studiu ~i tran~cr icrc). o primă
co ncreti zare a acribiei sale filol og ice.
Obţine. peste doi ani. abilitan:-a ca docent la Universitatea
Ji n Cluj. implicându -se, imediat după Marea Unire din 1918, în
reorgani zarea acesteia. În 1919. devine profeso r la Catedra de
limba ~i literatura română II (Istoria limbii şi literaturii româ ne
vechi) de la Facultatea de litere ~ i Filosofie a l ' niversităţii
cluje ne. unde va funcţiona până la moartea sa, în 17 decembri e
l 939. Omul de şti intf1 va fi suplinit, în permanenţă. de omul de
acţiune , fiind. de-a lungul anilor. Jccan , prorector. rector sau
primar al Clujului.
Concomitent. se integrează încă de la început în valorosul
colcct i\ al :.1uzeu lui Limbii Rom ~i ne, înfiin\at de Sextil
Puşcariu, la Cluj, în 1919, colaborând, împreună cu Theodor
Capidan. Constantin Lacca, Constantin Di culescu, Teodor
Naum. Ştefan Paşc a ~ i alpi, la elaborarea Dictionarului limhii
absolvă
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române. El este, alături de Vasile Bogrea, un alt muzeist de
excepţie, unul dintre cei mai fecunzi cercetători ai originii
cuvintelor româneşti. Preocupat de analiza fondului latin al
lexicului românesc, ca şi de studiul interferenţelor lingvistice,
Nicolae Drăganu a propus aproximativ 300 de etimologii, pe
care le-a expus în şedinţele de comunicări de la Muzeu (ţinute la
început luni, iar, apoi, în fiecare marţi seara), publicate după
aceea în „Dacoromania", în primul rând, sau în alte publicaţii de
specialitate ale vremii, precum ,,Revista filologică" (Cernăuţi),
„Studi Rumeni" (Roma), ,,Anuarul Arhivei de folclor" (Cluj),
„Cronica numismatică" (Bucureşti) şi altele.
Un portret deosebit de plastic, în acest sens, al celui care
venea la Muzeu „cu ghiozdanul plin de notiţe'', va fi schiţat, mai
târziu, de Sextil Puşcariu în necrologul pe care i-l face în
„Dacoromania" din 1941: „Comunicările lui erau întotdeauna
întemeiate pe un material documentar bogat, pentru strângerea
căruia avea o adevărată pasiune. Simţea o voluptate să-şi claseze
argumentele după puterea lor probatorie. Aşezându-se lângă
soba din sala de şedinţe, îşi scotea ochelarii şi citea fişă după
fişă, lăsând să treacă pe dinaintea ochilor noştri exemplele prin
care-şi întemeia o argumentaţie, chiar când nu mai era nevoie de
ea. Dar citind totul, el retrăia plăcerea descoperirilor sale.
Câteodată, întreruperile noastre îl scoteau pentru moment din
cumpăt. Neavând promptitudinea replicei, el venea abia în
săptămâna viitoare cu argumentări nouă şi mai ample. Căci
grănicerul năsăudean, atât de blând în aparenţă, era plin de
temperament războinic atunci când critica părerile prea
hazardate ale altora şi mai ales când şi le apăra pe ale sale. În
asemenea împrejurări, faţa i se îmbujora, vocea începea să
treacă în registrele înalte şi mâna care ţinea fişa tremura uşor.
Odată, pentru apărarea priorităţii unei idei scumpe lui, a fost
gata să părăsească Muzeul. Dar s-a întors repede între noi şi a
www.inst-puscariu.ro
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continuat să dea comunicărilor şi criticilor nota sa personală şi
să ia din toată inima parte la agapele vesele pe care le aranjam
de câte ori apărea un nou volum din «Dacoromania»".
Recunoaşterea personalităţii ştiinţifice a lui Nicolae Drăganu
nu a întârziat să se producă, fiind ales membru corespondent al
Academiei Române, în 1923, şi membru activ, în 1939. Este
ales, de asemenea, preşedintele secţiunii literare a Astrei, iar cu
câteva luni înainte de dispariţia sa devine primul preşedinte al
Societăţii Române de Lingvistică.
Înainte de toate acestea, laurii consacrării sale ştiinţifice i
l-au adus cele peste 220 de titluri de studii, articole şi recenzii
publicate în timpul vieţii sau apărute postum (vezi Bibliografia
operelor lui Nicolae Drăganu, în ,,Dacoromania", X, partea I,
1941, p. 169-183; „Cercetări de lingvistică'', XXIX, 1984, nr. 2,
p. 116-121).
Conştient că studiul toponimiei şi al antroponimiei poate
suplini lipsa izvoarelor istorice, el este absorbit de gândul de a
strânge numele „părţilor de hotar" din regiunea sa natală şi de a
analiza materialul onomastic într-o strânsă conexiune cu lexicul
comun. După ce publică, încă din primul număr al buletinului
Muzeului Limbii Române, ,,Dacoromania", un studiu intitulat
Din vechea noastră toponimie, N. Drăganu alcătuieşte, în 1928,
o substanţială monografie, Toponimie şi istorie, în care îşi
propune să desluşească „originea numelor satelor de pe Valea
Someşului de Sus şi vechimea lor". Dar edificiul cel mai
impunător în acest domeniu îl constituie lucrarea Românii în
veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, apărută în
1933. El îşi extinde mult aria de investigaţie, cuprinzând
întregul teritoriu unde locuieşte sau ar fi putut locui, pe baza
atestărilor documentare, o populaţie românească. Fructificând
datele oferite de cronica lui Anonymus şi de Gesta Hungarorum, lingvistul clujean identifică în Pannonia nume româneşti
www.inst-puscariu.ro
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de locuri şi de persoane, începând cu secolul al IX-lea, iar în
secolele următoare în Moravia, Galiţia şi în Carpaţii nordici.
Sunt aduse astfel numeroase argumente de ordin lingvistic pentru a proba vechimea şi răspândirea românilor, prin păstorit şi
transhumanţă, în spaţiul medieval. Dincolo de explicaţiile şi
asocierile uneori forţate, de tezele mai puţin concludente, lucrarea este, fără îndoială, opera unui mare erudit, caracterizată
elocvent de O. Densusianu: „Cu înlăturări de încrederi exagerate
în unele atestări, cu renunţarea la interpretări departe de a fi
convingătoare, cartea ar fi câştigat, desigur, dar ea vorbeşte de
atâtea ori, limpede şi hotărât, pentru cunoaşterea trecutului
nostru".
Ipostaza de sintactician vine să completeze profilul ştiinţi
fic al savantului, convins că „puritatea expresiunii" este condiţionată, în primul rând, de „studiul inteligent al limbii actuale, în
manifestările ei cele mai vii, cele mai apropiate de gândirea şi
rostirea spontană". Titular al cursului de sintaxă, pe lângă cel de
literatură română veche, N. Drăganu îmbrăţişează această disciplină cu aceeaşi dăruire, fiind receptiv la noile metode de analiză promovate în epocă. Pe lângă studiile care abordează probleme de sintaxă şi de gramatică istorică - dintre care se detaşează
lucrarea cu titlul Morfemele româneşti ale complementului în
acuzativ şi vechimea lor, publicată postum, în 1943 - ilustrul
profesor năzuia să realizeze şi un tratat reprezentativ de sintaxă.
Din acest temerar proiect au rezultat alte două lucrări de
anvergură, apărute, de asemenea, postum, în 1945: Istoria
sintaxei şi Elemente de sintaxă a limbii române.
Repudiind, astfel, stricta specializare, cu o mare disponibilitate faţă de elementele novatoare care se impuneau în
diferitele discipline lingvistice, Nicolae Drăganu nu a fost
nicidecum un diletant, indecis în a se fixa pe un anumit filon de
cercetare. În fiecare dintre domeniile investigate, cu aceeaşi
www.inst-puscariu.ro
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sobrietate şi putere de concentrare, el făcea dovada unei docuexhaustive, succedată de o expunere adecvată, la obiect,
a ideilor şi a faptelor de limbă tratate.
Scrupulozitatea şi spiritul minuţios care l-au caracterizat
sunt detectabile, poate cel mai elocvent, în cadrul preocupărilor
sale de filologie, în sensul cel mai restrâns al termenului. Critica
textuală a rămas o constantă a exegezelor sale, începând cu
lucrarea amintită, din 1914, în al cărei preambul scria: „Chestiunea priorităţii între tipăriturile şi manuscriptele cele mai vechi
ale noastre este de o importanţă capitală, căci cu cât se vor
descoperi mai multe manuscripte vechi, din cari se va putea
reconstrui prototipul originalului, respective al traducerii originale, cu atât mai uşor se va rezolvi definitiv şi se va putea
constata data când am început a scrie, respectiv a traduce cărţi în
româneşte". Recenzarea cu promptitudine a unor contribuţii
referitoare la începuturile scrisului în limba română reprezintă,
în chip firesc, opţiunea clară a cercetătorului pentru fenomenul
literar medieval. Sunt comentate, cu mult simţ analitic, mai ales
în ,,Dacoromania", volume, studii şi ediţii de texte semnate de
autori precum Andrei Bârseanu, I. Bianu, Bitay Ărpad,
N. Cartojan, Gh. Ciuhandu, Em. Grigoraş, N. Iorga, Constantin
I. Karadja, AL Procopovici, Sextil Puşcariu, Iacob Radu, Mario
Roques, Al. Rosetti, Dan Simonescu ş.a. Multe dintre recenziile
sale au, de fapt, configuraţia unor articole de sine stătătoare, nu
numai prin extensia lor, ci şi prin percutanţa punctelor de vedere
avansate.
Contribuţiile aduse la clarificarea unor aspecte necunoscute sau controversate ale vechiului scris românesc sunt remarcabile, cercetarea de istorie literară având, în primul rând, o
componentă filologică - textologică şi lingvistică -, complinită
de o perspectivă comparatistă şi culturală. O simplă trecere în
revistă a principalelor sale studii filologice, cuprinzând, în submentări
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sidiar, transcrieri de texte, reproduceri de filigrane, facsimile sau
glosare, este edificatoare: Calvinismul şi literatura românească
( 1916), Un pasaj din Evangheliarul de la 1560-61 al lui Coresi
rău înţeles până acum (1921), Critica ştiinţifică în filologia
noastră actuală (1922), Un fragment din cel mai vechi
molitvenic românesc (1922), Catehisme luterane (1922), Cea
mai veche carte rakOczyană (1922), Pagini de literatură veche
(1923), Manuscrisul Liceului Grăniceresc „ G. Coşbuc" din
Năsăud şi săsismele celor mai vechi manuscrise româneşti
(1923), Codicele pribeagului Gheorghe Ştefan, voievodul
Moldovei (1925), Despre ce Psaltire şi Liturghie vorbeşte Pavel
Tordaşi la 1570? (1926), Versuri vechi (1926), Cea mai veche
„slavoslovie" (doxologie) românească (1929), Un manuscris
calvino-român din veacul al XVII-Zea ( 1936), Un manuscris de
apocrif religios ardelean din veacul al XV-Zea? (1938), Transcrierea textelor chirilice (1941) etc.
Un solid studiu monografic îi este dedicat umanistului
ardelean Mihail Halici, într-o lucrare de peste 80 de pagini,
având subtitlul semnificativ Contribuţii la istoria culturală
românească din secolul al XVII-lea, publicată în 1926 în
volumul IV din ,,Dacoromania". N. Drăganu întreprinde aici un
excurs amplu în literatura barocă transilvană, urmărind, mai
întâi, biografia acestei familii de cărturari români, cântecele
calvine şi psalmii versificaţi copiaţi de Mihail Halici-senior în
jurul anului 1640, încercările literare ale lui Mihail Halici-fiul,
cel care se considera „nobilis romanus civis", raporturile sale cu
Valentin Frank von Frankenstein şi cu Francisc Pâriz Papai,
pentru ca în final să aducă o serie de argumente în favoarea
identităţii autorului cunoscutului dicţionar bănăţean, Anonymus
Caransebensiensis, în persoana lui Halici.
Vocaţia sa pentru epoca veche şi-a găsit deplina confirmare prin publicarea, în 1938, în limba franceză, a studiului de
www.inst-puscariu.ro
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intitulat Histoire de la litterature roumaine de Transylvanie des origines a la fin du XVILf siecle. Compartimentată în
patru capitole (Înainte de secolul al XVI-lea, Secolul al XVI-lea,
Secolul al XVII-iea şi Secolul al XVIII-iea), lucrarea este o
prezentare succintă a literaturii medievale şi premoderne transilvănene, privită în contextul fenomenului cultural naţional. El îşi
propune, astfel, să realizeze o panoramă reprezentativă, luând ca
repere primele manifestări de „literatură bizantină mijlocită de
lumea slavă" şi ajungând până în jurul anului 1780, „dată la care
se poate fixa începutul literaturii nouă româneşti". Având ca
model Istoria literaturii române. Epoca veche a lui Sextil
Puşcariu, a cărei primă ediţie o va recenza, elogios, în ,,Dacoromania" din 1921, N. Drăganu va îmbrăţişa din aceeaşi perspectivă „evoluţionistă", ca şi predecesorul său, studiul istoriei
literare, concepută în strânsă interdependenţă cu dezvoltarea
limbii literare. Sunt repuse în discuţie aspecte susceptibile de
interpretări în privinţa originilor scrisului în limba română,
precum şi a rolului pe care l-au avut o serie de centre culturale
în dezvoltarea tiparului. Este surprinsă, totodată, şi activitatea de
promovare a cărţii manuscrise, autorul având în vedere atât
textele religioase (biblice, liturgice, predici), cât şi literatura
populară (apocrifă, hagiografică, didactică, distractivă şi de
prevestire). În acelaşi timp, profesorul clujean reevaluează şi
pune în circulaţie nume de cărturari, cvasianonime până atunci,
omise de alte istorii literare, menţionându-i, de pildă, pe Ioan
Zoba din Vinţ, Gheorghe Buitul, Gavril lvul, Mihail Halici,
Teodor Corbea, Radu Tempea, Gherontie Cotorea, Dimitrie
Eustatievici Braşoveanul şi alţii. El completează, în chip fericit,
filele albe lăsate, în majoritatea istoriilor literare consacrate
acestei perioade, de la Simion Ştefan la Şcoala Ardeleană,
pentru un interval de aproape un secol şi jumătate, aşadar,
dovedind că marea mişcare culturală de la sfârşitul secolului, al
www.inst-puscariu.ro
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XVIII-lea a fost pregătită, prin acumulări succesive, în epocile
care au premers-o. Încercând să elucideze o serie de probleme
de filiaţie a textelor româneşti sau ecourile influenţei calvine în
literatura veche, autorul pune în evidenţă, cu probitate, interferenţele culturale româno-maghiare care au favorizat ecloziunea fenomenului autohton.
Trebuie remarcat faptul că formaţia sa şi-a pus amprenta,
în planul descriptiv-analitic, asupra modului de concepere a
acestei sinteze, istoria literară constituind, pentru Nicolae
Drăganu, „o formă de cultură filologică" (Marin Bucur). El se
angrenase, de fapt, încă de la primele sale articole, în febra
discuţiilor din epocă, nu o dată polemice, în legătură cu localizarea şi datarea textelor rotacizante, precum şi cu identificarea
curentului cultural care a determinat apariţia primelor traduceri
de cărţi religioase în limba română. Este interesant că N. Drăganu
şi-a revizuit, pe parcurs, unele opinii, depăşind închistarea şi
refuzând să rămână adeptul unei teorii unice, imuabile. Astfel,
dacă la începuturile sale aderase la teoria husită, lansată de
N. Iorga şi împărtăşită, mai apoi, de Sextil Puşcariu,
I.-A. Candrea, Al. Procopovici şi I. Bianu, el renunţă în sinteza
din 1938 la aceasta, înclinând pentru o „conciliere" a diverselor
teorii. Unele texte traduse pot fi puse sub influenţa luterană,
altele sub cea calvină, după cum în alte cazuri (apocrifele, de
exemplu) crede că ar trebui să acceptăm o iniţiativă internă.
În privinţa locului în care s-a efectuat transpunerea textelor rotacizante, el adoptă, în 1914, o soluţie de compromis între
punctele de vedere exprimate de Iorga şi, respectiv, de
S. Puşcariu, considerând că traducerea acestora s-a efectuat în
Maramureş de un călugăr de origine bihoreană. În 1924, într-o
amplă recenzie din ,,Dacoromania" la o lucrare a lui Th6t-Szab6
Pâl, el atribuie traducerea unui sas din regiunea Bistriţei,
refugiat apoi în Moldova, pentru ca în Histoire. .. să opteze
www.inst-puscariu.ro
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pentru sudul Transilvaniei. El susţine că textele rotacizante ar fi
copii moldoveneşti după originalele sud-ardeleneşti, !ară
rotacism, din care descind, deopotrivă, şi tipăriturile coresiene.
Subliniem că localizarea în Moldova a copiilor a fost validată,
în parte, de cercetările filologice actuale.
Datarea vechilor texte este abordată, mai precaut, de către
N. Drăganu, traducerea celor rotacizante fiind plasată aproximativ în prima jumătate a secolului al XVI-iea, iar a unora dintre
cărţile coresiene (Tetraevanghelul, Apostolul, Psaltirea) la
sfârşitul deceniului şase al aceluiaşi secol.
Nu vom insista asupra unor ipoteze mai puţin credibile,
emise de filologul clujean, cum ar fi cele despre originea străină
a traducătorului, eventual a copistului, presupusul rol pe care
l-ar fi jucat Despot-Vodă, în colaborare cu saşii, în copierea textelor în Moldova, vechimea originalului Molitvenicului Marţian,
încadrarea unor manuscrise (Codicele Todorescu şi Marţian,
Codicele de la feud) în secolul al XVI-lea etc. Alte opinii ale
sale însă, precum cele referitoare la descinderea Catehismului
Marţian din cel coresian, provenienţa cazaniilor din Codicele
Todorescu din textele coresiene corespunzătoare din Cazania a
II-a din 1581, legăturile lui Coresi cu tipografia honteriană,
indicarea locului de tipărire a Fragmentului Todorescu la Cluj şi
nu la Oradea etc., au fost legitimate de cercetările ulterioare.
Fenomenul cultural este abordat, aşadar, pe parcursul
acestui compendiu, dintr-o perspectivă pred01ninant filologică,
tăcându-se în permanenţă apel la realitatea textuală. Faptul de
limbă este adus adesea în sprijinul ipotezelor şi a datelor de
istorie literară. De altfel, într-un capitol introductiv, rămas
nepublicat, Ia Cursul de istorie a literaturii române vechi (BAR
Cluj, ms. rom. 1100), N. Drăganu îşi expune principiile metodologice, integrând istoria literară în filologie, căreia îi conferă, în
spirit neogramatic, o sferă atotcuprinzătoare: „Istoria limbii şi a
www.inst-puscariu.ro
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literaturii fac parte din filologie. (.„) Când studiem deci istoria
limbii şi a literaturii pe bază de texte pe care le colaţionăm, stabilim, interpretăm şi criticăm, fixându-le vechimea, originalitatea, valoarea etc„ întrebuinţăm metode filologice, facem
filologie, fie că o înţelegem pe aceasta în sensul ei obişnuit, ori
în cel mai strâmt".
Fără a avea amplitudinea sintezelor lui Nicolae Iorga sau
ale lui Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române din Transilvania de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-Zea a lui
Nicolae Drăganu rămâne ca o lucrare de referinţă, sistematică şi
riguros documentată, care nu şi-a pierdut încă utilitatea.
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Restituirea principalei lucrări de istoriografie literară a lui
Nicolae Drăganu are o dublă semnificaţie: repune în circuitul
ştiinţific versiunea franceză, apărută, într-un tiraj limitat, în La
Transylvanie. Ouvrage publie par !'Institut d'Histoire Nationale
de Cluj, Bucarest, 1938, p. 599-665 (şi în extras, 69 [= 67] p.),
volum editat de Academia Română; oferă, pentru prima oară,
cititorilor versiunea în limba română, rămasă în manuscris.
Această din urmă variantă ne-a fost pusă la dispoziţie, cu
ani în urmă, de către fiica lui N. Drăganu, regretata lingvistă Pia
Gradea, precum şi de fiul acestuia, profesorul Tudor Drăganu,
reputat jurist. Este vorba despre un manuscris autograf de 122
de file, transcris pe jumătate de coală, purtând titlul Istoria
literaturii române ardelene vechi. Este o redactare primară şi nu
o traducere a versiunii franceze. Am modificat titlul iniţial, prin
raportare la cel publicat în franceză, încetăţenit deja, realizând,
astfel, o concordanţă între cele două versiuni.
Textul - redactat în cerneală neagră - prezintă unele
corecturi şi reformulări marginale sau interliniare, făcute, în
general, cu aceeaşi cerneală sau cu creion roşu. Unele intervenţii
ulterioare, scrise cu creion negru sau cu cerneală albastră, care
nu aparţin, după grafie, autorului, nu au fost luate în considerare. Am avut la dispoziţie şi o dactilogramă, rezultată dintr-o
tentativă de reeditare cu mai multe decenii în urmă, prezentând
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o serie de modificări care nu se regăsesc în manuscris şi de care
nu am ţinut cont.
În transcrierea textului am păstrat unele particularităţi de
limbă, între care fonetisme precum: bă/aur, ceti, învălită, samă,
în alternanţă cu seamă; în poziţie iniţială şi la început de silabă,
după o vocală plenisonă, e a fost redat prin ie; am renunţat la -u
final, când este exclusiv grafic (întâiu, obiceiu); s-au conservat
un plural de tipul suferinţi, unele forme de genitiv-dativ în -ei
(lunei, retoricei), precum şi cea de feminin plural nouă a adjectivului nou, alături de forma analogică noi; am menţinut, de
asemenea, forma numeralului ordinal întâi, în situaţia în care se
acordă ca un substantiv feminin: jumătatea întâia; am amendat,
însă, formele de indicativ imperfect ale verbelor de conjugarea a
IV-a scrise cu -i- în loc de -e- (găsiau, slujia). Am păstrat, în
sfărşit, câteva variante lexicale utilizate sporadic de autor:
fantazie, hesychast, ,,isihast, adept al isihasmului", prejudiţiu, cu
sensul „prejudecată", razim, reformaţiune, religiune.
Etnonimele scrise cu iniţială majusculă (Turci, Unguri)
au fost transcrise cu iniţială mică. Unele prescurtări din manuscris (ex„ sec.) au fost întregite tacit. Punctuaţia a fost restabilită
potrivit normelor în vigoare.
Referinţele bibliografice (autori, titluri, citate) au fost verificate cu originalele şi corectate în mod tacit. Reproducerile
textelor chirilice au fost, de asemenea, revizuite, conform principiilor de transcriere interpretativă. În notele de editor, din
final, semnalate în text între paranteze drepte, am amendat unele
date depăşite, în consonanţă cu cercetările ulterioare, specificând, după caz, şi informaţii bibliografice la zi. Au fost precizate tot aici cotele şi depozitele actuale de păstrare ale unor
manuscrise, precum şi ediţiile noi ale unor tipărituri şi manuscrise. Câteva lacune sau inadvertenţe din text au fost
completate între paranteze drepte.
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Textul în limba franceză a fost reprodus după un extras
din volumul Ltz Transylvanie, având câteva adăugiri marginale
manuscrise efectuate de către autor. Unele mici omisiuni sau
dezacorduri au fost îndreptate tacit. Traducerea eronată a sintagmei judeţul Braşovului, cu sensul „«judele», primarul Braşo
vului'', prin du district de Braşov a fost corectată între paranteze
drepte: „judeţul" [le maire].
Nu există o concordanţă perfectă între textele celor două
versiuni, întrucât apar unele note explicative (în paranteză sau
infrapaginal) numai în varianta din franceză. La fel, textul românesc cuprinde câteva formulări care lipsesc din traducerea în
franceză (a se vedea, de exemplu, începutul şi sf'arşitul
subcapitolului XXI). Am segmentat subcapitolul I în textul
românesc în concordanţă cu cel francez, iar subcapitolul XXII
din textul francez în funcţie de structurarea celui românesc.
Două adnotări în limba română făcute numai pe extrasul publicat le-am preluat integral în notele din varianta românească, în
varianta franceză redându-se numai referinţele bibliografice
propriu-zise. De asemenea, ultimele patru referinţe din cadrul
notei 63 au fost adăugate ulterior de către autor pe extras.
Bibliografia finală - comună, pentru ambele versiuni - a
fost preluată din varianta tipărită, nefiind completată, ci doar
corectată, intenţia autorului de a indica doar lucrările cele mai
importante fiind exprimată, de altfel, într-o notă. Referinţele
bibliografice din notele de editor pot suplini unele lacune.
Considerăm că publicarea acestei sinteze bilingve, cu un loc
bine definit în istoriografia literaturii române vechi, va oferi specialiştilor români şi străini, studenţilor umanişti, precum şi publicului
larg un instrument de lucru, încă viabil, în multe privinţe.
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ÎNAINTE DE SECOLUL AL XVI-LEA
I
Fără îndoială,

cea mai mare descoperire pentru a face
posibi lă evoluţi a spirituală a omului a fost limba, sistemul de
semne alcătuit din sunete potrivite pentru comunicarea nemijlocită cu semenii noştri.
A doua descoperire, a cărei importanţă o covârşeşte doar
cea dintâi, a fost cea a scrisorii, a scrierii limbii vorbite printr-un
sistem de semne menit să ne facă cu putinţă să comunicăm, unii
cu alţi i, de la distanţă, în spaţiu şi timp.
Scrisoarea ne face accesibile produse spirituale scrise
departe de noi şi ne dă posibilitatea de a le cunoaşte, preţui , imita ori respinge.
Scrisoarea ne păstrează şi transmite rezultatele culturale
ale trecutului, pentru ca pe ele să putem clădi cu mai multă
uşuri nţă pe cele ale viitorului. Astăzi, când ne găsim la un nivel
de civilizaţie şi de cultură aşa de înaintat, nici nu ne putem
11nagina cum s-ar înfăţişa neamul omenesc dacă n-ar fi găsit
scrisoarea, această „iscusită oglindă minţii omeneşti", cum o
nu meşte atât de frumos bătrânul şi înţeleptul cronicar Miron
Costin, „scrisoarea dintru care, dacă va nevoi omul, cele trecute
cu multe vremi le va putea şti şi oblici".
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Din scrisoare, mai mult sau mai puţin îngrijită, mai mult
sau mai puţin complicată şi împodobită, manuscrisă sau tipărită,
pe hârtie sau pergament, legată în scoarţe de lemn sau carton,
învălită cu argint, chiar aur, piele sau pânză, ori numai broşată,
se alcătuieşte cartea. Cartea înseamnă cultură şi literatură: literatură ştiinţifică, dacă este menită să ne înveţe, literatură fiumoasă sau propriu-zisă, dacă este făcută cu gândul să ne placă
pentru frumosul cuprins din ea şi să ne distreze.
Când s-au scris şi tipărit mai întâi cărţi în ţările româneşti
şi, mai ales, când s-au scris şi tipărit mai întâi cărţi româneşti,
când s-a deşteptat în români conştiinţa de neam? Iată chestiunea
la care trebuie să răspundem mai întâi.
Un prejudiţiu, care mai dăinuieşte, este că poporul român
a fost în evul mediu un popor fără istorie şi fără cultură.
Adevărul este că poporul român a avut totdeauna şi istorie
şi cultură, mai mult ori mai puţin naţională, după vremuri; mai
întunecată ori mai luminoasă, după conducătorii pe care i-a
avut.
În evul mediu el n-a fost stăpân pe soarta sa. Risipit pe o
întindere foarte mare, organizat în mici voievodate şi cnezate
fără legătură mai strânsă între ele şi conduse adeseori de străini ,
i s-a impus cultura celor ce-l stăpâneau.
Chiar de prin secolul al IX-lea şi al X-lea, cu siguranţă
înainte de venirea ungurilor - după care nu s-ar mai fi putut
întâmpla ceea ce s-a întâmplat, regii acestora fiind apostoli ai
catolicismului -, conducătorii românilor au primit ca limbă
bisericească şi administrativă limba medio-bulgară, deodată cu
produsele literare ale acesteia şi cu valoarea slovelor obişnuite
în ele. Literatura lui, în acest timp, este o literatură de împrumut,
cu o haină de împrumut: literatura bizantină mijlocită de lumea
slavă, cu care trăise împreună mai multe sute de ani, în a cărei
limbă se închina acum, părăsindu-şi propria limbă în care se
www.inst-puscariu.ro
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- şi pe a cărei organizare o primise şi şi-o prefăcuse
în obicei în multe privinţe.
Forma de cultură bizantină bulgaro-slavă a dăinuit La români până prin secolul al Xii-lea şi al XIII-lea. Pe la sîarşitul
secolului al XIV-lea, ea a fost înlocuită prin forma sârbo- şi
macedo-slavă. Cam din secolul al XV-iea şi această formă
pierde terenul, pentru a fi înlocuită prin cea ruso-ruteană şi
polonă.

Despre activitatea literară slavă în ţările astăzi româneşti
cu greu putem vorbi înainte de nimicirea imperiului bulgar de
către turci ( 1393-1398).
N-avem date pozitive pentru aceasta. Sunt cercetători
care, judecând din o samă de deosebiri paleografice şi de limbă,
atribuie provenienţă românească unora dintre manuscrisele slave
vechi găsite la noi, dar nu pot să afirme nimic sigur. Nu încape
îndoială însă că populaţia ortodoxă din nordul Dunării se servea
pentru scopuri de slujbă bisericească de cărţi de provenienţă
sud-dunăreană. Aceasta atât pe timpul curentului bulgaro-slav,
cât şi al celui sârbo- şi macedo-slav.
În curând, însă, evenimentele pregătiră terenul pentru ca
ţările româneşti să ajungă chiar focarul culturii slavone.

n
Ţările româneşti, rezistând un oarecare timp năvalei turerau locul de adăpost al călugărilor care fugeau de turci,
aducând cu sine comori de cărţi bisericeşti slavone. Voievozii
români le-au oferit ospitalitate şi scut. Biserica română ortodoxă
se întări, fără însă a ne da deocamdată nimic naţional şi despărţindu-ne şi mai mult de catolicismul vecinilor, care ne putea fi
primejdios, cum ne-a şi fost cât timp l-au primit numai unii din

ceşti,
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ori din regiuni reduse, dar ne putea fi şi folositor
fost naţional, îmbrăţişând întreg poporul şi
transmiţându-ne cultura apuseană.
Astfel fură ridicate în văile romantice ale Carpaţilor, de
către elevii hesychaştilor şi asceţilor de şcoală bizantină, mai
multe mănăstiri: Cozia, Cotrneana, Strugalea etc., în Muntenia;
Moldoviţa, Bistriţa, Neamţul ş.a., în Moldova, ai căror întemeietori sunt Mircea cel Mare şi Alexandru cel Bun. În tot cazul,
cele mai vechi şi cele mai însemnate, Tismana şi Vodiţa, sunt de
o dată ceva mai veche: ele au de întemeietor pe Nicodim, un
„călugăr sârb" („fiu al unui grec din Macedonia, de la Castoria,
şi al unei sârboaice"), care îşi făcuse educaţia pe Muntele Athos,
distins nu numai ca întemeietor de mănăstiri, ci şi ca scriitorul
celor mai vechi manuscrise slave databile, de origine românească, între ele al unui Evangheliar în redacţie sârbă de la
1404-1405 d. Hr., sau 6913 de la „facerea lumii", păstrat în
1
Bucureşti [ ].
Aceste mănăstiri trebuiau prevăzute cu cărţile necesare, şi
pentru această trebuinţă s-a dezvoltat o intensă activitate literară, care se mărginea deocamdată la copierea textelor bisericeşti. Între cei dintâi muncitori vor fi fost mulţi de origine
sud-dunăreană. Ca modele le serveau cărţile aduse din sud. Se
pot deosebi două direcţii. În Moldova s-a continuat mai mult
tradiţia bulgară, în Muntenia a prins rădăcini mai mult cea sârbă.
Ce priveşte execuţia tehnică, redacţiile moldoveneşti, numite de
învăţaţii ruşi ,,moldo-slave", se disting prin scrisoarea lor de
semimajuscule caracteristice, prin iniţialele pompoase, vignete
şi miniaturi. Ne-a rămas un destul de mare număr de astfel de
lucrări frumoase, făcute cu îngrijire de maeştri caligrafi, dintre
care unele s-au păstrat în mănăstirile noastre (Neamţ, Humor,
Voroneţ, Putna etc.), altele s-au rătăcit prin locuri foarte
depărtate, ca un Evangheliar de la Neamţ, de pe vremea lui
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Ştefan cel Mare, care, trecând prin mâinile lui Petru Moghilă, a
ajuns astăzi tocmai în Biblioteca Regală Publică din Miinchen.
În acelaşi timp, redacţiile sârbeşti, pentru numirea paleografică a
cărora s-a introdus termenul nu tocmai potrivit de româno-sârbeşti, rămân mult îndărătul celor dintâi.
Modeşti şi „greşiţi robi ai lui Dumnezeu", cei mai mulţi
dintre călugării scriitori nu-şi însemnau numele, nici data când
scriau. Totuşi, îi cunoaştem pe câţiva dintre ei. Astfel, pe unul
cu numele Gavriil, pe Atanasie „tacha", pe Paladie, Mircea,
Damian etc.
Unii dintre ei se pricepeau şi la legatul cărţilor şi la săpa
tul în argint al icoanelor sfinţilor care împodobeau scoarţele
grele de lemn acoperit cu catifea. Despre un călugăr Siluan din
Neamţ se zice că ar fi legat un manuscris al învăţăturilor S:Iantului Macarie.
Călugării anonimi ai mănăstirilor româneşti nu s-au măr
ginit să scrie numai cărţi de slujbă bisericească, ci, începând
prin a face pomelnicele ctitorilor şi binefăcătorilor mănăstirilor
care-i adăposteau, au alcătuit şi cele dintâi însemnări istorice
privitoare la ţările româneşti: Letopiseţul de la Bistriţa, de la
Putna, de la Pobrata etc. Prin conţinutul lor, ele sunt mai aproape de literatura naţională decât cărţile bisericeşti .
Cel dintâi cronicar slavon în ţările româneşti, al cărui
nume-I cunoaştem, este Macarie, cronicarul lui Petru Rareş, un
erudit călugăr, care a scris în stilul pompos al lui Manasses.
Eftimie, cronicarul lui Alexandru Lăpuşneanu, ca şi Azarie,
istoriograful lui Petru Şchiopul, sunt ucenicii şi continuatorii lui.
Cea mai valoroasă scriere din Muntenia sunt faimoasele
fnvăţături ale bunului şi credinciosului Domn al Ţării Româneşti, Neagoe Basarab Voievod, către fiul său, Teodosie Voievod, al căror autor se crede a fi însuşi Neagoe (1512-1521) [2].

www.inst-puscariu.ro

NICOLAE

28

DRĂGANU

În vreme ce Moldova se distinge prin productivitatea de
manuscrise, Muntenia are meritul de a ne fi dat începuturile
tipografiei pe timpul domniei lui Radu cel Mare şi a lui Mihnea.
Ele au fost făcute de un călugăr sârb cu numele Macarie, care
învăţase meşteşugul tipografiei în Veneţia şi tipărise, în Cetinje,
capitala Muntenegrului, între anii 1494 şi 1495, trei cărţi: partea
întâia dintr-un Octoih, o Psaltire şi un Molitvenic . Din pricină
că turcii nu îngăduiau tipografii în imperiul lor, Macarie fu
nevoit să se refugieze şi, împreună cu tiparniţa, care se reducea
la câteva săculeţe cu litere şi la câteva tampoane, veni în Ţara
Românească, unde tipări, probabil în Târgovişte, iarăşi trei cărţi:
un Liturghier slavon, la 1508, un Octoih slavon, la 151 O, şi un
Evangheliar slavon, la 1512.
Tiparniţa lui Macarie pare a se fi risipit. Vreo 30 de ani după aceasta nu se tipări nimic în Muntenia. Apoi, sârbul Dimitrie
Liubavici, nepotul vestitului tipograf sârb Bozidar, aduse nou
material tipografic la Târgovişte. La 1545 se tipări în Târgovişte
un Apostol, apoi un Triod-Penticostar, la 1550 etc. [3].
Nici o carte tipărită aici în secolul al XVI-lea, însă, nu s-a
dovedit să fi fost românească.

m
Situaţia

a fost la fel şi în ţinuturile ardelene. Cea mai
veche mănăstire pe care o cunoaştem din aceste părţi este cea
din Peri (Maramureş), care a fost ridicată la stavropighie în
1391 de către Anton, patriarhul din Constantinopol, care o luă
sub protecţia sa. Era deci o mănăstire ortodoxă, iar limba în care
se slujea în ea, în apropierea rutenilor, cum se vede şi din unele
documente ce ni s-au păstrat, a fost cea slavonă. Românii
ardeleni erau „schismatici", deci ortodocşi. În toate bisericile lor
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se slujea în limba slavonă. De aceea, numeroasele manuscrise
care ni s-au păstrat prin acestea din secolul al XV-lea şi al
XVI-lea sunt slavone.
În întreg secolul al XV-iea nu se tipări nimic pentru
românii din ţinuturile ardelene. Tot ceea ce avem românesc până
la sfărşitul secolului al XV-iea se reduce la nume proprii şi
cuvinte izolate păstrate în documente latino-ungureşti, slave şi
greceşti ori în scrierile unor autori care au întrebuinţat aceleaşi
limbi în care erau scrise şi documentele.
Dar
„ ... orice neam începe
Întâi prin poezie
Fiinţa de-şi pricepe, "
ne spune atât de frumos poetul Iancu Văcărescu. Poezie este şi
poezia populară. Iar poezie populară a trebuit să aibă poporul
român şi înainte de secolul al XVI-iea, chiar de la începutul
formării sale, deşi lipsesc monumentele literare scrise.
În privinţa poeziei sale populare, poporul român n-a
cunoscut niciodată hotare: aceasta are aceeaşi înfăţişare şi
aproape acelaşi conţinut pretutindeni. Deosebiri mai mari avem
numai în baladele istorice, care au un caracter mai mult ori
puţin local.
În cele următoare voi încerca să arăt vechimea poeziei
populare româneşti, întemeindu-mă pe exemple scoase din poezii populare culese din Ardeal.
Ca orice popor, şi poporul român de pretutindeni, deci şi
din Ardeal, a avut totdeauna bucurii şi supărări, cărora a trebuit
să Ie dea expresie literară, fie şi într-o formă mai primitivă.
Cuvintele cântec (lat. canticum), descântec, bocet (din
boci, iar acesta din boace, lat. *box, bocem în loc de vox,
vocem), care este alcătuit din versuri cântate, strigătură (de la
striga, fiindcă se strigă în joc, iar acesta din lat. strigare, derivat
www.inst-puscariu.ro
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al lui strix,-igem), a zice (lat. dicere) cu sensul de „a spune
versuri" - nu numai acela de „a cânta" (din frunză, fluier etc.)-,
aface (lat.facere) şi a desface.fapt (lat.factum) etc., ne arată că
speciile de poezie populară pe care le numesc sunt străvechi.
Poporul român avea deci de la început cântece şi strigături
pentru veselie, ca şi romanii, care-şi puteau bate joc în versuri
chiar şi de generalii lor. Pe unele le „cânta" sau „zicea" şi,
fiindcă erau în „versuri", viersul (lat. versus,-um) a ajuns să
însemne în limba română ,,melodie", „glas" (verş este mai nou
şi ne-a venit din ung. vers, iar vers este neologism).
Motivul cântecului este un sentiment general omenesc,
deci acelaşi pretutindeni. Forma în care se îmbracă el însă variază dintr-un loc într-altul. Ea este în continuă schimbare de la
individ la individ, iar din pricina aceasta nu i se poate reconstrui
textul iniţial. Necuprinzând aluzii istorice, cântecul nu se poate
aproape nici data.
Şi doina, pentru numele căreia încă nu s-a dat o explicare
sigură, pare să fie veche, cu toate că se găseşte numai la românii
din nordul Dunării.
Deşi basmul şi povestea, ca numiri ale naraţiunilor populare miraculoase, sunt cuvinte de origine slavă, eroii lor cei
mai însemnaţi, Feţii-frumoşi (<fetus,-um şiformossus,-a,-um) şi
zânele (< Diana; cf. şi zănatic „apucat'', „nebun" < dianaticus),
strigile (< strigare) şi strigoii, ielele sau dânsele, căci nu
cutează să le spună pe nume, le-a moştenit poporul român de la
cei ce i-au dat limba, dovadă că ,,mituri" cu subiecte
miraculoase şi elemente păgâne a avut totdeauna.
O samă din produsele de literatură populară românească
au trebuit să se ivească chiar în epoca romană. În ele se regăsesc
idei, credinţe, obiceiuri etc. de-ale strămoşilor păgâni ai poporului român. Astfel de elemente întâlnim nu numai în colinde,
bocete, descântece şi făcături, care se întâlnesc ca specii de li tewww.inst-puscariu.ro
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la balade, care s-au ivit mai

târziu.
Numele colindei nu este o moştenire directă din lat.
calendae, ci a fost primit sau, mai bine, reprimit din limba
slavonă, dar, de exemplu, refrenul atât de obişnuit în colinde,
Hai lerui, Ai lerui, Lerui, cu toate variantele lui, este din epoca
romană, derivând din Halleluiah, cu -li- păstrat ca -1- şi cu -!trecut în -r-. Într-o colindă, pe Fiul-Sfânt îl leagănă şi-l apleacă
trei ,,zânişoare". În alta, soarele are cai ca vechiul Helios.
„Junelul tinerel" luptă cu leul întocmai ca Hercules.
Elemente străvechi din mitologia păgână au rămas şi în
bocetele româneşti, lucru uşor explicabil prin faptul că la cei
vechi era cunoscută această specie de literatură populară (lat.
neniae sau naeniae, mortualia, grec. Opfjvoz). Ele ne servesc ca
puncte de razim pentru a data, fireşte, numai cu oarecare aproximaţie, originea în timp a respectivelor bocete. Un astfel de
element este în rândul întâi antropomorfizarea naturii înconjură
toare. Însăşi personificarea morţii ne reaminteşte pe Dis (Pluto,
Hades), cu toate că în iconografia creştină ea a luat altă
înfăţişare. Cântecul bradului, care se găseşte în unele bocete,
este în legătură cu vechiul obicei de a pune un brad înaintea
casei pentru a le arăta călătorilor că în ea se află un mort. Romanii aşezau tradiţionalul chiparos (cypressus). Însuşi bradul este
numit „al zânelor" şi este închipuit ca un fel de „trecătoare a
apelor" în cealaltă lume.
Uneori, în bocete se amestecă elemente din descântece,
adeseori de o mare vechime. Aşa sunt acelea în care este vorba
de „leacul" purtat de o „zână", pe care nu l-au aflat, ori, dacă
l-au aflat, „un (pui de) grangur l-a vărsat, boii l-au mâncat" etc.
Descântecele, farmecele, vrăjile şi desfacerile sunt nişte
rugăciuni care astăzi se înfăţişează sub masca creştinismului,
pusă pe un fond păgân, menite să ajute în caz de boală sau nenowww.inst-puscariu.ro

NICOLAE

32

pe cel drag ori să înlăture pe duşman, precum şi
„să desfacă" pe cel ajuns de „fapt", „făcătură" sau „farmece".
Continuând vechile incantamenta şi pharmaca, păstrate mai
bine în Romania orientală decât în cea occidentală, este firesc ca
ele să cuprindă elemente păgâne, ca dovadă a timpului în care
au fost i;ărnislite. Astfel, de exemplu, mana vacilor (într-un
descântec: „i Suraie", cu articolul prepus, dovadă de vechime)
este luată „de săiestre, ori de măiestre". Bolnavul de „potcă"
sufere pentru că „l-o tâlnit"... „Strigoi cu strigoaie" ...
,Deochietori cu deochietoare", a dat faţă „Cu frumoase, Cu
vântoase, Cu mătricoase". Bolnavul „dentru iele" „s-o tâlnit"
„Cu dzâna, Cu presâna ... Cu vântoasele, Cu frumoasele, Cu tătă
gloata sa"· „Dzâna presâna" poate face sănătos pe cel bolnav,
silindu-şi „gloata" care a luat-o să ducă „puterea la putere" şi
„sânătatea la sânătate" etc.
în descântece se găseşte şi cultul soarelui, care are „trei
surori" şi „cal".
Fă!ă a insista asupra deosebitelor teorii privitoare la naş
terea basmelor sau poveştilor şi asupra formei lor particulare,
amintesc doar că locul lor de origine este Orientul: înainte de
toate, India, Persia, apoi Egiptul, în sfărşit, Grecia, cu miturile şi
operele tor de imaginaţie. Ele i-au fost transmise Europei prin
Bizanţ şi au fost primite mai ales de păturile de jos. Ca şi
cântecul popular, şi balada şi poveştile sunt mereu refăcute şi
prefăcute, păstrându-se un schelet neschimbat (formule stereotipe care se pot compara cu versurile stereotipe ale epopeelor
homerice şi ale baladelor), menit a servi ca mijloc de orientare şi
sprijin pentru memorie. La elementul vechi (cosmogonic şi
păgân), r9rnas fundamental (zâne, împăraţi roşi, galbeni, verzi,
albi, negri, numiţi aşa după punctele cardinale şi după lumea
albă = „pământ" şi lumea neagră = „subpământ"; feţi-frumoşi;
căţelul pământului = „cerberus"; strigoi; bă/auri; draci;

rocire,

să aducă
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ursitoare; metamorfoze etc.), se adaugă încontinuu elemente
bogomilice; slave, ca zmeii etc.), fie prin tradiţia
orală, fie prin cea a cărţilor populare. Unele basme ne păstrează
episodul orbirii lui Polifem: Odiseu este păstor, tovarăşii sunt
fraţii lui, iar Polifem este însuşi dracul; altele, povestea lui
Cupido şi a Psychei ascunsă în Metamorfozele lui Apuleius
(„Ioan Porc împărat", ,,Ficiorul moşului", „Uitatul", care a
trecut de la noi şi la saşi, unguri, secui şi ţigani). Basmul
„porcului fermecat" se găseşte nu numai la români, ci şi la sârbi,
ruşi, albanezi şi greci, în Italia, Franţa, Portugalia, ba chiar şi în
India.
Balada populară s-a dezvoltat din epopee prin degenerare
sau scădere. Românii au împrumutat-o, ca şi italienii şi
hispano-portughezii, de la Franţa cruciatelor. Ea ne-a venit pe
mai multe căi: pe cale bizantină, prin mijlocire sud-slavă, în
special sârbească; prin infiltraţiile apuse din Epir şi Dalrnaţia,
transportate mai departe prin aceeaşi mijlocire pe calea

nouă (creştine,

influenţei ungureşti.

Deşi balada populară românească, ca specie de poezie, nu
este mai veche decât secolul al XIII-iea şi al XIV-lea, totuşi au
pătruns în ea, din colinde şi basme, şi elemente mai vechi.
Astfel, de exemplu, balada Inelul şi năframa se rapoartă la mitul
despre zămislirea soarelui şi a lunei şi cuprinde elemente păgâne
şi metamorfoze. Cele două corpuri cereşti umblând pe pământ
sunt frate şi soră (sora se cheamă „Ileana Cosânzeana"), ca şi
Apollo şi Diana. Cei doi fraţi sunt prefăcuţi în corpuri cereşti ca
să nu se mai întâlnească.
Un mare număr de obiceiuri, cum este de exemplu înfartăţirea (frăţia de cruce), sunt străvechi, datând de pe vremea
comunităţii româno-slavo-albaneze, dinainte de despărţirea limbii române în dialecte. Altele, ca brice/atul, însurăţirea sau
mătcălăul etc., au ajuns la români, prin biserică, în evul mediu.
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Jocul că/uşerilor, obiceiul junilor braşoveni etc., ne arată
că adeseori peste elemente străvechi s-au grefat altele în evul
mediu şi mai târziu.
Ca tabloul despre viaţa sufletească a poporului român înţelegând în rândul întâi pe cel din Ardeal -, din epoca dinainte
de a avea monumente literare scrise, să fie complet, trebuie să
amintesc că, deşi nu ni s-au păstrat astfel de monumente, totuşi
românii n-au uitat de carte (lat. charta), au păstrat pe scrie (lat.
scribere) şi scriptură (lat. scriptura), deşi au pierdut pe lege (lat.
legere), din pricina omonimiei, şi l-au înlocuit cu slavonul ceti
(slav. cisti, CitQ). Şi sturul (lat. stylus) şi-a pierdut înţelesul
original şi a fost înlocuit cu condeiul bizantin (m. gr. KOV(5VA.z
din v. gr. KovJvA.ov) şi cu pana, de origine latină (pinna) atunci
când a început să se întrebuinţeze ca instrument de scris pana de
gâscă.

Astfel, literatură populară şi o oarecare cultură a existat
pretutindeni la poporul român, deci şi în Ardeal, şi înainte ca
vreun cărturar s-ar fi gândit să-şi cuprindă în scris sentimentele
şi cugetările, ori cele văzute şi auzite, pentru a le face cunoscute
contemporanilor şi urmaşilor lor.
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SECOLUL AL XVI-LEA
IV

Scrisoarea de la 1521 a lui Neacşu Lupa din Câmpulungul
Munteniei către Hans Benkner, judeţul Braşovului, nu ne
interesează în acest loc: nu este de provenienţă ardeleană, nu
este un produs literar propriu-zis, nici nu s-a tipărit.
Cea dintâi carte românească s-a tipărit în Ardeal. Ea a fost
un catehism, care nu ni s-a păstrat nici într-un exemplar. Dar o
notă de la 16 iulie 1544, păstrată în socotelile municipiului
Sibiu, ne spune că „ex voluntate dominorum dati sunt
M. Philippo Pictori pro impressione catechismi valachici bi bale
n. 2" 1• Faptul ni-l atestă şi Adalbert Wurmloch, parohul sas din
Bistriţa Ardealului, într-o scrisoare din 1546, care adaogă că
acest „libellus", deci Catehism mic, a fost tipărit în Sibiu cu
slove chirilice („impressus Cibinii... caracteribus ut vocant
Rascianicis"), şi că mulţi preoţi îl primesc „ca stănt", iar mulţi îl
resping (,,multi ex sacerdotibus amplectuntur eum libellum,
tanquam sacrosanctum, multi autem prorsus contemnunt"2).
1

Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XI,
1900, p. 859; cf. şi Fr. Teutsch, Der iilteste Hermanstiidter Druck,
în „Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde", ID,
1880, nr. 2, p. 15; „Telegraful român", Sibiu, XXVIII, 1880, nr. 21, p. 74.
2
Kr. M. Kertbeny, Ungam betrefferule deutsche Erstlings-Drucke,
Budapcst, 1880, p. 150.
Bucureşti,
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Deoarece această cărticică nu s-a păstrat, i-a rămas joc
liber fantaziei pentru a clădi deosebite ipoteze în privinţa limbii
din care s-a tradus, a celui ce a făcut traducerea şi chiar şi a
locului tipăririi.
Pornind de la faptul că Wurmloch ne spune că s-a tipărit
în Sibiu, iar în socotelile oraşului Sibiu se arată că bacşişul
pentru tipărire i l-a dat lui Pictor municipiul Sibiu, s-a presupus
mai întâi că avem de a face cu un mic catehism a lui Luther
tradus din limba germană. În acest caz, traducerea ar fi putut-o
face fie însuşi Philippus Pictor, pe adevăratul său nume Mahler3
- care apare în socotelile de pe-atunci ca traducător şi scriitor de
scrisori româneşti pe lângă sfatul orăşenesc din Sibiu4 şi a fost
adeseori interpret, spion şi ambasador în Ţara Românească5 ori altcineva, de exemplu, vreun preot român din satele vecine
cu Sibiul, cum au putut fi cei din Sălişte şi Răşinari, deşi n-avem
cunoştinţă că ar fi pătruns Refonnaţiunea la românii din aceste
sate. Se ştie că un preot din Sălişte traduse la 1494 scrisori
româneşti pentru conducerea municipiului Sibiu. Acelaşi lucru îl
făcu la 1504 şi preotul din Răşinari6 . Dar analogia celorlalte
cărţi româneşti tipărite în secolul al XVI-iea pentru a servi
propaganda Reformaţiunii, care toate sunt traduse din ungureşte,
şi faptul că nu ştim de români cunoscători ai limbii germane,
nici de saşi cunoscători ai limbii române, în măsură ca să poată
da o traducere românească exactă a catehismului celui mic al lui
Luther, l-au făcut în timpul din urmă pe N. Sulică să creadă că şi
Această părere a susţinut-o mai întâi N. Iorga în Sate şi preoţi din
Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 20, dar a părăsit-o în Istoria literaturii religioase a
românilor, Bucureşti , 1904, p. 66.
4
„Korrespondenzblatt'' etc., IV, 1881 , nr. 1, p. 1.
5
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XI, Bucureşti, 1900, p. 855-861 , 864.
6
I. Lupaş, Sibiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal. în ,,Anuarul
Institutului de Istorie Naţională", V, 1928-1930, Cluj. 1930, p. 43-44.
3

www.inst-puscariu.ro

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE DIN TRANSILVANIA

37

Catehismul mic de la 1544 ar fi fost tradus din limba maghiară7 •
Traducerea s-ar fi putut face într-o regiune cu populaţie mixtă,
ungurească şi românească, unde Reformaţiunea, în forma
ungurească, ar fi prins rădăcini adânci şi s-ar fi găsit autoritatea
lumească, care avea posibilitatea de a o încuraja şi de a încerca
să convertească şi pe români. Îndemnător şi patron ar fi putut fi
magnatul român Gaspar Dragfi, protectorul reformatorilor
unguri Andrei Batizi şi Dumitru Derecskey, stăpânul unor foarte
întinse domenii din Sătrnar, cu iobagi unguri şi români, care a
deschis o vestită şcoală reformată în Ardud (ung. Erdod),
unde-şi avea reşedinţa. În lipsa unui tipograf român, saşii din
Sibiu n-ar fi avut decât rolul de editori, ca şi mai târziu, şi ar fi
însărcinat cu tipărirea pe Mahler, ale cărui osteneli le-au
răsplătit cu bacşişul de 2 fl.
Nu se poate preciza dacă slovele chirilice necesare
pentru tipărirea acestei cărţi s-au adus în tipografia din Sibiu,
care funcţiona încă de la 15308, ori tipărirea ei s-a făcut în
Târgovişte, cu prilejul vreunei misiuni împlinite de Mahler pe
lângă Radu-Vodă, şi numai s-a distribuit în Sibiu, ceea ce l-ar
fi putut induce în eroare pe Wurrnloch 9 . Cercetările de până
acum au stabilit că înainte de 157 5 n-a ieşit nimic românesc

7
Catehismele româneşti din 1544 (Sibiu) şi 1559 (Braşov). (Precizări
cu privire la izvoarele lor), în ,,Anuarul Liceului de Băieţi «AL Papiu-Ilarian»
din Târ~u-Mureş", Târgu-Mureş, 1936, p. 69-73.
Cam acest lucru se pare că-l susţine N. Iorga, Istoria literaturii
religioase a românilor, p. 66: „Mahler va fi cerut la Târgovişte de la
Radu-Vodă, pe lângă care a împlinit misiuni, litera ce-i trebuia pentru cele
câteva pagini ale Catehismului, deci această literă trebuie să fi fost a lui
Liubavici".
9
A. Schullerus, Luthers Katechismus und Agende in romănischer
Sprache, în ,,Korrespondenzblatt" etc„ XLIV, 1921, p. 57-61; cf. şi darea de
seamă pe care am făcut-o despre lucrarea lui Schullerus, în „Dacoromania", Il,
1921-1922, p. 582-584.
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din tipografia din Sibiu, iar slovele chirilice s-au introdus
abia în 1655 10 [ 4 ].

V
La 1533, Honterus întemeie o tipografie în Braşov. Peste
vreo 24 de ani, această tipografie fu prevăzută şi cu slove
chirilice în vederea tipăririi cărţilor slavone şi româneşti
necesare românilor de pe cele două versante ale Carpaţilor.
Conducerea secţiei slavo-române i se dete diaconului
Coresi, care-şi făcuse ucenicia tipografică în Târgovişte. Un fel
de subsecţii ambulante ale acestei secţii funcţionară mai târziu,
sub conducerea fiului lui Coresi, Şerban, în Sebeşul-Săsesc şi
Orăştie

[5].

Diaconul Coresi veni în Braşov în 1556-1557, când îl
găsim tipărind în acest oraş un Octoih mic slavon. În 1557,
începuse să tipărească şi un Triod-Penticostar slavon în
Târgovişte, dar acesta se termină de tipărit abia după un an, în
iulie 1558.
Începând cu anul 1559, se urmează repede una după alta
tipăriturile româneşti şi slavone ale diaconului Coresi în Braşov.
Cărţile tipărite de Coresi în Braşov sunt:
I. româneşti: 1. Întrebare creştinească, 1559 11 [ 6]; 2.
Tetraevanghelul, 1561 [7]; Lucrul apostolesc (Praxiul), 1563 [8 ];
10
Gh. Ionescu, Tipografia din Sibiu, în ,.Revista pentru istorie,
arheologie şi filologie", XIII, partea a ll-a, 1912, p. 130.
11
În privinţa acestei date este hotărâtoare notiţa publicată în Quellen
zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbiirgen, III, Kroniken und
Tagebiicher, 1903, p. 100: „1559, die 12 Martii, verordnet Herr Johannes
Benckner, Croner Richter, den Wallachen bei der Stadt den Catechismum zu
lemen und sie dadurch zu refonnieren; es half, aber wenig"; cf. şi afirmaţia lui
Simon Massa la anul 1559: „Eodem armo, die 12 Martii, Johannes Benknerus,
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4. Tâlcul Evangheliilor şi Molitvenicul, 1564 [9]; 5. Psaltirea,
1570; 6. Tocmeala slujbei dumnezeiască întru ea şi
diac<on>stvele (= Liturghierul şi Diaconarul), 1570 [1°]; 7.
Pravila Sfinţilor Apostoli, 1570 [ 11 ); 8. Evanghelie cu
învăţătură, 1581.
II. s 1avo - române: Psaltirea, 1577 [1 2 ).
m. s 1a V o ne: 1. Octoihul, 1557; 2. Tetraevanghelul,
1562. Sbomicul de la 1580 a fost tipărit în Sebeşul-Săsesc. Nu
se ştie unde s-au tipărit: 1. Sbomicul (partea a II-a), 1569; 2.
Octoihul (partea I), 1569; 3. Octoihul (partea a II-a), 1575; 4.
Psaltirea, 1577; 5. Triodul, 1578; 6. Evangheliarul, 1579 şi
1583 [13 ).
Din faptul că cele cu locul tipăririi necunoscut aproape
toate sunt tipărite din îndemnul domnilor români, s-ar putea
bănui că ele au văzut lumina zilei în Târgovişte, pentru nevoile
românilor din Principate.
Tetraevanghelul [1 4 ] de la 1562 este tipărit „din porunca
jupânului Hanăş Begner", iar materialul Sbomicului, tipărit în
1580, în Sebeşul-Săsesc, l-a strâns şi compus ,,mitropolitul Kir
Ghenadie al Ardealului". Amândouă se pare că erau menite, în
rândul întâi, pentru nevoile românilor din Ardeal, iar în al doilea
pentru ale celor din Principate.
Ceea ce ni s-a păstrat din prolog se referă la Evangheliar,
la Decalog (,,Zeace cuvinte"), la Tatăl nostru şi la Crez
(„Credinţa Apostolilor"). Întrucât acestea trei din urmă se
cuprind şi în Întrebare creştinească, formându-i temelia, cele
spuse în prolog despre felul cum s-au tradus ele priveşte şi
părţile respective din Întrebare creştinească: „ ... neşte creştini
Judex Coronensis, cum reliquis Senatoribus, reformavif Valachorum
Ecclesiam et praecepta Catecheseos discenda [illis] proposuit", în Chronicon
Fuchsio-Lupino-Oltardinum, ed. Trausch, Coronae, 1847, p. 61 , la
B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, II, Bucureşti, 1879, p. 92.
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cartea den limba sârbească pre limba
rumânească, cu ştirea Măriei lu Crai şi cu ştirea episcopului
Savei, ţărâei ungureşti, şi scoasem Sfânta Evanghelie şi Zeace
cuvinte şi Tatăl nostru şi Credinţa Apostolilor să înţeleagă toţi
oamenii cine-s rumâni creştini ... "
Pentru Coresi „a scoate" înseamnă „a traduce". Traducerea textelor citate s-a făcut deci din slavoneşte.
Într-adevăr, P. V. Haneş 12 a dovedit că Tetraevanghelul
15
13
[ ] a fost tradus din slavoneşte. D. R. Mazilu
a arătat că între
Tatăl nostru şi citatele evanghelice din Întrebare creştinească,
care justifică taina botezului şi a cuminecăturii, şi între textele
corespunzătoare ale Tetraevanghelului lui Coresi este o mare
asemănare şi că trebuie să se admită că derivă din aceeaşi
traducere. În Întrebare creştinească s-a reprodus după Tetraevanghel şi anume cu felul de a cita după zaceale al Răsăritului
ortodox, nu după capitole, ca în Occident. Unele deosebiri şi
greşeli în citate ne arată că reproducerea s-a făcut „în forma
primă în care se găsea tradus" Tetraevangheliarul înainte de a fi
tipărit. Dacă s-ar fi făcut după textul tipărit, s-ar fi făcut cu mai
multă atenţiune. Astfel, Tetraevanghelul a trebuit să se traducă
de ,,neşte creştini buni" între 1557, când a început păstorirea lui
Sava, dacă nu chiar mai-nainte, şi 1559, când s-a tipărit
Întrebarea creştinească.
Partea din Întrebarea creştinească tradusă din slavoneşte
se reduce însă numai la atât. Restul a fost compilat şi tradus din
altă limbă, cum ne arată o serie de particularităţi de limbă, care
nu se pot explica din slavoneşte.
buni

socotiră şi scoaseră

12
Evangheliarul românesc din I 561 în comparaţie cu cel slavonesc, în
„Convorbiri literare" XLVII, 1913, p. 988-1007, şi Studii şi cercetări,
Bucureşti , 1928, p. 92-118.
13
Diaconul Coresi. Contribuţii, Ploieşti, 1933, p. 17-42.
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Deoarece este vorba de un catehism tipărit într-o tipografie săsească şi luterană, în care se pomenesc numai două
taine (ce e drept, fără a combate şi rară a tăgădui pe celelalte
cinci, lucru care se întâlneşte şi în catehismele ortodoxe), s-a
crezut la început, cel puţin înainte de cunoaşterea prologului, că
traducerea s-a făcut din limba germană (Sbiera, N. Iorga); şi s-a
admis şi cunoaşterea limbii maghiare, din partea traducătorului,
pentru a explica anumite particularităţi de limbă care nu se puteau înţelege numai cu ajutorul limbii germane (N. Drăganu) 14 •
Mai pe urmă, N. Sulică 15 a arătat, cu multă probabilitate,
că traducerea s-a făcut după un mic catehism unguresc, căci se
găsesc în ea părţi întregi din anumite catehisme ungureşti (de
exemplu, cel al lui Andrei Batizi) traduse în Întrebare
creştinească. Cele ,;zece porunci", Crezul şi Tatăl nostru le
revin „bunilor creştini", colaboratori ai lui Coresi. Textul Evangheliei, înţelegând şi Tatăl nostru, este reprodus după Tetraevanghel, despre care ni se spune în prefaţă că este opera
aceloraşi traducători.

Faptul că Întrebarea creştinească depinde de Tetraevanghel exclude identitatea ei cu Catehismul de la 1544, care a
putut fi catehism luteran. De altfel, traducătorii vorbesc în
prefaţă despre o nouă traducere. Întrebarea creştinească a fost
copiată, fără rotacism, la 1607 de popa Grigore din Măhaci în
Codex Sturdzanus 16 şi, în parte, cu rotacism în Manuscrisul
Cf. pentru amănunte N. Drăganu, ,,Dacoromania", II, I 921-1922,
p. 585-586.
15
Catehismele româneşti din I 544 (Sibiu) şi I 599 (Braşov). (Precizări cu
privire la izvoarele lor), I. c., p. 47-101 ; N. Sulică, A magyar irodalom es
miivelădes hatasa a roman irodalom es mivelodes fejlodesere, Szeged, 1937,
p. 9-10 şi rezumatul francez, p. 65; 1. Revesz, La refonne et les Roumains de
Transylvanie, în ,,Archivum Europae Centro-Orientalis'', III, 1937, fasc. 4, p. 279
ş.u., care nu crede în originea românească a patronilor, cum propune Sulică.
16
În această copie se imită până şi slovele tipăriturilor lui Coresi
(fntrebare creştinească şi Evangheliar); vezi B. P. Hasdeu, Cuvente den .
bătrâni, II, Leipzig-Bucureşti, 1879, p. 96, şi D. R. Mazilu, o.c., p. 28.
14
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Marţian, pe la mijlocul secolului al XVII-lea. Tipărirea Întrebării creştineşti s-a făcut cu ştirea „Măriei lu Craiu". Crai era
Ioan Sigismund Zapolya, iar încuviinţarea i-au putut-o cere şi
obţine sfetnicii săi Mihai Csaki Valahul, de origine bihorean,
fostul său educator, şi Gaspar Bekes (Bekesi), de origine bănă
ţean, amândoi protectori ai luteranismului, care, prin situaţia lor
socială şi politică, aveau autoritatea morală şi nădejdea de a
izbuti să facă să se primească o carte reformată învălită puţin în
haina ortodoxiei, prin reproducerea în forma ortodoxă, tradusă
din „sârbeşte", a celor ,,Zece porunci", a Tatălui nostru şi a
Crezului 11 • Traducerea au putut-o face nişte preoţi români
trecuţi la Reformaţiune.
Tot din limba maghiară s-a tradus, probabil de către episcopul român calvin Gheorghe din Sângeorz, şi Molitvenicul 18 şi
Tâlcul Evangheliilor de la 1564, cel dintâi - afară de Petrecă
tura morţilor, care are formă ortodoxă, şi poate Tipicul
Leturghiei, Vecernia şi Slujba de dămâneaţă = Utrenia 19 - după
Agenda lui Gaspar Heltai de la 1550, iar cel din urmă după
modelul cărţii lui Petru Melius Juhasz, Valogatot predikaci6c a
prophetac es apostoloc irassab6l, de la 1563, fără a fi tradus din
aceasta; ceea ce explică şi că Tâlcul este mai uşor scris decât
Evangheliile. O parte din Rugăciunea cu ce blagoslovim masa
este identică cu o rugăciune din Orthographia ungarica, de la
1549, a lui Matei Devai Bir6; cealaltă parte a textului unguresc
17
N. Sulică, o.c., p, 67, 68, 69; precum şi I. Lupaş, Doi umanişti
români în secolul al XVI-iea, Bucureşti, 1928, p. 14-16, unde se arată că
M. Csăki a dat ajutoare băneşti şi lui Găspăr Heltai să tipărească la 1551 Biblia
în limba maghiară .
18
E. Dăianu, Un molitvenic calvinesc pentru români, în „Răvaşul'', VI,
1908, p. 168-181; Veress Endre, Erdely- es magyarorszagi regi olah kănyvek
es nyomtatvanyok (1544-1808), Cluj, 1910, p. 10-12; Bibliografia
română-ungară, Bucureşti, 1931, p. 25; N . Drăganu, Un fragment din cel mai
vechi molitvenic românesc, în ,,Dacoromania", II, 1921-1922, p. 254-326.
19
Cf. N. Hodoş, în Prinos lui D. A. Sturdza, Bucureşti, 1903, p. 249.
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se poate întregi din Catechismus mino?0 al lui Gâspâr Heltai din
1550. „Chelciugul şi banii" pentru tipar i-a dat Miclăuş Forr621 •
Traducerea celorlalte lucrări ale lui Coresi s-a făcut din
limba slavonă. Cunoaştem numai traducătorii Evangheliei cu
învăţătură de la 1581: pe popa Iane şi pe popa Mihai din
Braşov. Tetraevanghelul (despre felul traducerii căruia se va
vorbi mai încolo) a fost tipărit din porunca lui ,,Hanăş Begner'',
iar Evanghelia cu învăţătură din cea a lui ,,Lucaci Hârjil",
judeţul Braşovului.
Părţi din acestea se găsesc întocmai în deosebite manuscrise
(Codicele Todorescu, Codicele Marţian şi cel de la Ieud etc.).
Din pricină că unele dintre aceste manuscrise s-au copiat
de pe altele mai vechi, este greu de stabilit acum dacă izvorul
este Evanghelia cu învăţătură a lui Coresi, ori popa Jane şi
popa Mihai, pentru a-şi uşura munca, au întrebuinţat şi
deosebite predici la zile mari, care circulau în manuscris,
traduse de alţii mai-nainte. Totuşi, unitatea stilului din
Evanghelia cu învăţătură, exemplul Întrebării creştineşti,
copiate în Codex Sturdzanus şi Manuscrisul Marţian, al
Tâlcului evangheliei de la judeţ, copiat în Codex Sturdzanus şi
Codicele Todorescu, Pravila Sfinţilor Oteţi după învăţătura a
marelui Vasilie, copiată cu textul mai complet în Codex
Neagoeanus, şi , în parte, într-un manuscris din 1610 în Râpa
de Jos şi păstrat în Arhivele Bistriţei 2 2 , al părţilor Petrecăturii
morţilor din Molitvenic, întrebuinţate în Cugetări în ora morţii
din Codex Sturdzanus, Codicele Todorescu şi Codicele Mar-

N. Sulică, o.c., p. 79-85 .
I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche, voi. I, p. 51.
22
Cf. I. Bianu, Pravila Sfinţilor Apostoli, Bucureşti, 1925;
C. A. Spulber, Cea mai veche pravilă românească, Cernăuţi , 1930; N. Dră
ganu, în ,,Dacoromania", IV, 1924-1926, p. 1094-96; Al. Rosetti, în „Grai şi
suflet" , I, 1924, p. 331-332 şi V, 1931 , p. 194-198.
20

21
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ţian,

al părţilor din Liturghier şi Diaconar, copiate în Codex
Sturdzanus şi Manuscrisul Liceului „G. Coşbuc" din Năsăud
etc., fac mai probabilă presupunerea că trebuie să pornim de la
operele tipărite de Coresi sau de la manuscrisele copiate şi
întrebuinţate de acesta pentru tipar.
Operele tipărite de Coresi au avut o influenţă deosebită nu
numai prin numărul, ci şi prin varietatea lor, îmbrăţişând aproape tot ce este mai necesar în biserică. Prin Petrecătura morţilor,
partea ortodoxă din Molitvenic 23 (cum au putut fi şi Tipicul
Leturghiei, Vecernia şi Slujba de dămâneaţă = Utrenia), şi prin
Liturghier şi Diaconar se face cea dintâi încercare de a se
introduce limba românească în slujba bisericească. Pravila este
o carte de legi bisericeşti . Celelalte sunt cărţi de slujbă.

VI
Deodată

cu diaconul Coresi şi, după cât se pare, în concurenţă cu acesta, a dezvoltat o însemnată activitate tipografică şi
diacul Lorinţ-Lavrentie [1 6]. Mai întâi, a tipărit un Octoih slavon
la Braşov, de la 20 ianuarie până la 20 iunie 1567, cu ajutorul a
patru ucenici. Apoi a scos un Evangheliar slavon pe la
1568-1570 [1 7 ]. Mai pe urmă îi întâlnim numele în epilogul
Evangheliarului slavon, tipărit la Bălgrad, de la 25 februarie
până la 16 mai 1579. Afară de acestea, diacul Lorinţ-Lavrentie a
23

În „Polojenia" Molitvenicului de la l564 (Bibliografia românească
veche, I, p. 524-525; N. Hodoş, Un fragment din Molitvenicul diaconului
Coresi (1564), în Prinos lui D. A. Sturdza, Bucureşti, 1903, p. 251-253) se
spune: „Leturghiia, cinul şi tipicul, luat-am de la meşterul şi dedascalul cel
mare Hristos (urmează citatele biblice pe care se întemeiază) ... Petrecătura
morţilor scris-am cum cu cinste să-l îngropăm cel dus de lume ... , Cântece
creştineşti am scos den psalmi, cu înţeles sau tâlc, că cu înţeles bun trebuiaşte
a cânta ... Vecernie şi slujba de dămâneaţă aveţi ca şi mainte .. ."
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alte cărţi, poate unele chiar dintre cele care,
în întregime, cu foaia de titlu, prefaţa sau
epilogul lămuritor, au fost atribuite lui Coresi. Aşa ar putea fi o
Psaltire slavonă de pe la 1574, alta de pe la 1577-1580, un
Octoih slavon de pe la 1578 etc.
Faptul că Lorinţ-Lavrentie tipăreşte numai cărţi slavone ne
face să credem că activitatea lui s-a ivit ca o reacţiune împotriva
inovaţiei lui Coresi de a tipări cărţi în limba română, deoarece
această inovaţie era socotită de românii ortodocşi eretică.

mai putut

tipări şi

nepăstrându-se

VII
Nu se poate preciza cine, când şi unde a tipărit un Evangheliar slavo-român, care se păstrează o parte la Leningrad
(Petersburg). Slovele cu care s-a tipărit se deosebesc de ale lui
Coresi, se deosebeşte şi textul şi limba, care pare a fi mai nouă
şi a unui străin, probabil malo-rus. Unele cuvinte (boscorodi,
anină = arină, ujură) ne arată că este vorba tot de o tipăritură
ardeleană [18].

vm
Nu ştim cme, când şi unde a tipărit alt Evangheliar
slavo-român din care a găsit un fragment de o foaie
N. Iorga24 • Între acest fragment şi cel de la Leningrad (Petersburg) nu este nici o legătură, cel din urmă având textul slavon
şi cel român pe două coloane, cel dintâi amestecat. Nici

24

N. Iorga, Un exemplar românesc al unei tipărituri coresiene şi o

publicaţie coresiană nouă,

în „Almanahul graficei române'', Craiova, 1926,

p. 28-30.
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iniţialele şi celelalte slove nu sunt la fel. D-l Iorga îl crede pe
cel din urmă coresian [1 9].

IX
Opera lui Coresi a continuat-o fiul său, Şerban, care a
tipărit în 1588 un Liturghier slavon în Braşov şi, poate tot atunci
şi în acelaşi loc, şi o Psaltire slavo-română, luând ca bază pe cea
de la 1577 a tatălui său.
În 1582, acelaşi Şerban, împreună cu diacul Marien,
tipărise în Orăştie două cărţi, Bitia şi Ishodul (= Geneza şi
Exodul) din Palie (Testamentul vechi), traduse în grai
bănăţean de „piscopul românilor" Mihail Tordaşi, împreună cu
Ştefan Herce (Herţea), predicatorul din Caransebeş, cu
dascălul de dăscălie al Sebeşului [Caransebeşului], Efrem
Zacan, cu Moisi Peştişel, „propovăduitorul evangheliei" din
Lugoj, şi cu Achirie, protopopul Hunedoarei, după Biblia
ungurească a lui G. Heltai (tipărită în Cluj, la 1551),
colaţionată şi cu Vulgata latină, „cu ştirea Măriei lui, Batăr
Jigmon, voivod ăl Ardealului ( ... ) pentru întrămătura
beseareceei sf'antă a românilor" cu „agiutoriul" şi cu „cheltuiala ( ... ) celui domn de steag şi vestit viteaz, Ghesti Freanţ,
alesu hotnogiu Ardealului şi Ţărâei ungureşti". Traducerea
este mult mai izbutită decât a textelor traduse din slavoneşte,
pe alocuri este chiar frumoasă prin limba ei vioaie şi
armonioasă

[2°].
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X

În 1911, s-au găsit, în scoarţele unei cărţi legate la 1601,
4 foi (8 pagini) dintr-o Carte de cântece tipărită cu litere latine
şi cu ortografie ungurească-săsească. Acest fragment, numit,
după posesorul său, Fragmentul Todorescu [2 1], cuprinde cu
totul 1O cântece şi psalmi de care se cântau în biserica calvină,
întocmiţi în versuri, cu ritmul cantitativ al modelului unguresc,
care uneori şi rimează. Traducerea s-a făcut din ungureşte şi s-a
tipărit probabil în Cluj, în tipografia lui Heltai, nu în cea a lui
Hoffhalter din Oradea, cum s-a crezut la început. Tiparul este
destul de îngrijit. Copiile adăogite de mai târziu ne arată că
lucrarea a fost întrebuinţată aproape 100 de ani în bisericile
româno-calvine, unde, afară de conţinut, nu supăra nici noua
25
haină a cărţii •

XI
În acelaşi timp cu tipăriturile arătate mai sus, se copiază şi
destul de numeroase manuscrise slavone şi româneşti. Dacă cele
slavone mai păstrează adeseori frumuseţea literei, arta îngrijită a
frontispiciilor şi a iniţialelor din manuscrisele secolelor anterioare, despre cele româneşti nu se poate spune acelaşi lucru.
Vezi H. Sztripszky şi G. Alexics, Szegedi Gergely enekeskănyve
XVI. szaszadbeli romanforditasban, Budapest, 1911, p. 116-229; N. Drăganu,
în ,,Dacoromania'', IV, partea I, 1924-1926, p. 86-89, şi Un manuscris
calvino-român din veacul al XVll-lea, în Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu
la împlinirea vârstei de 60 de ani, Bucureşti, 1936, p. 279-299, unde se dă
toată bibliografia.
25
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Totuşi, litera grăunţată a acestora este mult mai îngrijită decât
cea a manuscriselor din secolele al XVII-iea şi al XVIII-lea. Ele
sunt scrise cu scriptio continua, dar cu puţine litere aruncate
deasupra rândurilor.
Manuscrisele româneşti din secolul al XVI-lea cuprind
texte religioase (biblice, liturgice, predici), ori de literatură
populară (apocrifă, hagiografică, didactică, distractivă şi de
prevestire). Cele mai multe nu pot fi despărţite de alte manuscrise care ni s-au păstrat din secolul al XVII-lea, dar care
cuprind copii de pe texte mai vechi traduse în secolul al
XVI-lea.
Din secolul al XVI-lea sunt: Psaltirea Hurmuzaki, Apostolul de la Voroneţ [2 2] şi poate un alt mic fragment de Apostol
care nu se ştie unde a fost scris [2 3], Psaltirea Scheiană,
Psaltirea Voroneţeană, Codex Sturdzanus, care a fost scris parte
în secolul al XVI-lea, parte în cele dintâi două decenii ale
secolului al XVII-lea de popa Grigore din Măhaci [24 ], Codicele
Todorescu şi Marţian, Codicele de la leud [25], un manuscris
relevat de N. Iorga în Istoria românilor, vol. N, Cavalerii,
Bucureşti, 1937 (facsimile între p. 114-115) [26 ], Evanghelierul
din 1574 al lui Radu grămăticul din Măniceşti; iar din secolul al
XVII-iea: Codex Neagoeanus, scris de Ioan Românul din
Sâmpetru, la 1620, Codicele de la Cohalm, Leviticul de Ia
Belgrad, un manuscris al Liceului Grăniceresc „G. Coşbuc" din
Năsăud, păstrând o parte din cea mai veche Slavoslovie
românească [2 7], unul al lui Marţian, care cuprinde un fragment
din cel mai vechi Molitvenic românesc [2 8], altul al aceluiaşi,
între altele, cu o copie rotacizantă de pe Întrebarea creştinească
[29] etc. Afară de textele biblice cele mai necesare (Evangheliarul, Apostolul, Psaltirea), ni s-au păstrat, aşadar, în manuscrise: fragmente din Liturghier şi Molitvenic, tâlcuri ale unor
evanghelii mai însemnate, ale Tatălui nostru etc.
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Cele mai vechi cărţi populare pe care m le-au păstrat
manuscrisele sunt:
l. apocrife : Legenda lui Adam şi a Evei, Apocalipsul Apostolului Pavel, Călătoria Maicii Domnului la iad, Moartea
lui Avram, Apocalipsul Sfântului Ioan, Legenda Duminecii sau Epistolia Domnului nostru Isus Hristos;
2. hagiografice : Legenda Sfântului Sisinie, Legenda Sfântului Alexie etc.;
3. didactice: Fiziologul, Albinuşa (Floarea darurilor =
Fiore di virtit);
4. distractive : Alexandria, Varlaam şi Ioasaf, Archirie şi
Anadan;
5. d e p re v e s t i r i : Rojdanicul sau Zodiarul, la care s-au
adaus mai târziu Gromovnicul, Trepetnicul, profeţiile
Sibilelor;
6. rugăciuni de scoaterea dracilor, descântece.
Codex Neagoeanus ne-a mai păstrat şi Pravila Sfinţilor
Oteţi („Părinţi") după învăţătura a marelui Vasilie.
Textele păstrate în manuscrisele citate ne dau o icoană
limpede despre cultura primitivă a cărturarilor români din epoca
în care s-au scris ele. Aceşti cărturari, aproape toţi călugări sau
preoţi, ca popa Grigore din Măhaci, care în Codex Sturdzanus
ne-a păstrat aproape o întreagă mică bibliotecă de acest fel de
texte, erau lipsiţi de o cultură teologică înaltă, nu puteau deosebi
dogmele religiunii creştine de erezii. Ei au început să scrie
româneşte nu atât pentru că aveau o conştiinţă naţională trează,
ci pentru că au văzut că şi alte neamuri fac la fel şi pentru că
limba slavonă nu se mai înţelegea de credincioşii de a căror
mântuire sufletească trebuiau să se îngrijească. Prin traducerile
şi copiile lor, făcute fără o ţintă bine fixată, ci mai mult în mod
inconştient, limba românească a prins rădăcini tot mai adânci, şi
www.inst-puscariu.ro
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biserica românească s-a naţionalizat. De aici înainte, orice încercare de a o scoate din biserică şi din literatura acesteia este
zadarnică. Aceste încercări au oţelit într-atâta rezistenţa celor
drept-credincioşi, încât, orice limbă au încercat să introducă
stăpânitorii de atunci ai poporului român în locul celei slave
(calvinii, pe cea ungurească, fanarioţii, pe cea grecească), n-au
izbutit, iar dragostea de limbă a trezit pe încetul şi conştiinţa
unităţii de neam.

XII
Unele din textele manuscriselor înşirate mai sus sunt
identice în fond cu cele corespunzătoare din textele lui Coresi:
sunt aceeaşi traducere, dar îmbrăcată în altă haină dialectală.
Aşa sunt: Psaltirile, Apostolul, Evangheliarul, o seamă de
tâlcuri, ca, de exemplu, cel de la ziua Paştilor, tradus din Sf.
Ioan Hrisostom, cel de la Văznesenie („Ispas", „Înălţarea
Domnului"), al Evangheliei de la judeţ, Întrebare creştinească
etc.
Acest fapt a îndemnat pe deosebiţi învăţaţi să studieze
mai de-aproape raportul dintre tipăriturile şi manuscrisele
noastre cele mai vechi. Părerile care s-au format sunt variate.
M. Gaster spune că pentru el cel puţin ,,nu mai încape nici o
îndoială cum că manuscrisele, cu toate formele lor dialectale,
neposedând nici o formă mai arhaică şi nici un vocabular mai
arhaic decât acel al lui Coresi („.), sunt variante dialectale;
simple copii făcute după tipar şi schimbate de către copietor",
căci acest procedeu l-a întâlnit foarte des în descrierea literaturii,
unde a dat adeseori de texte moldoveneşti ori ardeleneşti copiate
şi schimbate de către un muntean, şi viceversa (să ne gândim
numai la Pravile: cea a lui Vasile Lupu de la 1646 a fost copiată
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în cea a lui Matei Basarab de la 1652 etc.)26 • Acest lucru îl
susţine nu numai cu privire la Psaltiri şi Apostol, ci şi la Evangheliar. Deşi Radu de la Măniceşti vorbeşte despre un „izvod"
de pe care a copiat, deci n-a copiat direct de pe textu1 lui Coresi,
mai ales că, după credinţa lui S. Puşcariu, în acest caz nu se pot
explica inovaţii ca maire = ,,mare", incalţindu-se = „încălzin
du-se" etc. 27 , atribuindu-se lui Radu, totuşi pentru M. Gaster, ca
şi pentru M. Roques, Evangheliarul acestuia prezintă „o identitate absolută" cu cel al lui Coresi şi nu este decât „o copie de
pe textu1 tipărit", care reproduce chiar şi „greşelile de tipar" 28•
Dezvoltând părerea emisă în nucleu de A. Densusianu29 ,
I.-A. Candrea a arătat, după cercetări amănunţite şi migăloase,
că nici una din psaltirile traduse din slavoneşte, care ne-au
rămas din secolu1 al XVI-iea, nu este copie de pe alta din ele.
Ele sunt copii de pe manuscrise mai vechi, copii de pe copii, a
căror filiaţiune este cu neputinţă de stabilit, deoarece nu avem
exemplare destu1 de numeroase pentru aceasta. Deosebirile, care
se găsesc pe alocuri în câte una singură din ele, acolo unde
textul celorlalte două este perfect identic, nu pot fi decât opera
deosebiţilor copişti ai traducerii primitive30•
Coresi însuşi, cu toate că într-un document ni se spune:
„1560 lăsset Herr Benckner, Richter, die 4 Evangelisten aus
Chrestomatie română, Leipzig-Bucureşti, 1891 , voi. I, p. XCIV;
Geschichte der rumiinischen Literatur, în Grundriss-uI lui Grober, voi. II, 3,
Strassbourg, 190 I, p. 266 ş .u .
27
,,Dacoromania", I, 1920, p. 351.
28
Cf. M. Rcxiues, în ,,Romania", XXXVI, 1907, p. 43 1, nota 2;
1.-A. Candrea, Psaltirea Scheiană, comparată cu celelalte psaltiri din sec. x n
şi XVII traduse din slavoneşte, Bucureşti , 1916, voi. I, p. CV.
29
Istoria limbei şi literaturei române, ed. a IT-a, laşi, 1894, p. 191 şi
193- 194, şi Tradiţiunea literară în Psaltirea Scheiană, în „Revista critică- literară", V, 1897, nr. 4, p . 97-107.
30
Monumentele cele mai vechi de limlii românească, în ,,Noua
Revi stă Română'', nr. 36 şi 37, 1901 , şi Psaltirea Scheiană, comparată cu
celelalte psaltiri ... , Bucureşti , 1916.
26
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dem Servischen ins W allachische iibersetzen durch einen Diaconum Kores aus Tergowist und Todor Deak, den wallachischen
Pfaffen damit zu helfen" 3 1, trebuie considerat numai corector,
copist şi tipograf, care culegea, îndreptând înainte de a tipări sau
da la tipar ceea ce i se punea gata dinainte 32 • Astfel, nu trebuie
să credem numaidecât ceea ce ne spune în epilogul Psaltirii din
1577 (,,Derept aceaea, fraţii miei preuţilor, scrisu-v-am aceaste
Psăltiri cu otveat, de-am scos den psăltirea sârbească pre limbă
rumânească, să vă fie de înţelegătură şi grămăticilor"), ci mai
curând ce spusese în prologul Întrebării creştineşti de la 1559,
că nişte „creştini buni" „scoaseră" ,,Evanghelia şi Zeace cuvinte
şi Tatăl nostru şi Credinţa Apostolilor", „den limba sârbească
pre limba rumânească", „să înţeleagă toţi oamenii cine-s rumâni
creştini", ori în acel al Tâlcului Evangheliilor de la 1564: „am
aflat aceaste tâlcure ale evangheliilor ( ... ) şi mie tare plăcură, şi
am scris cu tipariul voao, fraţilor ...". Nici nu era omeneşte
posibil să facă pentru numeroasele sale cărţi, în scurtul timp în
care s-au urmat una după alta, atât munca de tipograf, cât şi pe
aceea de traducător.
Judecând din limba manuscriselor, dintre care unele
(Apostolul de la Voroneţ, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea Hurmuzaki, Codex Sturdzanus, Manuscrisul
Marţian, Manuscrisul apocrif relevat de N. Iorga) au ca particularitate caracteristică rotacismul sau prefacerea lui n intervocalic în r în cuvintele de origine latină (suru ::: sunu =„sunet";
31

Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbiirgen, TV,
Kroniken und Tagebiicher, 1903, p. 100.
32
Preoţii în acest caz, cum se vede din cronica popii Vasile, au fost
popa Toma, popa Dobre, nepotul de soră al celui dintâi, despre care cronica ne
spune că „era învăţat" şi a murit în decembrie 1572 (cf. I. Lupaş, Cronicari şi
istorici români din Transilvania, voi. I, Bucureşti, I 932, p. I 8; Quellen zur
Geschichte der Stadt Kronstadt, vol . V, p. 1-5). El a putut fi ş i cel dintâi
traducător.
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tire = „tine"; gurel = „gunel" etc.), deşi nu general, din o seamă
de particularităţi fonologice cu caracter arhaic cunoscute în
regiunea nordică a dialectului dacoromân (g =j: goc, gudeţ; dz
= z = dzic, pers. 3 sg., cu asimilaţia gice; l' şi n păstraţi: uit,
ureacle, întâniu; reu = ,,rău'', omori = „omorî", arame = „aramă"; a-i şi a-e păstraţi: adunari = „adunări'', paceei = „păcii'',
caile = „căile" etc.; jămeaie = „femeie" [,,familie"], fălos =
„folos"; fsat = „sat", putredi = „putrezi" etc.), din forme vechi
(perfecte tari: feciu, dzişu, răspunşu; era = „eram", gătise =
„gătisem"; condiţional: se eu fure, are, ară etc.; sem, set şi seţi =
„sântem", „sânteţi"; genitive sg. în -eei, -iei; mânule sau mărule
=,,mâinile", numene sau numere= „nume" etc.), şi mai ales din
cuvinte ca agru, pl. agre = „pământ'', cinrescu = cineşi =
„fieşcarele", cumplitu = „sfărşit", deşidera, despus = „putere",
faşte, gerure = „genune'', adâncat, val, gurel = „gunel'', încări =
„încălzi", imu= „venim'', lânged = „bolnav'', măritu =„ginere",
opu = „trebuinţă", pănrătari = „chinuri", pasă = „du-te",
reoniiască = „facă rău'', rutesu = „iară'', sfântutoare = „besearecă", tătânri = „părinţi" etc., ca şi N. Iorga, şi I.-A. Candrea a
tras concluzia că cele mai vechi manuscrise româneşti s-ar fi
tradus în regiunea nordică, probabil în Maramureş, şi anume
cam între anii 1425-1450, dată asupra căreia a revenit mai târziu
modificând-o între 1460-148033 •
Se pare însă că şi această dată este cam timpurie. Traducerea, după toată probabilitatea, s-a tăcut numai în jumătatea
întâia a secolului al XVI-iea. Deşi Evangheliarul lui Coresi,
precum şi evangheliile din cele două Cazanii ale acestuia, care
se reproduc după Evangheliar, au un caracter mai arhaic decât
textul tâlcurilor, în special al celor din Evanghelia cu învăţătură
de la 15 81, pe ai cărei traducători îi cunoaştem, totuşi, cum a
33

În lucrările citate mai sus.
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arătat D. R. Mazilu, originalul după care se pare că s-a tăcut
traducerea acestui Evangheliar între 1557-1559, dacă nu chiar
mai-nainte, este cel slavon al lui Macarie de la 1512 (Evangheliarul slavon al lui Coresi s-a tipărit numai la 1562). Evangheliarul românesc al lui Coresi imită chiar şi ornamentaţiile
celui al lui Macarie (vezi I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia
românească veche, I, p. 10 şi 45) [3°]. Astfel stând lucrurile,
Evangheliarul lui Radu grămăticul din Măniceşti nu poate fi
decât o copie directă ori indirectă de pe „izvodul" pe care l-a
întrebuinţat şi Coresi pentru a-l tipări. Cum a arătat N. Sulică,
Tocmeala slujbei dumnezeiască întru ea şi diaconstvele este
tradusă după Liturghierul lui Macarie34 .
O comparaţie între Apostolul slavon tipărit de D. Liubavici
la 1547, Apostolul de la Voroneţ şi Lucrul apostolesc al lui
Coresi etc., de o parte, şi între Psaltirile slavone tipărite şi
cunoscute la noi înainte de 1570, cum au fost, de exemplu,
ediţia din 1495 a lui Macarie şi Psaltirea Scheiană, Psaltirea
Voroneţeană, Psaltirea Hurmuzaki şi cele româneşti şi
slavo-româneşti ale lui Coresi şi ale fiului său, care în general au
acelaşi text, modificat numai din punct de vedere dialectal, de
altă parte, ne pot duce la un paralelism asemănător cu cel al
Evangheliarului şi Tocmeala slujbei dumnezeiască întru ea şi
diaconstvele, cu atât mai mult că Apostolul s-a tradus şi tipărit
totdeauna după Evangheliar.
În privinţa datării celor mai vechi manuscrise româneşti
nu ne ajută prea mult nici filigranele de hârtie.

34
O nouă publicaţie românească din secolul al XVl-lea: liturghierul
diaconului Coresi, tipă.rit la Braşov, în 1570, în „Şoimii", Târgu-Mureş, III,
1927, nr. 9-10, p. 24-38 (şi în extras); cf., în special, p. 36-37 (extras,
p. 14-15): „varianta sârbească a liturghiei („ .) o găsim întocmai în liturghierul
slavonesc tipărit la 1508 de sârbul Macarie „ ."
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În hârtia Psaltirii Scheiane se găseşte, alături de mistreţ,
şi coroana fabricei de hârtie din Braşov întemeiată la 1546. Ea a
trebuit să se copieze deci după această dată, ba, judecând după
forma coroanei, numai pe la sau după 1563 35 . Cum arată filigranele ei, nici Psaltirea Voroneţeană nu este mai veche 36 [3 1]. Nu
este mai vechi nici Apostolul de la Voroneţ, care este socotit, de
obicei, ca cel mai vechi manuscris românesc, căci mistreţul fa
bricei din Schweidnitz, de unde este hârtia lui, este frecvent în
întâia jumătate a secolului al XVI-lea, ba chiar şi în a doua, cum
ne arată şi Psaltirea Scheiană, precum şi unele manuscrise
slavone37 [3 2 ]. Aceeaşi situaţie o avem şi pentru Psaltirea
Hurmuzaki, ale cărei filigrane sunt frecvente în ţările româneşti
tot în jumătatea întâia a secolului al XVI-lea, ceea ce nu exclude
posibilitatea de a se fi întrebuinţat hârtie din aceeaşi fabrică şi în
cele dintâi decenii ale jumătăţii a doua a secolului al XVI-lea38
[33].

O indicaţie ne-ar putea da criptograma de pe pagina 483 a
Psaltirii Scheiane, unde în 3 slove chirilice probabil se ascunde
un an. Bianu şi Macfuek le-au cetit su. 'I == 6990 == 1482, Gaster
3'1r == 7093 = 1585, Puşcariu 3tff == 6023 == 1515 (cetirea lui Em.
Grigoraş, care vede în ele 926, nu poate fi avută în vedere) 39 •
Dar, afară de greutatea cetirii, în legătură cu această criptogramă
se mai pune o chestiune: se găsea criptograma şi în original, ori
ea s-a scris mai întâi în copia care este Psaltirea Scheiană?
I.-A. Candrea, Psaltirea Scheiană etc., voi. I, p. CVI.
Id. ib„ voi. I, p. CIX.
37
Cf. I.-A. Candrea ib., voi. I, p. CX; N. Drăganu, în ,,Dacoromania",
m. 1922-1923,
p. 928.
38
Cf. 1.-A. Candrea ib., voi. I, p. XCID-XCIV; N. Drăganu, în
„Dacoromania", ID, 1922-1923, p. 928.
39
Cf. S. Puşcariu, în ,,Dacoromania",. III, p. 471; J. Macurek, în
,,Revue historique", I, 1924, nr. 1-3, p. 64-65; N. Drăganu, în „Dacoromania",
m. p. 929.
35

36
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Dacă

s-a găsit şi în original, de ce n-a reprodus-o Coresi, nici
celelalte manuscrise? În cazul că ea s-a scris numai în Psaltirea
Scheiană, care s-a copiat numai pe la 1563, sau după această
dată, fireşte descifrarea lui Gaster pare a fi cea mai apropiată de
adevăr

[34].

xm
Cei mai mulţi cercetători admit că impulsul pentru cele
dintâi traduceri româneşti, amintite mai sus, a trebuit să vie din
afară.

Hasdeu atribuia traducerea cărţilor apocrife sectelor eretice anabaptiste sau bogomilice40 • Aceeaşi părere o susţinea şi
Sbiera pentru traducerea Apostolului de la Voroneţ, pe care,
scăpând din vedere elementele ungureşti din ea, o data din
secolele al XII-lea - al XIII-lea şi o localiza în împrejurimea
Târnovei 41 • Această teorie însă este lipsită de temei: într-adevăr,
textele apocrife, în care se amestecă uneori şi părţi din cele
drept-credincioase, au fost traduse de călugări şi preoţi
drept-credincioşi cu gândul de a întări în sufletele credincioşilor

Cuvente den bătrâni, t. II, Bucureşti, 1879, p. 247-260; cf. şi
O. Densusianu, Din istoria migraţiunilor păstoreşti la popoarele romanice, în
,,Buletinul Societăţii Filologice", ill, 1907, p. 32-35.
41
Codicele Voroneţean, Cernăuţi, 1885, p. 342-349; cf. şi Isidor Ieşan,
Secta paterenă în Balcani şi în Dacia Traiană, împreună cu istoria Balcanului
până la ocuparea lui definitivă prin osmani, Bucureşti, 1912, p. 817 şi urm.;
Ero. Grigoraş, în ,,Adevărul literar şi artistic", V, nr. 175, din 3 aprilie 1924,
p. 5 şi Criptografia şi istoria românească, Bucureşti, 1924, p. 3, 8-10, 26-31 şi
50, care uită că elementele ungureşti din Apostolul de la Voroneţ nu se pot
explica în sudul Dunării.
40
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sentimentele morale, îndreptându-le spre cele ce le aşteaptă în
viaţa de apoi: răsplata faptelor bune şi pedepsirea celor rele42 .
Alţii le-au atribuit catolicismului, care s-ar fi dovedit totdeauna oportunist în privinţa limbii de propovăduire a credinţei43. Totuşi, n-avem nici o dovadă pentru aceasta: traducerea s-a
făcut din limba slavă, nu din limba latină, cum am aştepta, şi din
cărţi ortodoxe, nu catolice (Catehismul de la 1544 nu ştim sigur
din ce limbă a fost tradus; celelalte au fost traduse din ungureşte). „Filioque" din Crezul Sf. Athanasie, păstrat în Psaltirea
Scheiană, poate fi nu numai catolic, ci şi husit şi reformat.
Încă la 1878 afirma Hunfalvy (A rumun nyelv, Budapest,
1878, p. 102-105; cf. şi Die Rumănen und ihre Anspriiche, Wien
und Tescben, 1883, p. 226) că hiclean a intrat în forma cea mai
veche de Tatăl nostru pe timpul husiţilor şi al Reformaţiunii,
când stăpânea ideea că „sola fides salvificat". Dar el a spus acest
lucru numai în treacăt. N. Iorga a fost cel dintâi care a aşezat în
cadrele istoriei româneşti teoria husitismului, atribuind traducerea primitivă a textului celor mai vechi monumente literare ro-

42
Ea a fost combătută de D. Russo, Textele eshatologice din Codex
Sturdzanus şi pretinsul lor bogomilism, în „Biserica ortodoxă română", 1906,
p. 236 şi 419 şi urm„ şi în Studii bizantino-române, Bucureşti, 1907, p. 3-29;
N. Cartojan, Cărţile populare în literatura român ească, voi. I, Epoca
influenţei sud-slave, Bucureşti, 1929; Gh. Ciuhandu, Bogomilismul şi românii,
Sibiu, 1933 etc.
43
Moldovan G„ A romansâg, voi. Il, Nagybecskerek, 1896, p. 284285 şi A magyarorszagi romcinok, Budapest, 1913, p. ll l; I. Bărbulescu,
Cercetări istorico-filologice, Bucureşti , 1900: Calvinismul şi începutul d-a se
scri<e> româneşte, p. 7-26; Studii privitoare la limba şi istoria românilor,
Bucureşti, 1902: Noi probe că s-a scris româneşte înainte de al XVI-iea veac,
p. 73-103; Catolicismul, iar nu husitismul, iniţiator al scrierii limbii române,
în ,,Arhiva", laşi, XXVTII, 1921, nr. 1, p. 3-15 şi nr. 2, p. 203-217; Curentele
literare la români în perioada slavonismului cultural, Bucureşti, 1928, p. 51 şi
urm.; I. Bălan, Limba cărţilor bisericeşti. Studiu istoric şi liturgic, Blaj, 1914,
p. 85.
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mâneşti

unui cleric maramureşean atins de valurile husitismului,
care ar fi tăcut-o poate „în mănăstirea din Peri sau aiurea"44 •
Dar nici această teorie nu s-a dovedit destul de întemeiată. Se poate ca între ereticii (unguri şi saşi) din părţile Cenadului, ale Orăzii-Mari, din Banatul timişan şi din Moldova, care
sunt pomeniţi începând de pe la mijlocul secolului al XV-lea, să
fi fost şi români. Românii luară parte şi la răscoala din 1437,
care a stat în legătură cu mişcarea husită. Totuşi, nu se cunoaşte
nici un cărturar, nici un loc în care s-ar fi putut face traducerea
Bibliei pe urma acestei mişcări. Mănăstirea din Peri, cu hramul
,,Arhanghelul Mihail", la care ne-ar putea trimite particularităţile de limbă ale celor mai vechi manuscrise româneşti, cum
am arătat şi mai sus, a fost ridicată la stavropighie în 1391 de
Anton, patriarhul din Constantinopol, care o luă sub protecţia sa,
deci era o mănăstire ortodoxă. În întreg secolul al XV-lea nu
ştim să-şi fi schimbat acest caracter şi o găsim râvnită de un
episcop şi de un mitropolit sârbesc şi în luptă cu episcopul
Muncaciului.
Cele spuse mai sus cu privire la filigranele celor mai
vechi manuscrise şi cu privire la textele de pe care sunt traduse

44
lston·a literaturii religioase a românilor până la 1688, Bucureşti,
1904, p. VII şi 45 şi urm. ; ed. II, 1925, p. 100 şi urm. Teoria husitismului a
fost admisă de S. Puşcariu, Zur Rekonstruktion des Urrumănischen, Halle,
1910, p. 40, şi Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, 1930, p. 64 şi
urm.; I. Popovici, Palia de la Orăştie (1582), Bucureşti, 1911 , p. 15;
Sztripszky-Alexics, Szegedi Gergely enekes kănyve XVI sziizadbeli român
forditasban, Budapest, 1911 , p. 15; I.-A. Candrea, Psaltirea Scheiană,
comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte,
Bucureşti, 1916, p. CXVI; J. Mactirek, Husistvi v rumunskwych zemych, Bmo,
1927; acelaşi, Husitismul în România, în ,,Revista istorică", XIV, 1928,
p. 41-44; Al. Procopovici, Arhetipul husit al catehismelor noastre luterane,
Suceava, 1927; cf. şi N. Drăganu, Două manuscripte vechi: Codicele
Todorescu şi Codicele Marţian, Bucureşti , 1914, p. 4-9; idem, în „Dacoromania", IIl, p. 909-929, şi IV, p. 1121 -1123.
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ne arată că ele nu sunt mai vechi de jumătatea întâi a secolului
al XVI-lea, iar atunci ele nu mai pot fi atribuite husitismului.
Teoria husitismului a fost combătută cu tărie mai ales de
I. Bărbulescu şi I. Bălan în scrierile citate. A combătut-o şi
O. Densusianu (Histoire de la langue roumaine, t. II, fasc. 1,
Paris, 1914, p. 8), afirmând că: „Ce qui est certain c'est que
Coresi ne fit plus d'une fois que reproduire des textes
manuscrits qui circulaient a son epoque; mais ces textes
pouvaient bien etre de la premiere moitie du xvr siecle, car ce
n'est qu'a partir de cette epoque qu'on voit se manifester, grâce
a la propagande lutherienne, l'interet pour Ies traductions
roumaines", iar teoria husită rămâne „une simple hypothese,
puisqu' on ne trouve nulle part chez les Roumains les traces
d'une influence hussite qui efit pu produire un mouvement aussi
important que celui qu'on doit placer a la base de pareilles
innovations dans l'histoire de la culture roumaine". Astfel,
O. Densusianu se deosebeşte de M. Gaster, care atribuie cele
dintâi produse literare româneşti tot luteranismului, dar socoate
manuscrisele posterioare operelor lui Coresi, deci numai din
45
jumătatea a doua a secolului al XVI-lea •
Nu cred nimerită părerea lui A. Rosetti 46, care afirmă că
traducerea celor dintâi texte româneşti „a fost tăcută în regiunea
rotacizantă, în prima jumătate a secolului al XVI-lea sub
influenţa reformaţilor unguri şi saşi", sau chiar că ea s-ar datori
Reformei lui Luther propagate în nordul Ungariei: în Sătmar,
45
Chrestomatie română, Leipzig-Bucureşti, 1891, l, p. XCII;
Geschichte der rumiinische Litteratur, în Grobers Grundriss, Il, p. 266 şi urm.
46
Les catechismes roumains du X.Vf siecle, în ,,Romania", XLVIII,
1922, nr. 191, p. 333; Catehismul Marţian, în „Grai şi suflet", I, 1924,
p. 252-253; Il, 1925, p. 153-156; cf. şi în Limba română în secolul al XVI-iea,
Bucureşti, 1932, p. 9: „Cele dintâi cărţi religioase apar în Maramureş şi în
Ardealul vecin, nu departe de centrele reformate din Zips, de regiunea Bistriţei
şi de centrele ungureşti reformate din nordul Ungariei".
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Săros,

Gomor, Zips şi Sohl, probabil socotind şi aceste regiuni
rotacizante. Împotriva acestei păreri se pot ridica însă tocmai
aceleaşi obiecţiuni pe care le ridică O. Densusianu împotriva
husitismului, şi s-ar mai putea adăuga că, în regiunea la care se
gândeşte Rosetti, nu s-ar explica legătura dintre traducerea
românească şi textele slavone ale lui Macarie şi D. Liubavici.
Iar pentru rotacism era de-ajuns să se oprească Rosetti şi la
Bistriţa.

Pornind de la ideea că la temelia oricărei mişcări literare
trebuie să fie originalitatea sufletului poporului,
C. (Aureliu] Metroniu 47 crede că cele dintâi traduceri româneşti
sunt rezultatul luptei contra „trilingviştilor", „cu scopul de a
restabili pretutindeni graiul matern în drepturile sale naţionale şi
de a face dintr-însul limba Scripturii şi a cultului religios".
O încercare de conciliere a deosebitelor teorii einise
mai-nainte a încercat T. Palade, care are următoarea concluzie:
„Întrucât nu sunt dovezi materiale, cari să constate că, prin
influenţa catolică sau husită de la noi din secolul al :XV-lea, s-a
început a se scrie texte religioase româneşti, şi întrucât se
constată la noi un curent vulgar românesc, care tindea la
întrebuinţarea limbei noastre în cele bisericeşti încă din secolul
al XIV-iea, se poate spune că acestui curent noi îi datorim în
primul loc aceste texte; iar influenţele externe - catolică, husită
sau luterană - n-au făcut decât să-l alimenteze, dându-i un
impuls mai mare. Şi astfel, cele trei teorii create separat în jurul
chestiunei, când s-a întrebuinţat (pentru întâia oară) limba
noastră în scrierile religioase, se pot completa în mod firesc una
pe alta'.4 8•
naţionale

47
Încercare asupra evoluţiei literaturii vechi româneşti, în
„Convorbiri literare", XL Vll, 1913, p. 404.
48
Când s-a scris întâi româneşte? (Extras din ,,Arhiva", laşi, XXVI,
1915), p. 27.
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Într-adevăr, o examinare atentă a lucrărilor discutate mai
că unele au putut fi traduse şi tipărite sub

sus ne convinge

influenţă luterană

(Catehismul de la 1544, nu

ştim

din ce

limbă; Întrebarea creştinească de la 1559, deşi probabil s-a

tradus din ungureşte, dar maghiarii calvini s-au despărţit de
saşii luterani numai la 1564), altele sub influenţă calvină
(Tâlcul Evangheliilor şi Molitvenicul de la 1564, Palia de la
Orăştie de la 1582 şi Cartea de cântece şi psalmi dinainte de
1601). Dar Liturghierul, cu fragmentele păstrate din el în
deosebite manuscrise (Codex Sturdzanus, manuscrisul Liceului
Grăniceresc „G. Coşbuc" din Năsăud), fragmentul din Pogrebania morţilor din cel mai vechi Molitvenic românesc (împreună cu citatele păstrate din el în Cugetări în ora morţii din
Codex Sturdzanus, Codicele Todorescu şi Marţian), Pravila
Sfinţilor Oteţi după învăţătura a marelui Vasilie sunt ortodoxe,
deci tipărirea lor trebuie să fi venit din iniţiativă românească,
ca şi cea a textelor slave.
Din prologul Întrebării creştineşti de la 1559 se pare că,
deşi traducerea Evangheliarului de la 1561 s-a făcut „den limba
sârbească", deci probabil de nişte preoţi români, totuşi ea a venit
din acelaşi îndemn ca şi a acesteia. Acelaşi lucru îl putem
presupune şi pentru Apostol şi Psaltiri, deşi Evangheliarul lui
Radu de la Măniceşti şi ediţia şi copiile bilingve (slavo-române)
ale Psaltirilor ne arată că aceste cărţi erau râvnite şi de românii
ortodocşi. Apocrifele însă nu le pot fi atribuite reformaţilor, nici
pentru conţinutul lor, nici pentru limba slavonă din care au fost
traduse.
Am văzut că Evangheliarul a fost tradus între 1557-1559.
Probabil tot atunci, ori în anii imediat următori, s-au tradus şi
Apostolul şi Psaltirea. Însă înainte de a ajunge să se tipărească
de Coresi, ele au putut fi copiate de pe manuscris de nişte copişti însărcinaţi cu copierea de către Despot Vodă din Moldova
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(1561-1563), cu gândul de a le tipări în tipografia pe care intenţiona să o înfiinţeze acolo. Într-adevăr, aceste manuscrise s-au
descoperit în Moldova, fapt peste care nu se poate trece cu
uşurinţă. Filigrana hârtiei Psaltirii Scheiane, care se poate fixa
mai bine în timp, ne trimite tocmai la anii de domnie ai lui
Despot.
Se ştie că Despot, prietenul lui Melanchton, se pusese în
serviciul Reformaţiunii, şi, răzimându-se pe saşii şi ungurii din
Moldova, voia să reformeze credinţa ţării, să organizeze o academie la Cotnar şi să întemeieze o tipografie. „Ereziei" i-a
aparţinut şi Iancu Sasul (decembrie 1579-iunie 1582), de teama
căruia noi credincioşi ai Reformei se înstrăinară de biserica
49
romano-catolică în Moldova •
Relativ la cele petrecute pe timpul celor doi domni, raportul de la 9 aprilie 1589 al arhiepiscopului de Lwow (Lemberg)
I. D. Solikowsky către cardinalul Montealto ne spune: ,,Populus
Moldaviae est triplex, imo quadruplex: indigenarum Moldaviorum, qui ritus Graecos sequebantur, linguam autem propriam
habent multa latina in se habentem; Ruthenorum similiter
Graeca ins(t)antium; Saxonum et Ungarorum, a prima quidem
origine Catholicorum, sed tandem a Lutheri temporibus praesertim Heraclidis Basilici Despothae Sami, qui Anno Salutis 1560
Principatum illum occupaverat, pulsis Catholicis sacerdotibus,
Lutheranos Ministros introdu.xerat"50 •
Cu privire la intenţia lui Despot de a întemeia o tipografie
suntem informaţi din raportul lui Wolfgang Schreiber din
Ftinfkirchen, pe care l-a trimis Ungnad, în toamna anului 1562,
în misiune la Despot, cu însărcinarea de a-l ruga „das Wortt
Gottes, în seinem Landt predigen, und das Evangelium în die
49
50

N. Iorga, Studii şi documente, I-II, p. XXXIX.
Hurmuzaki, Documente, voi. Ill 1, p. 123.
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W alachische Sprach Iassen druckhen", fie în Germania, în care
caz ar trebui să-i trimită persoane învăţate, care ar putea face
traducerea în limba română, fie întemeindu-şi o tipografie proprie în Moldova, pe care este gata să i-o trimită dacă-i dă banii
necesari51 •
Câştigarea manuscriselor din Braşov i-ar fi mijlocit-o lui
Despot, astfel, saşii moldoveni, care cunoşteau grafia chirilică,
ca şi braşovenii, şi care au fost mereu în contact cu saşii din
Ardeal.
Unele greşeli din manuscrise, cum sunt confundarea consonantelor sonore cu cele nesonore: cându = cântu, videle =
vitele, lugrătorii = lucrătorii, clumi-me-voiu = glumi-mă-voiu,
sparcu-se = spargu-se, fricul = frigul, în Psaltirea Scheiană;
vrumseaţe = frumseaţe, vrânse = frânse,frut =vrut, fnderitură =
întăritură, în Psaltirea Hurmuzaki etc.; forma kinilor == cânilor,
în Psaltirea Scheiană, ca să nu mai vorbim de dispariţia lui l şi u
în frăţă = înălţă, arul = aurul, astrul = austrul, în Psaltirea
Scheiană; ascuta = asculta, în Apostolul Voroneţean, aru =
auru, adu = audu, adzi = audzi, adză = audză, gară = gaură,
ladă = laudă, în Psaltirea Hurmuzaki etc., şi de anticipaţia lui i
din maire (Psaltirea Scheiană, Evangheliarul lui Radu
Grămăticul), minuine, cântaire, păduire, taire etc. (la copistul C
al Psaltirii Scheiane), care pot fi şi româneşti, ne arată că între
copiştii manuscriselor au fost şi străini. După Candrea (o.c., I, p.
XXXIX, XLIII, C:XXVIII), aşa a fost copistul C al Psaltirii
Scheiane. Faptul că acest copist întrebuinţează punctul şi virgula
ca semn de întrebare nu este de-ajuns să-l socotim grec52 • El
51
Vezi, mai pe urmă, Hans Petri, Relaţiunile lui Jacobus Basilikus
Heraclides zis Despot-vodă cu capii reformaţiunii, atât în Germania cât şi în
Polonia, precum şi propria sa activitate reformatoare în principatul Moldovei,
Bucureşti, 1927, p. 49-50.
52
I.-A. Candrea, Psaltirea Scheiană etc., p. XXIX, XLIII, CXXVIII.
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sas, căci cultura acestora era umanistă, întemeiată pe
cunoştinţa limbii latine şi eline, ba chiar şi a celei ebraice.
Astfel de greşeli se găsesc şi la Coresi: împlând =
îmblând, când = cânt, rosdul = rostul, să vie = să fie, arul =
aurul, în Psaltirea slavo-română din 1577; să marcă = să
margă, istraililor = izdraililor, în Evangheliarul de la 1561 etc.
Ele nu pot fi interpretate ca greşeli de tipar venite de la ucenici
ai lui Coresi de felul lui Lorinţ-Lavrentie, cum sunt
M~prN.pHTdntoAV (= mărgăritariul) şi Kd8 (= sau), în Tâlcul
Evangheliilor de la 1564, ci numai cu rostiri neromâneşti.
Unele greşeli le sunt comune manuscriselor şi lui Coresi
(să se compare când = cânt, arul
aurul etc., în Psaltirea
Scheiană şi cea slavo-română de la 1577 a lui Coresi). Ele vin
de la un izvor comun. Acest izvor comun nu pare a fi însuşi
Coresi, căci la acesta găsim şi greşeli pe care nu le au manuscrisele (să se compare: lăuntruri, pasâre, prea mari,
înţelegători, văzură, în toate zise, împlând, cuvintele pământului
etc., la Coresi, alături de lătrături = lătrători , păsarea, înţelegu
toţi, cădzură, în toate dzile, îmblându, cumplitele pământului
etc., în Psaltirea Scheian ă; să ... nu face e Însâ uciseri, carei =
carii etc., la Coresi, alături de să feaceri, ca rei-facători etc., în
Apostolul de la Voroneţ), precum şi numeroase omisiuni pentru
care, în Psaltirile manuscrise şi în Apostolul de la Voroneţ, la
locurile corespunzătoare nu prezintă nici o lipsă.
În Moldova secolului al XVI-iea se explică atât particularităţile dialectale, cât şi cele arhaice caracteristice celor mai
vechi manuscrise româneşti, inclusiv rotacismul. Unele din ele
sunt explicabile nu numai la copişti de origine saşi, ci şi ruteni.
Calea făcută de manuscrise ne-o arată Întrebarea creş
tinească şi Legenda Duminecii, găsite în Codicele de la feud
(Maramureş), alături de texte rotacizante, cea dintâi copiată de
popa Grigore din Măhaci, rară rotacism, deşi în nota pe care o
putea fi

şi
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Manuscrisul Marţian, cu rotacism.
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XIV
Numele unor figuri istorice păstrate de poezia populară
românească din Ardeal ne pot arăta epoca în care s-au născut
respectivele poezii. Aşa sunt cele ale lui Ioan Huniade sau
Iancu Sibiiancu şi /encea Sibiencea.
Din aceeaşi epocă sunt şi variantele intitulate Jicman
(Jăman) sau Jicmon Craiu, care se referă la regele Sigismund al
Ungariei.
O baladă, a cărei origine populară este contestată, vorbeşte despre Mateaş Craiu (Mateiaş Corvinul).
Ciclul de balade privitor la Baba Novac şi fiul său Gruie a
fost cunoscut şi prin Ardeal, ştiut fiind că acest general al lui
Mihai Viteazul a luptat în Ardeal şi chiar a fost ucis la Cluj.
Cum vom vedea mai încolo, în afară de ciclul de balade al
Novăceştilor, şi alte balade privitoare la luptele cu turcii ar
putea fi din secolul al XVI-lea53 .

53
Vezi S. Moldovan, Poeziile noastre poporale istorice, în
„Transilvania", XLII, 1911, nr. 5-6, p. 688-699.
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SECOLUL AL XVII-LEA

xv
La 15 noiembrie 1629 muri Gavriil Bethlen, fără să
ajungă să-şi împlinească gândul de-a organiza din nou tipografia
cu litere latineşti „a curţii" din Bălgrad (Alba-Iulia), întemeiată
pe la 1565, adică în zilele lui Ioan Sigismund Zâpolya, şi de a o
înmulţi cu caractere chirilice, pentru ca să suplinească pe cea
slavă, care dispăruse, şi să poată tipări astfel şi Biblia tradusă în
româneşte din porunca şi cu cheltuiala sa de mai mulţi bărbaţi
învăţaţi.

După două scurte domnii, a Ecaterinei de Brandenburg şi
a lui Ştefan Bethlen, în noiembrie 1630 fu ales de principe al
Ardealului Gheorghe Rak6czy I. Politica lui era întru toate
aceeaşi cu a lui Gavriil Bethlen: întărirea neamului unguresc şi a
calvinismului. Dar măsurile luate de el faţă de români erau cu
mult mai neîndurate şi mai puţin umane decât ale lui Bethlen.
Întocmai ca şi Bethlen, şi el voia să întrebuinţeze tiparul ca
mijloc de propagare a calvinismului, după putinţă, nu numai
între unguri, ci şi între români.
Împreună cu soţia sa, Susana Lorântffy, care deschisese o
şcoală reformată românească în Făgăraş 54, după modelul celor
54
Legea şi Regulamentul acestei şcoli se pot ceti în revista „Magyar
Protestâns EgyhâztOrteneti Adattâr", Budapest, 1910, p. 112-118; în traducere
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ce înfloreau în secolul al XVI-iea în Caransebeş şi Lugoj, care
erau susţinute de Acaţiu Barcsay, banul acestor oraşe 55 ,
G. Râk6czy încercă să dezvolte mare tipografie din Alba-Iulia, a
cărei reorganizare o începuse G. Bethlen pe la 1620. Pe la 1636,
aduce tipografi din Olanda, peste Hamburg, cu paşaport eliberat
de regele polon. Şi în 163 7 îl găsim pe Râk6czy căutând tipografi în străinătate. În 1638, pare să-şi fi desăvârşit Râk6czy
organizarea tipografiei cu litere latineşti . Voia însă să-şi mai
aranjeze o tipografie deosebită pentru tipărirea cărţilor româneşti. În 22 martie 1639, „vlădica din Alba-Iulia" merse deci la
Braşov şi cu acest prilej pare să fi cerut de la munteni „şrift",
adică slove chirilice pentru tipografia lui Râk6czy, întocmai
cum şi muntenii îl ceruseră de la ruşi . Că în acest timp, şi nu mai
curând, a trebuit să se îndeletnicească Ghenadie cu afaceri de
tipografie, se vede şi din împrejurarea că în acest drum al său,
aflând despre pregătirea şi tipărirea Pravilei de la Govora,
comandă din această carte o ediţie specială pentru Ardeal, care
nu se deosebeşte de cea munteană decât prin aceea că, în
prefaţă, numele şi titlul lui „Theofil, cu mila lui Dumnezeu
arhiepiscop şi mitropolit a toată Ţara Rumânească", este înlocuit
cu al lui „Ghenadie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi
mitropolit a toată ţara Ardealului".
Deodată cu slovele „s-au aflat" şi meşterul, un „dascal
popa Dobre", „de au venit din Ţara Rumânească de au făcut
tipare aice în Arde<a>l", „să tipărească cărţile aice, în ţara
Măriei Sale", „lu crai Racolţi Gheorghie". Dobre avea să scoată,
în ţara unde cârmuirea impunea „cartea pe-nţelesul norodului",
cărţi româneşti în folosul propagandei calvine.
românească

de I. Lupaş în „Revista generală a învăţământului", XII, 1924, nr.
7, p. 440-446.
55
Din Palia de la Orăştie se vede că „dascălul de dăscălie a
Sebeşului" era Efrem Zacan.
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Deoarece nu ni s-a păstrat foaia de titlu, nu se poate
preciza cu siguranţă unde s-a tipărit, pe la 1639-40, o cărticică
de rugăciuni, cuprinzând Paraclisul Precestii, deosebite molitve, Gromovnicul lui frac/ie împărat, Trepetnicul etc., pe care,
având în vedere unele argumente interne, am socotit-o la început
ca „cea mai veche carte rak6czyană" 56 • Hârtia are marca
Ardealului, împreunată cu cea a familiei Râk6czy, dedesubt
purtând iniţialele G<eorgius> R<âk6czy>. Dar literele şi ornamentaţiile sunt cele ale tipăriturilor de la Govora, iar Pravila şi
Evanghelia învăţătoare de la Govora au şi ele hârtia din fabrica
lui Râk6czy; în cărticică se înşiră 7 taine, ca la ortodocşi. În
sfărşit, în cMBOCl\OBÎIE Hd TpdnE3't, când este vorba de numele Domnului se pune: Ica HMp<EK> (f. 41 v, r. 7), iar când
este vorba de mitropolit, H B'hCEEH 3EMl\HH oyrpoBMJÎHCK!..lfil
(f. 4lv, r. 16). Astfel, se pare că această cărticea s-a tipărit mai
curând în Govora decât în Alba-Iulia, ca şi un Ceasoslov descoperit de A. Filimon57 , copiat cu unele modificări de Antonie
din Moldoviţa într-o parte a Codicelui pribeagului Gheorghe
Ştefan, voievodul Moldovei 58 , alături de Răspunsul mitropo56
Am publicat-o în ,,Anuarul Institutului de Istorie Naţională", Cluj, I,
1922, p. 161-278.
57
Vezi „Dacoromania'', VI, p. 374, n. 1, unde socoate că această carte
s-a tipărit la Alba-Iulia; ulterior şi-a modificat această părere, socotind-o
tipărită în Govora între 1638-1640 şi are ca marcă trifoiul.
58
N. Drăganu, în ,,Anuarul Institutului de Istorie Naţională", Cluj, III,
1924, p. 182-254; cf. şi Molitvenic manuscris, „ante 1633", din care M. Gaster
reproduce unele părţi în Chrestomatie română, I, Leipzig-Bucureşti, 1891,
p. 80-86, şi despre care vorbeşte în Geschichte der rumănischen Litteratur,
Strassburg, 1901, p. 177-178, şi în „Revista pentru istorie, arheologie şi
filologie", I, 1883, p. 83-96; apoi Molitvenic, ms. slavo-român, sec. al XVI-iea
şi al XVII-iea, nr. 275, Academia Română, descris de L Bianu în Catalogul
manuscriptelor româneşti, t. I, Bucureşti, 1907, p. 623, care, de asemenea,
pare a fi copiat după această tipăritură; se mai menţionează un Ceaslov
românesc, secolul al XVII-iea, ms. nr. 206, Academia Română (ibid .• I,
p. 450), cu care nu pare a avea nici o legătură, ca şi cu al lui Vasile Sturdze.
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litului Varlaam „împotriva Catihismusului calvinesc". Numai
descoperirea unui exemplar complet ne va lămuri definitiv
asupra locului şi datei tipăririi celor două cărticele. Cea dintâi
carte tipărită cu siguranţă în tipografia din Alba-Iulia - cât se
pare, fără aprobarea mitropolitului, al cărui nume lipseşte din
titlu - a fost „Otveatnic, cartea ce să cheamă Catehivnus, carea
cu voia şi cu porunca domnului creştinesc Racolţi Gheorghi,
craiul Ardealului, domnul părţilor Ţărâei Ungureşti şi săcuilor
şpan, carea s-au întors din limbă diecească şi slovenească pre
limba românească, cu svatul şi cu îndemnătura şi cu cheltuiala
domniei lui, Ciulai Gheorghi, păstoriul sufletesc a curţei Măriei
Sale. Cu scrisoarea s-au ustenit popa Gheorghi de Sec, şi s-au
izvodit în cetate în Belgrad şi s-au tipărit în sat în Prisac.
Meşterul tipariului au fost popa Dobrea din Ţara Muntenească,
şi s-au început în luna lu iul<ie> 5 zile, şi s-au săvârşit în luna
iul<ie> în 25 de zile. Vă leat („.) 1640" [35 ). Deşi se spune că
traducerea s-a făcut din limba „diecească şi slovenească", ea s-a
săvârşit avându-se în vedere probabil numai ediţia a doua, de la
1639, poate chiar deodată cu aranjarea sub tipar a celei de a
treia, nu după cea dintâi, de la 1636, a Catehismului latino-unguresc tipărit tot în Alba-Iulia. Pomenirea limbii „sloveneşti" era necesară pentru ademenirea cetitorilor.
Acest Catehism a fost impus bisericii româneşti din
Ardeal, ceea ce se vede, de o parte, din persecuţiile suferite de
mitropolitul Ilie Iorest, care nu putea să se strice cu credincioşii
săi şi nu voia să-l primească, de altă parte, din punctul 2 al
diplomei de numire a lui Simion Ştefan date la 1O octombrie
1643, căruia i se pune condiţia „cum că Catehismul, carele
acuma s-au dat lor, îl va primi, şi va face ca şi alţii să-l
primească, şi cu deadinsul şi el însuşi va învăţa pe prunci acel
catehism şi prin alţii va face să se înveţe".
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Catehismul se răspândi nu numai în Ardeal, ci şi în Ţara
în Moldova, şi a provocat nu numai un sinod
local împotriva lui, ţinut în Iaşi, la 1644, ci şi două scrieri de
polemică publicate de mitropolitul Varlaam al Moldovei: una în
care Eustratie apără şi justifică cele Şapte taine ale bisericii
ortodoxe împotriva Catehismului calvinesc, care nu admitea
decât două: botezul şi cuminecătura, la care se adaogă căsătoria,
ca „destoinică" între celelalte taine; şi alta în care însuşi
Varlaam combate învăţăturile Catehismului calvinesc.
Calvinii n-au rămas datori. La 1656, s-a tipărit tot în
Bălgrad a doua ediţie a Catehismului calvinesc, de astă dată în
frunte cu Scutul catechizmuşului cu răspunsu den Scriptura
Sv<ân>tă, împotriva răspunsului a doao ţări, foră Scriptură
Sv<ân>tă, şi o parte în care se combate închinarea la icoane, cu
temeinice cunoştinţe dogmatice şi mânuindu-se cu uşurinţă
citatele din Sfânta Scriptură.
A doua carte tipărită în Alba-Iulia, în anul 1641, a fost o
Evanghelie cu învăţătură sau Mărgărit, într-adevăr o nouă
ediţie după un exemplar, probabil defectuos, al Evangheliei cu
învăţătură, tipărită de Coresi, în Braşov, la 1580-1581. Vlădica
socotea cartea lui Coresi ca o carte foarte folositoare şi dorea să
o răspândească din nou printre credincioşii săi. A început să se
tipărească sub Ghenadie al II-iea, deci în 1639 ori 1640, în
septembrie al cărui an acesta muri, şi se termină numai sub
urmaşul lui, Iorest (1640-1643)5 9, în 1641, fiind tipograf tot
Dobrea din Ţara Românească.
Românească şi

Cf. N. Drăganu, Cea mai veche carte rakoczyanii, în „Anuarul
Institutului de Istorie Naţională'', Cluj, I, 1922, p. 163; A. Bunea, Vechile
episcopii româneşti afle] Vadului, Geoagiului, Silvaşului şi Belgradulu4 Blaj,
1902, p. 86: ,,Pe timpul lui Racoţi, la 3 septembrie 1640, după grele suferinţe,
moare Ghenadie sau George de la Brad, mitropolitul Belgradului" (vezi Otvos
Ăgoston, Geleji Katona Istvan elete es levelei I Rak6czi Gyorgyhoz, în „Uj
59

www.inst-puscariu.ro

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE DIN TRANSILVANIA

71

Urmează

în seria de tipărituri răk6cziene, iarăşi, un Catehism, tradus de Ştefan Fogarasi din Lugoj, tipărit în Alba-Iulia,
în 1648, cu litere latine şi ortografie ungurească. Traducerea s-a
făcut după Catehismul din Heidelberg al profesorului Alstedius,
fiind dedicată lui Acaţiu Barcsai, banul Lugojului, Caransebeşului şi comitele Severinului.
A patra şi de bună samă cea mai importantă dintre tipă
rituri le lui G. Răk6czy este Noul Testament sau împăcarea au
leagea noao a lui Isus Hristos, Domnului nostru, ,,izvodit cu
mare socotinţă den izvod grecescu şi slovenescu, pre limbă
rumânească" şi tipărit cu cheltuiala principelui, care se numeşte
„craiul Ardealului", tot la Alba-Iulia, la 1648.
Dintre cele două precuvântări ale cărţii merită deosebită
atenţiune cea de-a doua, Predoslovia cătră cetitori. În ea ni se
spune că acest Testament „l-au început a-l izvodi iermonah
Sclivestru", care în curând a murit. După moartea lui Silvestru
s-au apucat alţi cărturari - se vorbeşte adică tot în plural - să
termine această traducere. Numele lor nu-l cunoaştem, deoarece
ei nu se numesc nicăieri. Ei au găsit însă că ceea ce s-a tradus de
ieromonahul Silvestru era cu „multă lipsă şi greşeale ( ... )pentru
neînţelesul limbiei şi cărţii greceşti", de aceea s-au apucat să
traducă din nou, ţinându-se mai vârtos de izvodul grecesc, de

Magyar Muzeum'·, 1859, p. 203 ş.u., Ia care trimite şi în lerarchia românilor
din Ardeal şi Ungaria, Blaj , 1904, p. 242-243); N. Iorga, Istoria literaturii
religioase a românilor până la 1688, Bucureşti, 1904, p. 143; idem, Istoria
bisericii româneşti şi a vitfii religioase a românilor, voi. I, Vălenii de Munte,
1908, p. 309, unde se trimite la Ci pariu, Acte şi fragm ente, Blaj , 1855, p. 71 , şi
Sate şi preoţi, p. 51 (pentru numirea lui lorest la 1640, vezi p. 323); Ştefan
Mcteş , Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi
Ungaria, voi. I, ed. JI, Sibiu, 1935, p. 194, unde ni se spune că muri după o
boală îndelungată în 3 septembrie 1640, trimiţându-se Ia „Uj Magyar
Muzeum", IX, 1859, p. 203-204.
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traducerea latinească a lui Ieronim, consultând şi izvodul slovenesc tipărit poate nu demult înainte de aceea „în ţara Moscului".
Într-adevăr, din traducere se poate vedea că Noul Testament este rodul unei munci serioase a unor bărbaţi luminaţi,
cum erau şi cei ce i-au îndemnat, superintendentul calvinilor,
Ştefan Geley, şi însuşi Gheorghe Răk6czy, care „cu mult
cbelciug" trimitea tineri „în ţări streine, să înveaţe cu deadinsul
cuvântul lui Dumnezău din scripturăjidovască".
Fără îndoială însă, deşi nu se aminteşte, traducerea se
întemeiază pe „întorsura de demult", pe care mitropolitul
Simion Ştefan şi harnicii săi tovarăşi o îndreptează, nu numai în
privinţa limbii, ci, cum ne spun singuri, şi cu privire la text,
care, afirmativ, s-ar fi colaţionat cu cel slavon, latin şi grecesc.
Această împrejurare ne arată că traducătorii erau oameni
cu multă socoteală. Ei au înţeles că în biserică trebuie oarecare
conservatorism şi în privinţa limbii.
În punctul al treilea ne dau unele lămuriri privitoare la
modul cum au tradus cuvintele străine: pe cele mai grele le-au
lăsat aşa, cum erau în original.
De deosebită importanţă este punctul următor, în care ni
se spune: ,,Aceasta încă vă rugăm să luaţi aminte că rumânii nu
grăiescu în toate ţărâle într-un chip, încă neci într-o ţară toţi
într-un chip; pentr-aceaea cu nevoie poate să scrie cineva să
înţeleagă toţi, grăind un lucru unii într-un chip, alţii într-alt chip
( ... ). Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia
sânt buni carii îmbiă în toate ţărâle, aşea şi cuvintele acealea
sânt bune carele le înţeleg toţi. Noi derept aceaea ne-am silit,
den cât am putut, să izvodim aşea cum să înţeleagă toţi, iară să
nu vor înţeleage toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia
ce-au răsfirat rumânii printr-alte ţări , de ş-au mestecat cuvintele
cu alte limbi, de nu grăiescu toţi într-un chip".
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În aceste cuvinte de însemnătate istorică se exprimă în
mod hotărât nu numai trebuinţa unei limbi literare româneşti, ci
şi ideea unităţii etnice a poporului român. Mitropolitul Simion
Ştefan şi învăţaţii săi tovarăşi voiau să se creeze o limbă literară
pentru toţi românii, căci aceştia, ori în ce ţară vor fi locuit ei în
acel timp, erau un singur popor. Să se facă deci o alegere între
cuvintele diferitelor graiuri româneşti, şi în limba literară
obştească şi unificată să nu intre decât cuvintele înţelese de toţi,
care sunt „ca banii cei buni", ce au trecere „în toate ţările".
Admirabile principii, care trebuie să ne călăuzească şi în vremile
de acum, atât de dispuse spre nesăbuite împestriţări de limbă şi
ciudate creaţii de cuvinte.
Tipăritură racoţiană este şi Psaltirea apărută în Alba-Iulia
la 1651.
Nici traducătorii acestei cărţi nu sunt numiţi, dar în Predoslovia cătră Măria Sa, craiul Ardealului ne spun că acesta,
împreună cu Simeon Ştefan, mitropolitul din scaunul Bălgra
dului, le-a poruncit să izvodească Psaltirea lui David „den
limbă jidovească pre limbă rumânească", „ca să o poată ceti
înţelegându-o şi mic şi mare".
În ce priveşte modul traducerii, ne spun în Predoslovia
cătră cetitori că s-au silit să aibă în vedere izvodul grecesc, apoi
izvoadele a mulţi dascali mari, ţinându-se mai mult de cele mai
apropiate de cel grecesc, în sfărşit şi izvodul celor 72 de dascali.
Traducerea şi aranjarea s-a făcut după sistemul Noului Testament.
Deşi traducătorii nu ne spun că ar fi întrebuinţat „întorsurile" vechi româneşti, totuşi uşor putem să constatăm din
anumite forme flexionare, care în acest timp se învechiseră, că
le-au consultat şi pe acestea. Ba T. Cipariu afirmă că n-au făcut
altceva decât „au adaptat la testul ebreu" o ediţie mai veche sau
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făcută după

originalul

XVI
Cu Psaltirea de la 1651, tipografia ardeleană s-a oprit,
dar, când s-a restabilit pacea în Ardeal, pe timpul stăpânirii
slăbănogului Mihai Apaffy, vechea tipografie reîncepu să
lucreze, înlocuind de astă dată stema veche cu cea prost cioplită
a noului principe. În fruntea mişcării literare religioase nu mai
erau acum vlădicii şi nici nu se mai tipăriră opere însemnate.
Lucrările ce se tipăriră de-acum înainte fură mai mult numai
traduceri slabe din slavoneşte, ruseşte şi ungureşte, făcute de un
popă ceva mai cărturar decât ceilalţi, Ioan Zoba din Vinţul
apropiat de capitala lui Apaffy.
Cea dintâi carte a lui Ioan Zoba a fost Sicriul de aur,
„carte de propovedanie la morţi, scoasă din Scripturile sf<i>nte,
cu porunca şi îndemnarea Măriei Sale, Apafi Mihaiu, craiul
Ardealului, tipărită în tipografia noao, în cetate în Sas-Şebeş,
anii 1683, sep. 17" [3 7].
Deoarece citatele biblice sunt date după tipăriturile româneşti anterioare, s-ar putea ca lucrarea aceasta să nu fie o traducere, ci numai o prelucrare după modelul unor cărţi calvine.
Faţă de admirabilele principii de unitate a limbii literare
stabilite în Noul Testament de la 1648, în această carte găsim o
mare deosebire. Autorul ne spune că întrebuinţează intenţionat o
samă de provincialisme, „pentru că rumânii nu grăim toţi într-un
chip, cum iaste: oca - pricina au adeverinţa, în alean 60

Crestomatie sau Analecte literare, Blaj, 1858, p. XXI, nr. L.

www.inst-puscariu.ro

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE DIN TRANSILVANIA

75

împotrivă,

hasna - folosul, alduia/a - blagoslovenia, şi altele
care le-am pus după obiceaiul cum grăiesc pre aceaste locuri".
„Propovedaniile'', aşadar, îşi restrâng cercul cetitorilor:
calvinismul românesc din Ardeal, pe încetul, începe să moară,
dând viaţă unei înfloritoare literaturi bisericeşti ortodoxe în
principatele Munteniei şi Moldovei.
Celelalte tipărituri de pe timpul lui Apaffy se fac în
Alba-Iulia. Ele sunt: Cărare pre scurt spre fapte bune îndreptă
toare, „cărţulie" pe care o a „întors pre limba rumânească, pre
folosul şi întrămarea neamului nostru rumânesc" din ungureşte61
popa Ioan din Vinţ şi a tipărit-o în Bălgrad la 1685; Ceasloveţ,
„cărţulie", pe care a „slobozit-o" pe limba românească tot popa
Ioan din Vinţ, împreună cu protopopul Gheorghe din Oaia,
luând psalmii din Psaltirea de la 1651, şi a tipărit-o cam în 1687
[38]; Rânduiala diaconstvelor şi cu a văzglaşenii/or, „care să
dzic la liturghie, şi rânduiala vecerniei, şi cu a utrăniei, scoase şi
tocmite di pre limba slovenească pre limba rumânească",
Bălgrad, 1687; Molitvenic, ,,izvodit din slovenie pre limba
rumânească", cu prefeţele scrise de popa Ioan din Vinţ, Bălgrad,
1689; Poveste la 40 de mucenici, Bălgrad, 1689.

După Kezdivăsărhelyi Matk6 Istvăn, Kegyes cselekedetek rovid
osvinykeje etc., Sibiu, 1666, cum a arătat Veress E. în Erdely- es
magyarorszflgi regi oltih konyvek es nyomtatvtinyok, Cluj, 1910, p. 27, şi în
Bibliografia română-ungară, voi. I, Bucureşti , 1931, p. 126. Este vorba de cea
dintâi influenţă engleză venită indirect în româneşte (vezi Bitay A., în ,,Erdelyi
Irodalrni Szemle", LVI, anexa nr. 1, ianuarie 1924, p. 61-62).
61
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XVII
În acelaşi timp, pentru românii calvini se copiau, cu comnecesare în urma apariţiei noilor ediţii ungureşti, cântecele şi psalmii traduşi în versuri cantitative, uneori şi rimate,
încă în secolul al XVI-lea după Grigore Szegedi şi Francisc
David. Psalmi a început să copieze Mihail Halici, tatăl, pe la
1640; cântecele le-a copiat la 1642 Gregorius Sândor Agyagfalvinus; cântecele şi psalmii i-a copiat un anonim, pe la 1660, şi
Ioan Viski, în 1697.
Fără îndoială, această tradiţie a trebuit s-o aibă în vedere
şi Ştefan Fogarasi, despre care ni se spune la 1648 că ar fi fost
îndemnat ca să traducă în limba românească psalmii lui David, a
căror traducere a început-o, dar din pricina altor ocupaţiuni a
întrerupt-o, şi după aceea cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Măriei
Sale (banul Acaţiu Barcsai) „să-i poată scoate în viitor la lumina
zilei în limba românească, ceea ce până acum n-a fost" 62 •

pletările

xvm
Dar nu numai calvinii, ci şi catolicii încercară sa-ş1
câştige prozeliţi printre românii din Ardeal în secolul al
XVII-iea.
Un român catolic, care făcuse studii la Viena şi Roma,
Gheorghe Buitul, tipări în 1636 Catehismul lui Canisius, tradus
în româneşte în Bratislava (Poson). Ediţia a doua se tipări în
Cluj la 1703.
62

Bianu-Hodoş, Bibliografia românească veche, I, p. 162.
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Se afirmă că încă în 1696 s-ar fi tipărit în Trnava ediţia I a
Catehismului românesc al lui Fr. Szunyog, tradus după cel
rusesc al lui I. I. Decamilis. În 1709, unnă ediţia a II-a, tipărită
în Sibiu, iar în 1726 a ill-a, tipărită din nou în Sâmbăta-Mare,
deci Tmava.
,,Joannes Kajoni Valachus de Kis-Kajon'', afară de numeroase compoziţii muzicale bisericeşti catolice, predici ungureşti
etc., în aşa numitul Codex Kajoni, ne-a păstrat pe note cele
dintâi ,jocuri româneşti", precum şi frumosul Cântec al voivodesei Lupuf3 .
Învăţatul Gavril Ivul, fost profesor de filosofie în Kosice
şi Viena, din nefericire n-a scris decât latineşte.

XIX
În acest timp, se fac în Ardeal şi încercări poetice
profane. Originea lor trebuie căutată în şcolile saşilor şi
ungurilor, în care se punea mare temei pe cultura umanistă,
stârnindu-se o vădită dragoste pentru literatură şi artă, prin
cultivarea retoricei şi a poeticei. Elevii erau obligaţi să facă
exerciţii de versificare în limba latină. Când limbile naţionale

Vezi Seprădi J., în „Irodalomtărteneti Kozlemenyek", XIX, 1909, p.
288-301, 385-401; N. Drăganu, în ,,Dacoromania", IV, p. 102-104; A. Veress,
Cântece istorice vechi ungureşti despre români în ,,Analele Academiei
Române", Mem. secţ. lit., s. Ul, tom. III, mem. I, Bucureşti, 1925, p. 30-31; B.
Fab6, A magyar nepdal zenei fejl6dese, Budapest, 1908, p. 189 şi urm., în
special, p. 207-212; B. Fab6, Regi zene Erdelyben, în ,,FeMr kereszt orszâgos
lelenczhâz egyesiilet naptiira", Budapest, 1908, p. 88-95; G. Simonis, Din
începuturile muzicii româneşti: Ioan Giianu, în ,,Arhivele Olteniei", Craiova,
XV, 1936, nr. 83-85, p. 40-58; T. Brediceanu, Histoire de la musique
roumaine en Transylvanie, în La Transylvanie, Bucarest, 1938, p. 567.
63
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se afirme tot mai mult, graţie Reformaţiunii, astfel
se facă şi în limbile naţionale.
Un produs tipic al acestor şcoli şi al acestei direcţii este
Mihail Halici fiul, născut în Caransebeş, la 1643, mort după
1674, de la care ne-a rămas, într-un manuscris, o frumoasă colecţie de poezii latineşti şi ungureşti, precum şi o odă românească în distihuri, scrisă în Aiud în cinstea prietenului său,
Francisc Pâriz Papai, cu prilejul promovării acestuia de doctor,
şi tipărită în Basel (Basilea) la 1674.
Din aceleaşi şcoli a ieşit şi în aceeaşi direcţie a lucrat şi
Valentin Franck von Franckenstein, pe care-l găsim tipărind, în
1679, când era pârcălab de Turnul-Roş, în Hecatombe Sententiarum Ovidianarum Germanicae imitatarum, alături de dedicaţiile latine şi de imitaţiile germane, 1O versuri săseşti, 18
ungureşti şi nu mai puţin de 80 de versuri româneşti.
Un produs al aceleiaşi direcţii literare este şi Kentek
rnmeneszk de dragoszte szkrisz, care începe:
En pare de fok arde inima me prin tine
Deake-m aduc aminte de kuventele tale ...
şi, împreună cu Oczinasile şi cu următoarele 5 versuri în stil
popular:
Czi unde-cz kat en facze
Fate dalbenacze
Inima me envacze
Kum se-czfac viacze
Szare diminacze,
a fost copiat de Nicolae Petrovay în Petrova, în 1672, în
codicele care-i poartă numele şi se păstrează în biblioteca
Liceului Reformat din Cluj 64 [39].

de

exerciţii începură să

64
Pentru acest capitol vezi N. Drăganu, Mihail Halici etc., în ,,Dacoromania", IV, p. 77-168, unde se dă toată bibliografia.
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Un anonim din Caransebeş, locul de naştere al lui Mihail
Halici, alcătui înainte de 1742, cum ne arată filigranele hârtiei,
în jumătatea a doua a secolului al XVIl-lea, un Dictionarium
Valachico-Latinum, scris cu litere latine şi cu ortografia ungaro-săsească, obişnuită la românii calvini, şi cuprinzând peste
5000 de cuvinte, care redau limba ţărănească din Banat, însă
împestriţată cu multe ungurisme şi cu mai puţine săsisme.
Importanţa acestui vocabular stă nu numai în păstrarea unui
material dialectal aşa de bogat, ci şi în faptul de a fi pus cel
dintâi, într-o lucrare lexicografică, limba română alături de
limba latină din care s-a născut.
De la sfărşitul secolului al XVII-lea este şi Lexicon
Latinum, Walachicum et Ungaricum, care a fost alcătuit, tot în
regiunile vestice ale teritoriului românesc, pentru marele
geograf şi polihistor italian, generalul Marsigli, şi cuprinde 2495
cuvinte.

XXI
În secolul al XVII-lea s-au scris şi cele dintâi cronici
româneşti din Ardeal: cronica protopopului Vasile de la biserica
Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului (ţ 1659), cu titlul Cronica
bisericii Sfântului Nicolae din Braşov, care cuprinde însemnări
cronologice de la 1392 până la 1633, de când datează ultima
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însemnare65 , şi cea românească şi sârbească (aceasta mai pe
larg) ale lui Gh. Brancovici66 •
Avem urme sigure că încă din secolul al XVI-lea a
început săi se dea atenţie poeziei populare româneşti.
Astfel, poetul maghiar Valentin Balassa, care avea pe
moşiile sale păstori „valahi" şi fusese şi prin Ardeal, şi-a compus o poezie după poezia românească Savu nu lasă în casă fata,
iar alta pe aria cântecului Cum îşi plânge fata de român oile
rătăcite67 •
După

cum ne relatează Andreas Franclc, ,,nota [cântecul]
fetei române când şi-a pierdut caprele şi plângând le căuta prin
munţi" s-a cântat şi în 29 septembrie 1659 la intrarea în
~ Originalul românesc aJ cronicii nu s-a păstrat; cuprinsul i-l cunoaş
tem din traducerea germană („ex vallachico translata"); vezi studiul lui Şt.
Meteş despre ea, în Drum drept, voi. I, l 913, nr. 3, p. 179 şi urm. (Cronica
popii Vasile din Scheiul Braşovului); I. Lupaş, Cronicari şi istorici români din
Transilvania, I, Craiova, 1933, p. IX-XI şi 16-22; Fr. W. Seraphin, în Quellen
zur Geschichte der Stadt Brass6, voi. V, Braşov, 1909, p. I-VI; N. Sulică,
Înştiinţări (Câteva capitole din trecutul românilor din Şcheii Braşovului)
Braşov, 1907, p. 69-81 (reproducere în forma română şi germană; aceasta din
urmă publicată şi în Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, voi. V, Braşov ,
1909; acelaşi, în gazeta braşoveană ,,Deşteptarea", II, 1906, şi IIT, 1907, şi în
O nouă publicaţie românească ... , Târgu-Mureş, 1927, p. 2-3 şi 6-7).
66
Din cea românească s-au păstrat două copii; una descoperită de Aron
Densusianu, care afumă că Gh. Brancovici a scris această cronică la 1686,
„probabil, în Muntenia", şi o publică în ,,Revista critică-literară" din Iaşi, pe
1893, p. 97-103, 366-399; alta de părintele C. Bobulescu, care o publică în
,,Revista istorică", Iaşi, 1917, p. 26-118. Fragmente din cronica sârbească, cu o
introducere, a publicat S. Dragomir în ,,Anuarul Institutului de Istorie
Naţională", Cluj, II, 1923, p. 1-70; cf. şi I. Lupaş, o.c., p. XI-XIII şi 23-38.
67
V. Branişte, Urme de poezie poporală română din secolul al
XVI - Zea, în „Transilvania", XXH, 1891, nr. 8, p. 225-229; G. Krist6f,
Influenţa poeziei populare române din secolul al XVJ.lea asupra lui Balassa
Balint, în „Dacoromania", III, p. 550-560; Gh. Alexiei, Din trecutul poeziei
poporane române, în „Luceafărul", II, 1903, nr. 22, p. 366-371; L. Morariu,
Cea mai veche atestare a cântecului nostru popular, în ,,Făt-Frumos",
Cernăuţi, I, 1926, nr. 2, p. 60.
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Mureş-Oşorhei (Târgu-Mureş)

a principelui Gh. Râk6czy II,
care era aliat cu domnul muntean 68 •
Din 1650, găsim însemnat un cântec de Crăciun, făcut de
vreun cântăreţ de biserică ardelean şi păstrat în biblioteca
bisericei Sf. Nicolae din Braşov 69 •
Am mai putea da şi alte exemple de acest fel.
Întocmai cum muzica şi dansul românesc au lăsat urme la
curuţii maghiari, tot aşa şi poezia populară românească a
influenţat cântecele acestora, deoarece printre ei se găseau mulţi
români.
Versuri ca Hopontare, hopassa (,,hopa tare, hop aşa"), din
Vasarhelyi Dalos Konyv, Draga szep supulynyasza, Oh fondare
fazokare,
Majre - csajre - Moldovare
Fut Havasalfoldre
Ungur - bungur - amaz rumuj
Satorat folszedte
Szatuj majre - pita najre
.
,
penz,
az ebverte70 ,
N zncs
interjecţia hajda, care se găsesc prin deosebite cântece de-ale
curuţilor, sunt dovezi evidente în această privinţă.
În epoca turcească, deci în secolul al XVI-lea şi mai ales
în partea a doua a secolului al XVII-iea şi începutul secolului al
XVIII-iea, s-au născut o serie întreagă de poezii în care ne
68

Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, XII, Budapest, 1887,
p. 385-386; Gh. Şincai, Hronica românilor, t. III, Iaşi, 1853, p. 79; Bitay A., în
„Dacoromania", ID, p. 788-789; cf. şi L. Morariu, în ,,Făt-Frumos", Cernăuţi,
I, 1926, nr. 2, p. 59-62.
69
M. Gaster, Chrestomatie română, I, LXXXII, B, a, şi 136, nr. 47 .
70
Această poezie este de pe la 1670, se găseşte în codicele Eszterhăzi
şi are titlul Erdely hajdutanc == Dans haiducesc ardelenesc. Dansul se
acompania cu cimpoiul, alcătuit din burduh, cuvinte care au intrat şi ele în
ung. csimpolya şi bord6-sip.
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vorbesc despre turci. Dintre cele mai vechi este cea cu
„Voinicul şi prunca" furată de la părinţi pentru a fi scăpată de
turci. Mai târziu sunt cele ce vorbesc despre luptele dintre nemţi
şi turci, ori despre „graniţa turcului, în marginea Braşăului". Nu
se poate preciza din care secol al stăpânirii turceşti sunt
frumoasele balade despre Fiii banului din ţara Ardealului,
Cântecul Marcului şi altele. Cântecul Marcului începe astfel:
La cetatea Marcului,
În ţara Ardealului,
Câţi turci pe-acolo trecea
71
Toţi bună-ziua-i dădea etc.

xxn
În acelaşi timp, a continuat în manuscrise şi activitatea
literară religioasă ortodoxă.

Întocmai cum Toader, diacul din Feldru Gud. Năsăud) a
trecut din Ardeal în Moldova, ca să înveţe „cuconii" lui Pătraşcu
Ciogolea, şi ne-a lăsat o frumoasă cuvântare rostită la înmormântarea Sofroniei, soţia acestuia, moartă în 1639, tot aşa a
trecut din Moldova în Ardeal diacul Vasile Sturdze, care,
oprindu-se în mai multe sate de lângă Oradea şi Timişoara, a
copiat în cei din urmă ani ai secolului al XVIl-lea şi cei dintâi ai
secolului al XVIII-lea, Liturghiere, Ceasloave, Octoihuri, cele
Şapte taine ale lui Eustratie logofătul etc.
Tot în Bihor a lucrat, la sfârşitul secolului al XVII-iea, şi
72
dascălul Pavel Rusu, precum şi Popa Pătru din Tinăud • Amân71

Vezi S. Moldovan, Poeziile noastre poporale istorice, în „Transilvania", XLII, 1911, nr. 5-6, p. 687-690.
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doi au contribuit prin scrisul lor într-o mare măsură la luminarea
poporului românesc din această regiune expusă maghiarizării.
La acestea s-au adăugat numeroase predici sau cuvântări
pentru deosebite sărbători, iar în legătură cu acestea vieţi şi
minuni de sfinţi (Sf. Alexie, Sf. Gheorghie, Sf. Nicolae etc.),
„poveşti" sau „cuvinte" scoase de prin Paterice sau Otecinice
etc. (Poveste de o călugăriţă oarecare ce pentru curăţirea ei îşi
scoase ochii, Cuvânt de oarecare neguţător, Cuvânt de
F<l>avian tâlharul, Cuvânt şi pildă de viaţa aceştii lumi,
Întrebări şi răspunsuri etc.).
Bogata literatură populară, care ni s-a păstrat în manuscrisele de la începutul secolului al XVII-lea citate mai sus, s-a
sporit şi mai mult în cursul secolului, cuprinzând şi alte texte: 12
visuri ale lui Şaic sau Sihanci (,,Şahaişa ") împărat [40],
tălmăcite de „cărtulariul" Mamer, Învăţătura la 12 vineri,
Legenda Sfintei Cruci7 3 , Gromovnicuz74 etc.

Pentru aceştia, vezi V. Mangra, Cercetări literare-istorice,
1896, p. 14-16; Gh. Giuglea, în ,,Dacoromania", I, p. 356-359; Gh.
Ciuhandu, Vechi urme de cultură românească în Bihor, în „Cele trei Crişuri",
I, 1920, II, 1921, şi Un manuscris de Mineiu prescurtat, ibid., II, 1921, nr. 7,
p. 214-217, nr. 8, p. 244-247; Gavril Popovici, Mineiul din Lupoaia (Vechi
urme de cultură românească în Bihor), ibid„ IT, 1921, nr. 21, p. 653-655; cf. şi
S. Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, 1930, p. I 07 şi
219, şi Bitay A., în ,,Dacoromania", III, p. 792.
73
Vezi, de exemplu, Manuscrisul Liceului Grăniceresc .,G. Coşbuc"
din Năsăud, pe care l-am descris în ,,Dacoromania", III, p. 472 şi urm„ precum
şi un manuscris în posesia lui I. Marţian, în care s-a păstrat copia rotacizantă a
Întrebării creştineşti de la 1559.
74
T. Cipariu, Principia de limbă şi de scriptură, Blaj, 1866, p. 114.
72

Bucureşti,
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SECOLUL AL XVIII-LEA

xxm
La începutul secolului al XVITI-lea, o parte din românii
ardeleni se uniră cu biserica Romei, dar păstrându-şi limba
românească în slujba bisericească şi ritul oriental. În schimb, li
se făgădui din partea cârmuirii îmbunătăţirea situaţiei preoţilor
şi înfiinţarea mai multor şcoli. Din făgăduielile date nu s-au
împlinit decât foarte puţine şi , în orice caz, ele au privit mai
mult clerul decât norodul.
Unirea a avut pentru români urmări şi rele, şi bune.
Urmările rele au fost că mitropolitului, care rămăsese numai cu
rangul şi titlul de episcop, i s-a pus în coastă un „causarum
auditor generalis", fără de care nu putea face nimic. Românii,
dezbinaţi din punct de vedere religios, au slăbit din punct de
vedere politic. Ortodocşii au rămas timp îndelungat fără
conducere bisericească, lipsiţi de arhierei şi asupriţi pentru
credinţă.

Urmările

bune s-au

arătat

mai ales pe teren cultural.
Tinerii români uniţi fură primiţi în şcolile catolicilor din ţară şi
străinătate, mai ales în Viena şi Roma. Acolo se trezi în ei
conştiinţa originii romane a neamului şi a celei latine a limbii.
Reîntorşi, căutară să deştepte norodul din care făceau parte,
întemeindu-i şcoli şi îndreptându-l spre ele, lămurindu-l asupra
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originii sale glorioase şi asupra trecutului său plin de suferinţi şi
mângăindu-1 cu nădejdea unui viitor mai bun. Din Unirea cu
biserica Romei se născu astfel un nou curent întemeiat pe ideea
naţională, care compensă în parte ceea ce se pierdu prin
dezbinarea în lege, care ţinuse uniţi pe români în trecut şi-i
făcuse să se considere un singur popor, ori în ce ţară s-ar fi
găsit.

Prin ideea naţională, pe care a pus-o în circulaţie, mişca
a Unirii avu o influenţă hotărâtoare asupra întregii
mişcări intelectuale româneşti. Această influenţă se manifestă
mai limpede însă numai după 1780, dată la care se poate fixa
începutul literaturii nouă româneşti. Până atunci avem numai
dibuiri, fără importanţă prea mare. Totuşi, ele merită să fie relevate pe scurt în cele următoare.
Dintre episcopii uniţi, fără îndoială, cel mai merituos fu
Ioan Inochentie Micu Klein de Muntiul, care duse o luptă dârză
pentru drepturile neamului său şi-şi sîarşi viaţa în exil, la Roma.
În 1737, îşi mută reşedinţa la Blaj, iar în anul următor puse
temelie fondului necesar pentru clădirea catedralei, mănăstirii,
şcolii şi plăţii profesorilor. în 1741, puse piatra fundamentală a
acestor clădiri, iar în 1747 termină o parte din şcoală şi
mănăstire, în care aşeză pe cei dintâi călugări români pregătiţi în
spirit catolic de rit ortodox, după cererea sa, în Institutul ,,De
propaganda fide" din Roma: Grigore Maier sau Maior,
episcopul de mai târziu, Silvestru Caliani, Gherontie Cotorea şi
Atanasie Rednic.
Câştigă apoi porţiuni canonice pe sama preoţilor uniţi, loc
de casă şi biserică, cum li se făgăduise la Unire, dreptul pentru
fiii de iobagi români să umble în şcoli şi să fie primiţi în slujbe,
iar pentru nobilii români să fie primiţi între naţiunile ardelene.
Deşi foarte ocupat cu nenumărate afaceri bisericeşti, şcolare şi
politice, totuşi găsi răgaz să servească şi pe teren literar ca pildă
rea

religioasă
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de hărnicie cetei de cărturari luminaţi, cu care a ştiut să se
înconjoare, scriind o bogată colecţie de predici pentru toate
duminecile şi sărbătorile de peste an. De aceea, nepotul său,
Samuil Micu Klein, îl înşiră între scriitorii secolului al
XVIII-lea.
Şi urmaşul lui Klein, cucernicul Petru Pavel Aaron, s-a
arătat păstor vrednic, deşi pe timpul lui s-au pornit mişcări
împotriva Unirii, iar mănăstirile au avut mult de suferit.
El deschise şcolile din Blaj în 18 octombrie 1754, institui
obiceiul ajutării elevilor cu „pâne" şi „fiertură", care atrase
mulţi tineri la Blaj, şi aranjă din nou tipografia moştenită de la
înaintaşii săi. În această tipografie se tipăriră aproape toate
cărţile necesare bisericii unite şi şcolilor acesteia.
Lunga listă de lucrări tipărite în această tipografie începe
cu Bucoavna, de la 1699, cu Pânea pruncilor, de la 1700 [4 1],
care nu este altceva decât catehismul catolic al „paterului
Boronai Laslo", tradus din ungureşte de Duma lanăş .
Cea dintâi lucrare tipărită pe timpul lui Petru Pavel Aaron
fu a însuşi episcopului: Floarea adevărului (1753) [42 ], pe care o
traduse şi în latineşte, tipărind-o cu titlul Flosculus veritatis.
Episcopul a scris şi tipărit şi alte cărţi, astfel: Doctrina
Christiana (1757), Păstoriceasca datorie, dumnezeieştii turme
vestită (1759), Epistola consolatoria (1761), Adevărata
mângăiere în vremi de lipsă (1761), Exordium et Definitio ...
Synodi Florentinae = Începerea, aşezământul şi iscăliturile
Sfântului Săbor de la Florenţa (1762).
În acelaşi timp, se tipăriră şi alte lucrări bisericeşti,
didactice etc., a căror listă este prea lungă ca s-o putem înşira în
acest loc.
Nu putem trece sub tăcere însă activitatea harnicului
Gherontie Cotorea. Acesta, încă fiind teolog în Trnava (Sâmbăta
Mare, ung. Nagyszombat), a scris o voluminoasă carte, Despre
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schismaticia grecilor, în anul 1746. În acelaşi an, scrise şi
Despre articuluşurile cele de price, în care este vorba de
puncteJe care despart pe românii uniţi de cei ortodocşi [43]. De
deosebită importanţă este încheierea acestei lucrări, căci ne arată
cum, în legătură cu Unirea cu biserica Romei, se deşteptă în
tinerii teologi ai bisericii unite, care-şi făcură studiile în Apus,
ideea romanităţii poporului român.
Pentru Cotorea, românii sunt „sânge adevărat a râmleanilor", ai căror strămoşi „în vreamea împăratului Traian de
acolo (= de la Roma) s-ar fi tremis în părţile aceastea". Neamul
românesc, urmând în credinţă pe greci şi despărţindu-se de
biserica catolică, „căzu supt robia păgânilor" . Aceasta i-a adus
nenorocirea: „Era oarecând şi neamul rumânesc neam vestit şi
lăudat; iară acum fără de veaste şi de toţi ocărât zace. Era
oarecând viteaz şi în războiu tare; iară acum fără de puteare şi
mai fricos decât alte neamuri . Era oarecând înţelept, iară acum
încungiurat de norul neştiinţii . Era de cinste, iară acum de toţi
lăpădat. Poruncea oarecând şi Ardealului, iară acum nici ţării
sale. Îi slujea oarecând alte neamuri, acum dânsul iaste batgiocura acelora".
Ideile sunt cele pe care le dezvoltară mai târziu corifeii
şcolii latiniste: S. Micu Klein, G. Şincai şi P. Maior, iar, dacă
dezbrăcăm partea naţională de cea confesională militantă - căci
lui Cotorea Unirea i se părea necesară pentru reînălţarea
neamului românesc, robit şi îngenuncheat de cele străine venite
peste el - , parcă auzim cuvântul ortodoxului Sava Popovici în
predica Istoria românilor din ţara Ardealului, rostită la 22
august 179275 , pe al lui G. Lazăr, la înscăunarea mitropolitului
Vezi I. Lupaş, Chestiunea originii şi continuităţii românilor într-o
de la 1792, în Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. I,
Bucureşti , 1928, p. 375-388; cf. şi Cronicari ş i istorici români din
Transilvania, p. XVIll- XIX şi 82-88.
75

predică
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Dionisie Lupu, ori pe cel mai vechi al mitropolitului Teodosie
de Veştem din prefaţa Liturghierului de la 1680.
Cotorea mai scrise Cartea de religia şi obiceiurile
turcilor, Învăţătura creştinească sau catehism mare, care pare a
fi identică cu cea tipărită în Blaj în 1754 şi 1756, Cerculara de
la 1760 şi, în sfărşit, Pravila după rândul slovelor la buchi, din
care nu s-a găsit încă nici un exemplar.
În manuscris rămase cea dintâi gramatică alcătuită de un
blăjean: cea „italo-română", de pe la 1771, a lui Alexe
Morăşeanu, care pe la 1764 făcuse studii la Roma.

XXIV
Românii ardeleni ortodocşi începură o luptă de rezistenţă,
de întrecere cu uniţii, iar aceasta duse la o activitate destul de
rodnică şi pe teren literar, mai ales în părţile sudice, care păstrau
viu contactul cu Ţara Românească.
O oglindă credincioasă a zbuciumărilor sufleteşti ale celor
mici, rămaşi paznici ai credinţei moştenite, este scrisoarea de la
13 martie 1701 a lui Pater Ianoş, „prietenul" lui Constantin
Brâncoveanu!, pe care-l lăsase vlădicul Atanasie să-i îngrijească
curtea din Alba-Iulia, când a plecat la Viena. El este gata să facă
orice i-ar cere împăratul, dar „legea", „au rea", „au bună'', pe
care o are de la părinţi, nu şi-o dă76 •
Totuşi, când nevoia a cerut mai târziu, cele două biserici
s-au prezentat unite în luptele politice. La 1792, Gherasim
Adamovici, episcopul neunit, a dus la Viena, împreună cu Ioan
Bob, episcopul unit, cunoscutul memoriu Supplex libellus Vaia76

Bucureşti,

Vezi Al. Lapedaru, Pater Ianoş, în Prinos lui D. A. Sturdza,
1903, p. 303-310.
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chorum, care fusese prezentat mai întâi dietei din 1791, dar nu
fusese luat în socoteală.
Cărţile necesare bisericii române ortodoxe se aduseră la
început din Principate. Pe timpul lui Gh. Adamovici
(1789-1796), începură înşişi ortodocşii ardeleni să-şi tipărească
cărţile trebuincioase din pricina că se interzisese importul celor
dintâi, !ară însă a se putea stârpi cu totul strecurarea lor pe furiş
„în desagi", „prin vama cucului", cum se zice. Tipografiile
întrebuinţate în acest scop au fost: cea a lui Petru Bart, din
Sibiu, cea a lui Iosif Kurzbeck şi Şt. Novacovici, din Viena, şi,
mai târziu, tipografia orientalicească a Universităţii din Buda.
Dar produsele acestora trec dincoace de începutul şcolii
latiniste, deci nu ne putem opri asupra lor în acest loc.
Dintre românii ortodocşi luptători cu condeiul în acest
timp pomenim pe Radu Tempea (ajuns protopop la 1735, mort
la 1742), care scrise Istoria Sfintei Beserici a Şcheilor
Braşovului (întregită apoi de Radu, care poate fi fiul său , sau
44
dascălul Radu Duma) [ ]. Istoria este la început o scurtă
cronică a bisericii Şcheilor de la venirea bulgarilor în Braşov
(a. 1392), care reproduce cronica popii Vasile. Adevărata cronică începe cu partea a doua, de la Unire, deci cu Istoria vlădicăi
Atanasie. Arătând relaţiile braşovenilor cu Brâncoveanu, se
ridică împotriva Unirii şi condamnă pe cei ce „au lăpădat şi au
călcat pravoslavnica leage", blăstemându-i în „stihuri" naive de
felul celor următoare:
Cuca râmlenească
În veaci să se potopească
Ca să nu ajungem noi
Să ne-mbătăm de-al ei hămei.
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Mai ales este de remarcat ţinuta energică a protopopului
braşovean când i s-a împotrivit lui Ioan Inochentie Micu Klein,
care venise să-i atragă pe braşoveni la „unaţie". Documentele ne
arată că a dus o luptă tot aşa de hotărâtă şi împotriva saşilor.
Către sfărşitul cronicii, Radu îşi povesteşte viaţa sa proprie, dându-ne o interesantă autobiografie a unui preot harnic,
energic, credincios neclintit al pravoslaviei şi al neamului său.
Împotriva Unirii s-a scris pe la 1782, ori chiar după
această dată, şi Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvaşului, din
Eparhia Haţăgului, din Prislop [45 ]. Această cronică în versuri,
care începe de la fondatorul legendar Nicodim şi vorbeşte şi de
Mihai Viteazul, „ce vrea pe români să unească", este un aspru
rechizitoriu împotriva conducătorilor bisericii unite, şi mai ales
a lui Petru Pavel Aaron, care ar fi prigonit mănăstirea Prislopului. În schimb, laudă pe Visarion Sarai, care uşurează suferinţele ortodocşilor şi vesteşte tuturor românilor să se pocăiască, pe
Balomir, pe deputaţii seliştenilor etc.
Petru Pavel Aaron este vinovat şi fiindcă a tipărit cărţi
păgubitoare legii, ca Floarea adevărului, Molitvenice, Liturghii,
şi a distrus bisericile şi mănăstirile ortodoxe.
Dezbinarea religioasă este o primejdie naţională:
Că[ci]

nu va.fi spre un folos
Unăţia ce s-au scos,
Ci numai ca să ne răsnească
De fraţii din Ţara Românească
Şi din Ţara Moldovenească;
Ba încă şi între noi din Ardeal
Să bage pe cel viclean,
Să nu ne mai putem înţelege,
Nici din saşi şi [din] unguri a ne mai alege.
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nu pot fi ajutaţi de nimeni, căci Elisabeta,
împărăteasa ruşilor, este prea departe, iar românii de peste munţi
prea slabi:
Am aşteptat să vie de peste munte
Fiii mei români să m-ajute,
Dar ţara lor era cotropită,
De turci şi de greci jăfuită. 77
De aceea, o mare durere cuprinde sufletul călugărului
care izbucneşte în blestemul plin de patimă:

deznădăjduit,

O, de te-ar fi ars focul, Blaş,
Că tu multe răotăţi lucraşi.
Un agitator religios fu şi Mihai Popovici, paroh în Sânmiclăuşul din Banat, care, trecând prin Rusia pentru a cere ajutor
bisericii ortodoxe, se stabili un timp la Petersburg şi, văzând
minunile de la curte, unde fu primit, şi de prin muzee, se apucă
să le descrie într-o interesantă cărticică cu note de călătorie.
Un scriitor bisericesc poet la începutul secolului al
XVIII-lea este şi Teodor Ivanovici Corbea, care, ca şi mitropolitul Dosoftei din Moldova, dar probabil fără a cunoaşte lucrarea
acestuia, transpuse Psaltirea în stihuri româneşti. Corbea era
braşovean şi, ca şi alte rude ale sale, intră în serviciul ţarului.
Acestuia îi şi dedică el la 1720 Psaltirea în versuri, din care, „în
anu 1725", dărui un exemplar „sfintei biserici a Braşovului".
După nişte versuri dedicate „prorocului şi împăratului David",
Psaltirea începe astfel:
77
Aceste patru versuri se găsesc numai în ediţia lui Cezar Bolliac
(„Buciumul", I, 1863, nr. 3, p. 11-12, nr. 4, p. 16, şi nr. 5, p. 19-20).
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Fericit bărbatul
Ce nu i-au fost svatul
Cu necredincioşii,
Şi cu păcătoşii
N-au stătut în cale
La trebile sale ...
Fără a ajunge pe cea a mitropolitului Dosoftei, traducerea
lui Corbea [46 ] este mult superioară Psaltirilor calvine din
secolul al XVII-lea.
Afară de Psaltirea în versuri, mai avem Lexicon
latino-român tradus de Todor Corbea sin Ieromon. Ioasaf din
Braşov. Traducerea s-a făcut între 1691 şi 1703, cu plata lui
Mitrofan, episcopul din Buzău, după dicţionarul latin-unguresc
al lui Albert Molnăr şi se păstrează în Blaj78 [ 47 ].
Tot un ortodox din Braşov, care-şi făcuse studiile în
Rusia şi întreţinea legături strânse cu curtea din Bucureşti,
Dimitrie Eustatievici sau Eustathiadis Grid, scrise în 1757 şi cea
dintâi Gramatică rumânească, pe care i-o ceruse, de altfel,
Constantin Mavrocordat încă din 1735. Întrebuinţând „izvoarăle
cele adevărate, pururea curgătoare şi nesfârşite, în părţile
Moscovei, în Academia Moghilo-zaborosţiana cea din Kiev'',
gramaticile „elineşti, slavoneşti şi latineşti", după care învăţase
în timpul studiilor şi a căror terminologie o traduse în chip
slugarnic, deşi credea că prin gramatica sa ne-ar putea face să
cunoaştem „desfătăciunea limbii rumâneşti", n-a izbutit să ne
dea ceea ce se aştepta de la el: un temei pentru studiile gramaticale, care urmară mai târziu. Şi , de altfel, gramatica lui rămase
în manuscris şi n-au putut-o cunoaşte decât prea puţini 79 [ 48 ].

Vezi, mai pe urmă, Giibl L., A magyar sz6t<irirodalom hat<isa az
oltihra, Budapest, 1932, p. 4-22.
79
N. Iorga atribuie lui D. Eustatievici şi manuscrisul Însemnări de
cronică ale clericilor din Şcheii Braşovulu~ vezi „Buletinul Comisiei istorice
a României", voi. XII, 1933, p. 59-99.
78
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Cât timp fu dascăl la şcolile din Braşov, mai scrise un
Catehism sârbesc, nemţesc şi românesc, Îndreptarea păcăto
sului şi traduse din ruseşte Economia lui Florin cel Mare. Mai
târziu, după ce ajunse „orânduit director" al „şcolilor naţionali
ceşti ortodoxe din Ardeal", tipări: Dezvoaltele şi tâlcuitele
Evanghelii, Sibiu, 1790; Synopsis, adecă cuprindere în scurt a
cei vechi şi a cei noao Scripturi, Sibiu, 1791; Scurt izvod pentru
lucruri de obşte şi de chilin în scrisori de multe chipuri, Sibiu,
1792.
La Braşov tipări în anul 1733 dascălul Petcu Şoanul,
care-şi înjghebase „o stambă nouă" din buchi cioplite cu mâna,
întâiul Calendar românesc „alcătuit de pe cel sârbesc", „ca întru
100 de ani să slujască".

xxv
Nefiind tipografii în număr satisfăcător, în secolul al
XVIII-lea românii ardeleni de amândouă confesiunile continuară să copieze manuscrise, în care se cuprindeau, alături de texte
religioase necesare slujbei, predici la diferite ocazii şi deosebite
cărţi populare.
Astfel, pe foile albe ale unui manuscris din secolul al
XVill-lea, care cuprinde Cazanii la morţi, Rugăciuni cătră
Sfânta Cumenecătură, Slujba Sfintelor Strastii etc., şi se găseşte
în biblioteca Liceului Grăniceresc din Năsăud [49], s-a copiat la
1715 Epistolia Domnului Nostru Isus Hristos sau Legenda
Duminecii. Fără a ni se fi păstrat, se vor mai fi copiat şi alte
legende de acest fel şi se vor mai fi cetit cu plăcere Alexandria,
cunoscută încă din secolul al XVI-lea, Floarea darurilor sau
Albinuşa (un manuscris din secolul al XVill-lea cu titlul
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Floarea darurilor, dar cu un conţinut cu totul deosebit de al
celuilalt, se găseşte în biblioteca lui I. Marţian din Năsăud [5°])
etc. Din secolul al XVIII-iea ni s-au păstrat mai multe copii
ardelene ale lui Archir<ie> şi Anadan.
Putem să ne facem o idee limpede despre ce se cetea în
Ardeal în această direcţie în secolul al XVIII-lea din trei
manuscrise miscelanee care ni s-au păstrat.
Cel dintâi este Codicele Matei Voileanu [5 1], numit astfel
după „logofătul Matei Voileanu grămăticul", care l-a scris între
1737 şi 1768. Matei era ardelean născut în Voila de lângă
Făgăraş. Şi-a scris manuscrisul în mănăstirea Drăguşului şi
Bistriţa, apoi în comuna Hundorf, iar din 1761 în Şoimuşul
Românesc.
Manuscrisul lui Matei ne lămureşte cât se poate de bine
asupra culturii şi gustului literar al cărturarilor ardeleni din
secolul al XVIII-iea. Alături de texte curat religioase, de vieţi de
sfinţi, de părţi din Pateric sau Otecinic, de versuri latineşti
scrise cu chirilice, de evanghelii cu tâlc, canoane, iertăciuni şi
rugăciuni, găsim Istoria Troadei, Istoria Sivillei Criteia
[Eritreea], Vrăjitoria Pythiei Idolului, Împărăţia lui Vasilie
Machedon, Împărăţia înţeleptului Leon, Prorociile despre
venirea lui Isus, Povestea lui Archirie cu nepotu-său Anadan,
Epistolia care a căzut din ceriu, Pilde filosofeşti traduse din
greceşte, Cântarea lui Ioasaf.. când au întrat în pustie. Aceste
trei din urmă sunt povestiri în versuri. Avem şi psalmul 136
versificat de însuşi Matei Voileanu, care traduse în versuri şi
câţiva hexametri latini din „Evsevie de Parnfilia, episcopul de
Chesaria Palestinii", despre „Prorocia Sivillei" 80 •

80
Vezi Codicele Matei Voileanu. Scrieri din prima jwrătate a
veacului trecut, publicate de Matei Voileanu, asesor consistorial, Sibiu, 1891 .
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Al doilea a fost scris între 1754 şi 1783 de mai mulţi
cărturari de la sate, între ei un Ion din Surduc şi un diacon Mihai
Popovici din Cuzap [5 2]. El cuprinde nu mai puţin de 48 de
texte, între ele copii de pe texte vechi, ca, de exemplu,
Rugăciunea de scoaterea dracilor din ape, care întregeşte textul
păstrat numai fragmentar în Codex Sturdzanus, Cuvânt pentru
ieşirea sufletului din trup etc. Cel dintâi este un fragment dintr-o
scenetă comică-satirică în versuri, cea dintâi de acest fel în
limba română (vlădica serveşte de judecător în procesul unei
fete înşelate împotriva voinicului care nu-i mai are grija). Mai
găsim şi alte texte în versuri, cum sunt cele în formă glumeaţă
despre modul cum se naşte dragostea la ţărani, Verşu/ lui Adam,
care este copiat ulterior etc. Dau aici titlul textelor mai
importante: Învăţătură pentru tutun, adecă tăbac, Vlasi la Isus
Hristos, Cuvântul carele au grăit Hristos de pre cruce, Poveaste
la vreme de apoi, Poveste lui Avram, Poveste Sfântului Ioan
Bogoslov la vreme de apoi, Cuvânt pentru ieşirea sufletului din
trup, Învăţătură despre visul lui Sihanciu [împărat], Învăţătură
a lui Archerie boieriu, Poveste lui Adam, Învăţătură despre
bogăţie aceştii lumi, Poveste lui Arhanghel Mihail, Veste şi
poveste lui Ioan ivanghilest, Cântecul lui Constantin împărat
creştin, Cazanie la 12 vineri, Cântecul despre sfârşitul crailor şi
a împăraţilor şi alte cântece, cazanii, podobii, descântece de
ciumă şi friguri (unul slavo-român de scris „pă nemâncate"),
rugăciuni (una ungurească şi Ocinaşile sau Tatăl nostru
81
ţigăneşte) etc.
În ,,Dacoromania", V, p. 502-522, am descris un al treilea t
manuscris, scris de un băjenar cu numele „Nicolae", care, după L
limbă, poate să fi fost oltean şi să fi trecut munţii în Ardeal după L
L-am descris în ,,Dacoromania", ID, p. 238-251, unde am publicat ş i
texte mai interesante din el.
81

două
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17 69. Cartea s-a păstrat în Ardeal, trecând prin deosebite
sate [5 3]. Ea a fost scrisă înainte de 1800 şi cuprinde, cum ne
arată alte manuscrise, unele texte de provenienţă din Principate,
altele din Ardeal. Alături de fragmente din Mântuirea
păcătoşilor şi Pateric sau Otecinic (Pentru minunea care s-au
făcut cu zugravul, Pentru copilul cel de un an carele l-au păzit
Născătoarea de Dumnezeu sănătos, Pentru Sfântul Ioan
Cucuzel etc.), se găsesc în ea: Epistola Maicii Domnului nostru
Isus Hristos, Tâlcul Sfintei Liturghii, Întrebări şi răspunsuri,
Plângerea Maicii lui Isus Hristos în versuri, Verş la nuntă, Verş
la Crăciun şi mai multe alte versuri, un Cântec mângăios, două
cronici rimate (Istoria Ţării Româneşti de la leat 1769 şi Verşul
Hotinului), care se cunosc şi în alte variante. Două variante
vechi din Verşul sau Cântecul străinătăţii a publicat şi Gaster în
,,Revista pentru istorie, arheologie şi filologie'', II, 1883, p. 320,
nr. XI şi XII.
Cadrul în care apare acest cântec, în manuscrisul băjena
rului Nicolae, ne arată că el se întemeiază pe realitate: era cântecul „băjenarilor" refugiaţi din Principate în Ardeal. Variantele
altor „verşuri'', pe care le-a publicat Gaster în revista citată, ne
arată că acestea sunt destul de vechi şi că este dreaptă afirmaţia
că A. Pann „s-a folosit de manuscripte anterioare, schimbându-le adesea foarte puţin" („Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", II, 1883, p. 314).
Un manuscris al Muzeului Limbii Române din Cluj ne
54
păstrează Isopia, scrisă la 1784 în Braşov [ ].
Unele din aceste cărţi se şi tipăriră spre sîarşitul secolului
al XVID-lea. Astfel: Pilde filosofeşti, Sibiu, 1795; Viaţa şi
pildele lui Esop, Sibiu, 1795; Istoria a Alexandrului celui Mare
din Machedonia şi a lui Darie din Persida împăraţilor, Sibiu,
1794 etc.
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XXVI
de ce neam era un oarecare Gavril Chiş, care,
în versuri, din anul 1714, îi cere unui
intervenţia pentru a fi numit gornic în munţii Hunedoarei,
tăgăduindu-i că-i va mulţumi, dându-i plocon un cal, berbeci,
păstrăvi, caş şi plăcintă. Poezia este scrisă cu litere latine şi
ortografia ungurească82 • Avem însă dovezi că poezia populară
românească era mult apreciată, imitată şi tradusă de cărturarii
unguri din secolul al XVIII-lea. Deosebite manuscrise ungureşti
ne-au păstrat numeroase exemple de acest fel 83 •
În „ânyi Domnuluj o rnnyije septyeszutye sâsezets si
vopt" (1768) se tipăriră, probabil în Cluj, Kintyets kimpenyesty
ku glazurj rumunyesty, fekutye gye-un holtyej kimptyian pintru
Nu

într-o
conte

ştim

originală petiţie

82

Publicată de N. Drăganu în „Făt-Frumos", Suceava, I, 1926, nr. I,

p. 2-3.
83

Câteva, de la 1798, a relevat Szab6 T. Attila, Az Erdelyi Muzeum
Egylet XVI.-XIX. szalfl(]i kiziratos enekeskonyvei, Cluj, 1929, p. 12, nr. 21.
Din 1785 este Cântecul lui Horia (Hora panaszos eneke), id. ib. , nr. 22. Toate
au fost reproduse de O. Ghibu, Contribuţii la istoria poeziei noastre populare
şi culte, Bucureşti, 1934, p. 28-36. Cât priveşte Brumărelul, care se găseşte în
româneşte şi ungureşte, are mult mai multe variante româneşti. El se găseşte şi
în manuscrisul nr. 3102 al Muzeului Ardelean, de la începutul secolului al
XIX-iea, şi nu numai în colecţia lui V. Alecsandri şi G. Dem. Teodorescu, ci şi
la Alexiei, Bălăşel , în revistele „ Şezătoarea", „Junimea literară' ', „Semenicul"
etc. O poezie cu titlul Hai-hui, din aceeaşi epocă, a publicat N. Drăganu în
„Junimea literară", Cernăuţi, XV, 1926, nr. 1-2, p. 6-7. Dar mai sunt şi altele.
Astfel, în manuscrisul A, 353, nr. I, C 14, din biblioteca Muzeului Ardelean,
se găseşte Muszka Szavu notaja; în altul se găseşte un Vărbunc sau Bărbunc
(germ. Werbung), un fel de recrutare forţată, feciorii prinzându-se cu funia,
obicei care a durat până la 1848 (vezi S. Moldovan, l.c., p. 690-692).
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voja fetyilor, nyevesztyirol (sic), s-tselora kuj sze potriveszk, si
ku altzi se izbeszk (sic,= ,,iubesc") 84 •
După 1780 încep a se tipări şi alte versuri. Astfel: Pustia
dragoste, Sibiu, 1786, cu prilejul nunţii tipografului Hochmeister etc.

Cărticica a fost descrisă mai întâi de H. Teculescu. Oameni şi locuri,
în ,,Anuarul Liceului Principele Nicolae din Sighişoara" pe anii
1929/30-1932/33, Sighişoara, 1933, p. 366-368, care dă în facsimile şi foaia de
titlu (p. 331) şi pagina întâi din text (p. 333); apoi de O. Ghibu, o.c., care
publică textul românesc în întregime în transcriere modernă. Din ceea ce s-a
publicat nu putem preciza dacă cărticica cu acelaşi conţinut, descrisă de
A. Veress, Bibliografia română-ungară, voi. II, Bucureşti, 1931, p. 121-122,
este sau nu a doua ediţie a celei de la 1768. Acest al doilea exemplar descris de
Veress este tipărit tot cu litere latine şi ortografie ungurească, nu cu litere
chirilice, şi cuprinde toate cele 14 cântece româneşti, nu „numai 7 din 14",
cum afirmă O. Ghibu, o.c., p. 4 [55 ].
84
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AVANT LE XVIe SIECLE
I
li est certain que la plus grande invention qui rendit
possible l'evolution spirituelle de l'homme fut la langue, ce
systeme de signes compose de sons qui nous permettent une
communication directe avec nos semblables.
La seconde invention, dont l'importance n'est depassee
que par la premiere, fut celle de I' ecriture, de la transposition de
la langue parlee en un systeme de signes destine a nous rendre
possible de communiquer avec Ies autres hommes a distance
dans l'espace et le temps.
L'ecriture nous ouvre !'acces des productions de l'esprit
ecrites loin de nous; par elle nous avans la possibilite de Ies
connaître, de les estimer, de Ies imiter, ou de nous ecarter
d'elles.
L'ecriture nous conserve et nous transmet les resultats
culturels du passe, sur lesquels nous pouvons plus facilement
edifier ceux de l'avenir. Aujourd'hui, ou nous avons atteint un
niveau si eleve de civilisation et de culture, notre imagination
est impuissante a se representer !'aspect qu'aurait l'humanite si
J'on n'avait pas invente l'ecriture, cet ,,ingenieux miroir de
l' âme humaine" selon 1' expression si belle du vieux et sage
chroniqueur Miron Costin, „l'ecriture grâce a laquelle, selon ses
besoins, l'homme pourra savoir et comprendre ce qui s'est passe
il y a bien longtemps".
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L' ecri ture, plus ou moins soignee, plus ou moins compliquee et ornee, manuscrite ou imprimee, sur papier ou sur
parchemin, placee dans une reliure de bois ou de carton, revetue
d'argent et meme d'or, de peau ou de toile, ou seulement
brochee, constitue le livre. Et livre signifie culture et litterature:
litterature scientifique quand son but est d'instruire, belles
lettres ou litterature proprement dite lorsque son intention est de
plaire, par la beaute du contenu, et de distraire.
Quand l'ecriture et !'imprimerie ont-elles paru pour la
premiere fois dans Ies pays roumains, et surtout quand furent
ecrits et imprimes Ies premiers livres roumains, quand la
conscience nationale s'eveilla-t-elle chez Ies Roumains? Telle
est la question a laquelle il nous faut repondre tout d'abord.
Un prejuge, qui regne encore, pretend que le peuple
roumain fut au Moyen Âge un peuple sans histoire et sans
eul ture.
La veri te est qu' il a toujours eu son histoire et sa eul ture,
plus ou moins nationales, selon Ies epoques, certes, et aussi
selon Ies chefs qui le menerent.
Au Moyen Âge il n'a pas ete le maître de ses destinees.
Disperse sur de tres vastes territoires, organise en petites principautes et seigneuries sans liens etroits entre elles, et conduit
souvent par des etrangers, il s' est vu imposer la eul ture de ceux
qui lui commandaient.
Des Ies rx:e et Xe siecles, et certainement avant I' apparition des Hongrois - apres la venue desquels n'aurait pu se
produire ce qui est arrive, puisque Ies rois de ces derniers etaient
des apâtres du catholicisme -, Ies chefs des Roumains ont du
accepter comme langue de I' eglise et de I' administration le
moyen-bulgare, en meme temps que Ies productions litteraires
de cette langue et la valeur des lettres qui y etaient en usage. La
litterature roumaine de cette epoque est une litterature d'emprunt
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recouverte d'un veternent d'emprunt: c'est la litterature byzantine dans un vetement slave; c'est le rnonde slave celui dont Ies
Roumains partagent la vie depuis plusieurs siecles, celui dans la
langue duquel ils priaient alors ayant abandonne dans I' eglise
leur propre langue, celle de leur conversion au christianisrne;
c' est ce rnonde slave qui leur a transmis une organisation ayant
force de coutume a beaucoup d'egards.
La forme bulgaro-slave de la culture byzantine a regne
chez Ies Roumains jusqu'aux XIr et XIIIe siecles. Ă la fin du
XIVe siecle elle a ete rernplacee par Ies formes serbo-slave et
rnacedo-slave. Vers le XVC siecle cette forme perd elle aussi du
terrain et des forrnes russo-ruthene et polonaise lui succectent.
Il est difficile de parler d'une activite litteraire slave dans
Ies pays aujourd'hui roumains avant la destruction de l'empire
bulgare par Ies Turcs (1393-1398).
Nous n'avons aucun renseignement positif a ce sujet.
Certains savants, jugeant d'apres de nombreuses differences
paleographiques et linguistiques, attribuent une provenance roumaine a plusieurs des vieux manuscrits trouves chez nous; mais
leurs affirmations sont denuees de certitude.
11 n'est cependant pas douteux que la population orthodoxe du Nord du Danube employait dans le service lithurgique
des livres venus du Sud du Danube; et cela aussi bien dans la
periode de bulgaro-slave que lorsque se produisirent Ies courants serbo-slave et rnacedo-slave.
Cependant Ies evenements ne tarderent pas a preparer le
terrain pour une transforrnation qui ferait des pays roumains le
foyer meme de la culture slavonne.
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Ceux-ci, dans Ieur resistance temporaire a l'invasion ottomane, devenaient un lieu de refuge pour les moines qui fuyaient
devant les Turcs en errunenant avec eux leurs tresors de livres
religieux slavons. Les seigneurs roumains leur ont offert l'hospitalite et la protection. L'eglise orthodoxe roumaine se fortifia,
sans produire cependant rien de national, mais en nous separant
davantage du catholicisme de nos voisins. Celui-ci pouvait
constituer pour nous un danger; et ne laissa pas de l' etre tant
qu'il ne fut accepte que par des individus de la classe dominante
et ne penetra que dans des regions fort limitees. 11 aurait pu
toutefois nous etre utile s'il avait ete national, c'est-a-dire s'il
avait gagne tout le peuple et nous transmettant en outre la
culture occidentale.
C' est ainsi que furent construits dans les vallees romantiques des Carpathes, par Ies eleves des hesychiastes et des
ascetes de l' ecole byzantine, un certain nombre de monasteres:
Cozia, Cotmeana, Strugalea, etc., en Valachie; Moldoviţa,
Bistriţa, Neamţ et d'autres en Moldavie, dont Ies fondateurs sont
Mircea le Grand et Alexandre le Bon. En tout cas Ies plus
anciens et Ies plus remarquables, Tismana et Vodiţa, sont de
date un peu anterieure: ils sont dus a Nicodim, un ,,moine serbe"
(„fils d'un Grec de Macedoine, de Castoria, et d'une Serbe"),
qui s'etait forme au mont Athos. Nicodim est non seulement un
fondateur de monasteres, mais aussi l' auteur des plus anciens
manuscrits slaves d'origine roumaine que l'on puisse dater, et
en particulier d'un Evangeliaire redige en serbe en 1404-1405
ap. J. C. (en 6913 de la Creation), conserve a Bucarest [1].
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Ces monasteres devaient etre pourvus de livres, et pour
cela une intense activite litteraire se developpa, se limitant
d'abord a la copie des textes liturgiques. Parmi Ies premiers
copistes beaucoup venaient sans doute du Sud du Danube. Deux
tendances s'observent alors: en Moldavie on suit surtout la
tradition bulgare, tandis qu 'en Valachie c'est surtout la tradition
serbe qui s'enracine.
En ce qui concerne I' execution technique, Ies redactions
moldaves, nornmees par Ies savants russes „moldo-slaves'', se
distinguent par leurs serni-majuscules caracteristiques, par leurs
initiales pompeuses, leurs vignettes et leurs miniatures. 11 nous
est reste un nombre assez important de ce genre de beaux
ouvrages faits avec soin par des mai"tres calligraphes. Certains
d'entre eux sont conserves dans nos monasteres (Neamţ,
Humor, Voroneţ, Putna, etc.); d'autres se sont egares en des
lieux tres lointains: tel est par exemple un evangeliaire de
Neamţ, de l'epoque d'Etienne le Grand, qui, apres avoir passe
par Ies mains de Pierre Moghilă, se trouve aujourd'hui a la
Bibliotheque Publique Royale de Munich. Pendant la merne
periode les redactions serbes, pour la denomination paleographique desquelles on emploie le terme de roumaino-serbe - qui
n'est pas exact- restent loin en arriere des precedentes.
Modestes et humbles serviteurs de Dieu, la plupart des
moines qui ecrivent n' indiquent ni leur nom ni la date de leur
travail. Cependant nous connaissons quelques uns d'entre eux:
un certain Gavriil, un Athanase „tacha", un Paladie, un Mircea,
un Damian, etc.
Parmi eux certains savaient aussi relier les manuscrits et
graver dans l' argent les images saintes qui ornaient Ies lourdes
couvertures de bois revetues de velours. C'est ainsi qu'un
certain Siluan, moine de Neamţ, aurait relie un manuscrit des
enseignements de Saint-Macarie.
www.inst-puscariu.ro
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Les moines anonymes des monasteres roumains ne se
sont pas bornes a ecrire des livres liturgiques; ils ont commence
a dresser la liste des noms des personnages que Ies pretres
devaient mentionner dans leurs prieres; fondateurs et bienfaiteurs des maisons religieuses qui Ies abritaient; et ainsi ils
fournissent Ies premiers renseignements historiques relatifs aux
Pays roumains: la Chronique de Bistriţa, de Putna, de Pobrata,
etc. Par leur contenu ces chroniques se rapprochent plus que Ies
livres religieux de la litterature nationale.
Le premier chroniqueur slavon des Pays roumains dont le
nom nous soit connu est Macarie, le cbroniquer de Petru Rareş,
moine erudit qui a employe le style pompeux de Manasses.
Eftimie, le cbroniqueur d' Alexandre Lăpuşneanu, et Azarie,
l'historiographe de Petru Şchiopul, sont ses eleves et ses continuateurs.
L' ouvrage le plus remarquable de V alachie est constitue
par Ies fameuses : Învăţături ale bunului şi credinciosului Domn
al Ţării Româneşti, Neagoe Basarab Voievod, către fiul său,
Teodosie Voievod (Enseignements du bon et pieux Seigneur des
Pays roumains et Prince, Neagoe Basarab, a son fils, le Prince
Teodosie), qu'on attribue a Neagoe lui-meme (1512-1521) [2].
Alors que la Moldavie se distingue par Ies manuscrits
qu'elle produit, la Muntenie a le merite de fournir Ies debuts de
l' imprimerie a I' epoque de Radu le Grand et de Mihnea. Le
premier ouvrage imprime est du a un moine serbe nomme
Macarie qui avait appris ce metier nouveau a Venise et avait
imprime a Cetinje en 1494-1495 trois livres: la premiere partie
d' un Recueil de chants religieux, un Psautier et un Rituel.
Comme Ies Turcs interdisaient !' imprimerie sur le territoire de leur empire, Macarie fut force de quitter la Turquie et,
avec son materie! qui se reduisait a quelque sacs de lettres et a
quelques tampons, il vint dans Ies Pays roumains ou il imprima
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encore trois livres, probablement a Târgovişte: un Recueil
Liturgique slavon en 1508, un Recueil de chants religieux
slavon en 1510 et un Evangeliaire slavon en 1512.
L'imprimerie de Macarie semble ensuite disparaître. Pendant 30 ans environ on n' imprima plus rien en Valachie. Puis le
Serbe Dimitrie Liubavici, neveu du celebre imprimeur serbe
Bozidar, amena a Târgovişte un nouveau materiei d'imprimerie.
En 1545 paraît dans cette ville d' abord le Rituel du moine
Moisi; puis paraissent des Actes des Apâtres, en 1547, etc. [3].
Mais aucun livre imprime ici au XW siecle n'est
rournain.

m
La situation est la meme dans les territoires transylvains.
Le monastere le plus ancien que nous y connaissions est celui de
Peri (Maramureş) , qui a ete eleve au rang de „stavropighie" 1 en
1391 par Antoine, patriarche de Constantinople, qui le prit sous
sa protection. C' etait donc un monastere orthodoxe; et la langue
dans laquelle on y officiait, au voisinage des pays ruthenes,
etait, ainsi qu'il ressort de certains documents qui nous ont ete
conserves, la langue slavonne. Par consequent Ies Roumains
transylvains etaient „schismatiques", c'est-a-dire orthodoxes.
Dans toutes Ies eglises on employait le slavon. C' est pourquoi
les nombreux manuscrits du XV' et du
siecle, qui nous
sont parvenus, sont slavons.
Pendant tout le XVe siecle rien ne fut imprime pour Ies
Roumains des territoires transylvains. Tout ce qu'on trouve de
roumain jusqu' a la fin du
siecle se reduit a des noros
propres et a des mots isoles conserves dans des documents

xv:r

xve

1

Monastere auquel le patriarche de Constantinople envoyait une croix.
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latino-hongrois, slaves et grecs, ou dans Ies ecrits d'auteurs qui
ont employe la langue dans laquelle etaient rediges Ies documents:
Mais
... c'est d'abord par la poesie
Que tout peuple commence
A prendre conscience de lui,
( ... orice neam începe
Întâiu prin poezie
Fiinţa de-şi pricepe)
comme nous le dit si bien le poete Iancu Văcărescu. La poesie
populaire est aussi poesie. Et le peuple roumain a du avoir une
poesie populaire avant le xvr siecle, et meme des qu'il a
commence a se former, quoique celle-ci ne nous ait laisse aucun
monument litteraire ecrit.
En ce qui concerne sa poesie populaire, le peuple roumain
n'a jamais connu de frontieres: elle a partout le meme aspect et
a peu pres le meme contenu. L' on ne trouve de differences
sensibles que dans Ies ballades historiques qui ont un caractere
plus ou moins local.
Nous chercherons plus bas a montrer l'anciennete de la
poesie populaire roumaine en nous appuyant sur des exemples
tires de poesies populaires recueillies en Transylvanie.
Comme tous Ies autres, le peuple roumain de partout, et
par consequent celui de Transylvanie aussi, a toujours eu des
joies et des peines auxquelles ii a du donner une expression
litteraire, meme sous une forme des plus primitives.
Les mots cântec (chant) (lat. canticum), descântec (formule d'incantation), bocet (chant funebre) (de boci et ce dernier
de boace, lat. *box, bocem au lieu de vox, vocem), qui est compose de vers chantes, strigătură Geu de mots versifie, vers
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satirique, epigramme) (de striga, lat. strigare, derive de strix,
-igem), a zice (dire) (lat. dicere) dans le sens de „dire des vers"
- et non seulement ceux de „a cânta" (chanter, jouer) (du
chalumeau, avec une feuille, etc.)-, aface (faire des sortileges)
(lat. facere) et a desface (defaire un sortilege), fapt (sortilege)
(lat. factum), etc., nous montrent que les especes de poesie
populaire qu'ils designent sont tres anciennes. Le peuple
roumain avait donc des le debut des cântece et des strigături
pour exprimer sa joie, de meme que les Romains qui pouvaient
se moquer meme de leurs generaux dans leurs vers. Il chantait
ou „disait" certains d'entre eux et, parcequ'ils etaient en
„versuri" (vers), le viers (lat. versus, -um) a pris en roumain le
sens de ,,melodie" ou „ton" (verş est plus recent et nous est venu
du hongrois vers; quant a vers, c'est un neologisme).
Le [motif] du chant est generalement humain, et par
consequent le meme partout. Mais la forme qu'il revet varie
avec Ies lieux. Elle change continuellement d'individu a
individu, et pour ce motif on ne peut reconstituer le texte initial.
Comme il ne contient pas d'allusions historiques, le chant ne
peut meme pas etre date.
La doina (dorne, chant elegiaque) elle aussi, dont le nom
n' a pas encore ete explique avec certitude, paraît etre ancienne,
quoiqu' on la trouve seulement chez les Roumains du Nord du
Danube.
Quoique le basm (legende) et la poveste (conte), en tant
que denomination de recits populaires merveilleux, soient des
mots d'origine slave, leurs heros les plus remarquables,
Feţii-fromoşi (les Princes Charmants) (lat. fetus,-um et
formosus ,-a,-um) et zânele (les fees) (lat. Diana; cf. aussi
zănatic „toque, fou", lat. dianaticus), strigile (Ies stryges) (lat.
strigare) et strigoii (les revenants), ielele ou dânsele (= „elles",
mais avec le sens de „fees malfaisantes", car on n'ose pas Ies
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designer par leur nom) ont ete recrus en heritage par le peuple
roumain de ceux qui lui ont donne sa langue; ce qui est une
preuve qu'il a toujours eu des ,,mythes" a sujets merveilleux et
avec des elements pa1ens.
Un bon nombre des reuvres de la litterature populaire
roumaine ont du apparaître des l'epoque romaine. On y retrouve
des idees, des croyances, des traditions, etc., venant des ancetres
pa1ens du peuple roumain. De tels elements existent non
seulement dans Ies colinde (Noels), bocete, descântece et
făcături (sortileges, que I' on rencontre aussi chez les Roumains
comme genres de litterature populaire), mais aussi dans Ies
ballades qui ont apparu plus tard.
Le nom de colinde n'est pas un heritage direct du latin
calendae; il est venu ou plutot revenu du slavon; mais le refrain,
par exemple, si habituel dans Ies noels de Hai lerui, Ai lerui,
Lerui, avec toutes ses variantes, est de l'epoque romaine et
derive d'Alleluia - avec -II- conserves en -/-, et avec -/- change
en -r-. Dans un noel l'Enfant-Jesus est berce par trois jeunes
fees. Dans un autre le soleil a des chevaux comme I' antique
Helias. Junelul tinerel (le jeune jouvenceau) combat contre un
lion ainsi qu' Hercule.
Des elements antiques de la mythologie pa1enne ont
subsiste aussi dans Ies bocete roumains, chose facilement
explicable par le fait que chez les anciens cette espece de
litterature populaire etait connue (lat. neniae ou naeniae,
mortualia, gr. 8pfivoz). Ils nous servent de points d'appui pour
nous pennettre de dater - naturellement avec une certaine
approximation - l' origine dans le temps des bocete respectifs.
Un deces etements est tout d'abord l'antropomorphisme dans la
presentation de la nature environnante. La personnification
elle-meme de la mort nous rappelle Pluton (Hades), quoique
dans l'iconographie chretienne elle ait pris un autre aspect. Le
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chant du sapin qui se trouve dans certains bocete, se rapporte a
une vieille tradition qui consistait a mettre un sapin devant la
maison pour faire savoir aux voyageurs qu'il s'y trouvait un
mort. Les Romains pla~aient, eux, le traditionnel cypres
(cypressus). Le sapin lui-meme est dit „des fees" et est
represente comme une sorte de „pont pour passer les eaux" dans
l' autre monde.
Parfois dans les bocete s'introduisent des elements tires
de formules d'incantation, souvent tres anciennes. Tels sont
ceux dans lesquels il est question de ,,remede" porte par une
„fee", que l'on n'a pas trouve, ou qui, si on l'a trouve, a ete
renverse par un petit merle, mange par les breufs, etc.
Les formules d'incantation, les sortileges, Ies charmes et
Ies moyens de rompre les enchantements sont des prieres qui
se presentent aujourd'hui sous un masque de christianisme
pase sur un fond pa'ien et qui sont destines a secourir en cas de
maladie ou de malheur, a faire venir un etre cher, a eloigner un
ennemi ainsi qu'a detruire l'effet d'une puissance magique
(„fapt", „făcătură" ou „farmec"). Continuant les antiques
incantamenta et pharmaca mieux conserves dans la Romania
orientale que dans !'occidentale, iI est naturel qu'ils contiennent des elements pa'iens, temoignages de l' epoque pendant
laquelle ils ont ete conrţus. Ainsi par exemple le lait des vaches
(dans une incantation „i Suraie" avec l'article place devant,
signe d'anciennete) est tari par „des malefices". Le malade de
paralysie souffre parce qu'il a ete frappe „ ... par les revenants
et Ies revenantes ... les jeteurs et Ies jeteuses de sort", parce
qu' îl a rencontre „les Frumoase, les Vântoase, Ies Mătricoase".
Le malade „qui est leur victime" a rencontre „la Fee, la Reine
des Fees ... Ies Vântoase, Frumoase2" et toute leur bande. „La
Reine des Fees" peut guerir le malade en contraignant sa
2

Noms de plusieurs des mauvaises fees appartenant au groupe des ,,iele".

www.inst-puscariu.ro

112

NICOLAE

DRĂGANU

„bande" qui I' a pris a conduire „la force a la force", „la sante a
la sante'', etc.
Dans les formules d'incantation on trouve aussi le culte
du soleil qui a „trois sreurs" et „un cheval".
Sans insister sur les differentes theories relatives a la
naissance des legendes ou des contes, ni sur leur forme particuliere, nous nous bomerons a rappeler qu'ils tirent leur origine de !'Orient: d'abord de l'Inde, de la Perse, puis de l'Egypte et enfin de la Grece; de la viennent aussi les mythes et
Ies reuvres d'irnagination qui en decoulent. Le tout a ete
transmis a !'Europe par Byzance et recueilli surtout par Ies
classes inferieures de la societe. De meme que le chant populaire, la ballade et les contes sont sans cesse refaits et modifies,
le canevas seul demeurant invariable (leurs formules
stereotypes sont comparables aux vers stereotypes des epopees
homeriques et des ballades) et pouvant aussi servir de moyen
d'orientation et de point d'appui pour la memoire. L'element
ancien (cosmogonique et paîen) demeure fondamental: ce sont
des fees, des empereurs rouges, jaunes, verts, blancs, noirs,
nommes ainsi d'apres Ies points cardinaux et d'apres le monde
blanc = „la terre", et le monde noir = „le souterrain", des
Princes Charmants, le Putois (populairement chien de terre) =
„Cerbere", des revenants, des dragons, des diables, des fees
presidant a la naissance, des metamorphoses, etc. II s'y ajoute
continuellement des elements nouveaux (chretiens, bogorniles,
slaves comme Ies „zmei", sorte de dragons a tete humaine,
etc.), soit par la tradition orale, soit par celle des livres
populaires. Certains contes nous gardent l' episode dans lequel
Polypheme perd la vue: Ulysse est berger, ses compagnons
sont ses freres, et Polypheme est le diable lui-meme; dans
d'autres nous retrouvons la legende de Cupidon et de Psyche
cachee dans Ies Metamorphoses d' Apulee: Ioan Porc empereur
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(„Ioan Porc Împărat"), le fils du vieux („Ficiorul moşului"),
l'Oublie („Uitatul" qui a passe par nous chez les Saxons, les
Hongrois, les Szeklers et Ies Tziganes). Le conte du „Porc
fermecat" (le Porc enchante) existe non seulement chez Ies
Roumains, mais aussi chez les Serbes, Ies Russes, les Albanais
et les Grecs, en !talie, en France, au Portugal et jusque dans
l'Inde.
La ballade populaire est issue de l'epopee par degenerescence ou decadence. Les Roumains 1' ont empruntee, comme
Ies Italiens et les Hispano-Portugais, a la France des Croisades.
Elle nous est parvenue par plusieurs voies: byzantine et
sud-slave (et en particulier serbe), par Ies infi.ltrations occidentales en Epire et en Dalmatie, transportees plus loin par les
memes moyens, et enfin par l'intermediaire des Hongrois.
Bien que la ballade populaire roumaine, consideree
comme genre poetique, ne soit pas anterieure aux XIIr et XIVe
siecles, on y trouve cependant des elements plus anciens
penetres par Ies noels et Ies contes. La ballade Inelul şi năframa
(L'anneau et le voile), par exemple, se rapporte au mythe sur la
formation du soleil et de la lune et comprend des elements
paîens et des metamorphoses. Les deux corps celestes qui
circulent sur la terre sont frere et sreur (la sreur s' appelle ,,Ileana
Cosânzeana") comme Apollon et Diane. Les deux freres sont
transformes en corps celestes afin de ne plus se rencontrer.
Un grand nombre de coutumes comme par exemple celle
de !',,înfrăţirea" [injărtăţirea] (fraternite de croix, des amis se
jurant fidelite a la vie et a la mort) sont tres anciennes; elles
<latent de l'epoque de la communaute roumaino-slavo-albanaise,
anterieure a la division de la Jangue roumaine en dialectes.
D' autres, comme le „bricelat" (autre sorte de fratemite de
croix), l',,însurăţirea" (fraternite de croix reservee aux jeunes
filles) ou le ,,mătcălău" (fete de la semaine de Pâques ou les
www.inst-puscariu.ro

NICOLAE

114

DRĂGANU

jeunes filles choisissent leur „sceurs de croix"), etc. ont ete
apportes aux Roumains par l' eglise au Moyen Âge.
La danse de „căluşeri" 3 , la coutume des ,juni'"' de
Braşov, etc. nous montre que souvent sur Ies elements anciens
s'en sont greffes d'autres au Moyen Âge et meme plus tard.
Pour que le tableau de la vie spirituelle du peuple roumain - et tout d'abord de celui de Transylvanie -, pendant
l'epoque precedant celle qui nous a laisse des monuments
litteraires ecrits, soit complet, i1 nous faut rappeler que, bien que
de tels monuments ne nous soient pas parvenus, Ies Roumains
n'ont pas oublie carte (le livre) (lat. charta), qu'ils ont garde
scrie (ecrire) (lat. scribere) et scriptura (ecriture) (lat.
scriptura), quoiqu'ils aient perdu lege (lire) (lat. legere) a cause
de l'homonymie et qu'ils l'aient remplace par le slavon ceti
(slav. Cisti, CitQ). Et stur (lat. stylus) a perdu son sens original et
a ete remplace par le condeiu (la plume) byzantin (m. gr.
Kovb6A.z du grec ancien Kovb6A.ov) et par la pană d' origine latine
(lat pinna) lorsque l'on a commence a employer pour ecrire la
plume d'oie.
Ainsi une litterature populaire et une certaine culture ont
existe partout chez le peuple roumain, et par consequent aussi
en Transylvanie, avant meme qu'aucun ecrivain ait pense a
exprimer par ecrit ses sentiments et ses pensees ou ce qu'il avait
vu et entendu, pour le faire connaître a ses contemporains et a
ses successeurs.

3

Groupe d'hommes qui aux environs [a l'approche] de la Pentecote
exercent dans Ies rues, Ies lieux publics ou les maisons, des danses agiles
accompagnees de chants.
4
Les ,junii" de Şcheii de Braşov forment une sorte de confrerie portant un costume special et organisant chaque annee une fete avec <lefile a
cheval.
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LE XVIe SIECLE

IV

La lettre ecrite en 1521 par Neacşu Lupa de Câmpulung
de Valachie a Hans Benkner, ,judeţul" [le maire] de Braşov, ne
nous interesse pas ici: elle n'est pas de provenance transylvaine,
elle n'est pas une reuvre litteraire proprement dite, et elle n'a
pas ete imprimee.
Le premier livre roumain a ete imprime en Transylvanie.
C' est un catechisme dont aucun exemplaire ne nous est parvenu.
Mais une note du 16 juillet 1544, conservee dans Ies comptes de
la municipalite de Sibiu, nous dit que „ex voluntate dominorum
dati sunt M. Phi]jppo Pictori pro impressione catechismi
valachici bi bale fl. 2"5 • Le fait nous est atteste aussi par Adalbert
Wurmloch, cure saxon de Bistriţa de Transylvanie, dans une
lettre de 1546, qui ajoute que ce ,Jibellus", c'est-a-dire ce
Petit-Catechisme, a ete imprime a Sibiu en caracteres cyrilliques
(„impressus Cibinii ... caracteribus ut vacant Rascianicis") et
que beaucoup de pretres le considerent „comme saint", mais que
beaucoup le condamnent („multi ex sacerdotibus amplectuntur
5

Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XI, Bucarest,
1900, p. 859; cf. aussi Fr. Teutsch, Der ălteste Hermanstădter Druck, dans
„Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde", III, No. 2
du 15 fevrier 1880, p. 15; „Telegraful român", Sibiu, XXVIII, 1880, No. 21, p.
74.
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eum libellum, tanquam sacrosanctum, multi autem prorsus
contemnunt"6 ).
Comme ce petit livre ne nous est pas parvenu, la fantaisie
a pu se donner libre cours pour elever diverses hypotbeses
relatives a la langue de laquelle i1 etait traduit, a l' auteur de la
traduction, et meme au lieu de l'impression.
Partant du fait que Wurmloch nous dit que I' ouvrage a ete
imprime a Sibiu et que dans Ies comptes de cette ville i1 est
atteste que la gratification pour l'impression a ete donnee a
Pictor par la municipalite de Sibiu, on a suppose tout d'abord
que l' on avait affaire a un petit catechisme de Luther traduit de
I' allemand. Dans ce cas la traduction aurait pu etre faite soit par
Philippus Pictor lui-meme - Mahler de son vrai nom7 - qui
apparaît dans Ies comptes d'alors en qualite de traducteur et
d'ecrivain en langue roumaine aupres du conseil municipal de
Sibiu8 et qui fut souvent interprete, espion et ambassadeur en
Pays-Roumain9, soit par quelqu'un d'autre, par exemple un
pretre roumain des villages voisins de Sibiu, comme ceux de
Sălişte et de Răşinari - quoique nous n'ayons pas connaissance
que la Reforme ait penetre chez les Roumains de ces villages.
On sait qu'un pretre de Sălişte a traduit en 1494 des lettres
roumaines pour le conseil municipal de Sibiu. En 1504 le pretre
de Răşinari en fit autant 10•
6

Kr. M. Kertbeny, Ungam betreffende deutsche Erstlings-Drucke,
Budapest, 1880, p. 150.
7
Cette opinion a ete soutenue d'abord par N. Iorga dans Sate şi preoţi
din Ardeal, Bucarest, 1902, p. 20, mais îl l'a abandonnee dans Istoria
literaturii religioase a românilor, Bucarest, 1904, p. 66.
8
„Korrespondenzblatt", etc., IV, No. 1du15 janvier 1881, p. 1.
9
Hurmuzaki, Doc. priv. la ist. rom, XI, 1900, p. 855-861, 864.
10
J. Lupaş, Sibiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal, dans
„Anuarul Institutului de Istorie Naţională'', V, 1928-1930, Cluj, fevrier 1930,
p. 43-44.
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Mais l'analogie avec les autres livres roumains imprimes
au xvr siecle pour servir la propagande de la Reforme - livres
qui sont tous traduits du hongrois - et le fait que nous ignorons
l'existence de Roumains connaissant l'allemand et de Saxons
connaissant suffisamment le roumain pour pouvoir traduire en
cette langue avec exactitude le petit catechisme de Luther, eut
recemment fait croire a N. Sulică que le Petit Catechisme de
1544 a ete traduit du hongrois 11 • La traduction aurait pu se faire
dans une region de population mixte (hongroise et roumaine) ou
la Reforme, dans sa forme hongroise, aurait pris profondement
racine et ou se serait trouvee une autorite temporelle en etat de
l'encourager et d'essayer de convertir aussi Ies Roumains.
L'instigateur et le patron de cette entreprise aurait pu etre le
magnat roumain Gaspâr Drag:fi, le protecteur des reformateurs
hongrois Andre Batizi, auteur d' un catechisme, et Demetre
Derecskey, possesseur de tres vastes domaines a Sătmar, maître
de serfs hongrois et roumains, qui a ouvert une celebre ecole
reformee a Ardud (hongr. Erdod) ou il avait sa residence. En
l'absence d'un imprimeur roumain, les Saxons de Sibiu
n'auraient eu qu'un role d'editeurs, comme plus tard, et auraient
charge de l'impression Mahler dont le travail aurait re~u une
gratification de 2 fl.
Il est impossible de preciser si Ies lettres cyrilliques necessaires pour l'impression de ce petit livre ont ete apportees a
l'imprimerie de Sibiu, qui fonctionnait des 1530 12 , ou si son
impression a eu lieu a Târgovişte a l'occasion d'une mission
Catehismele româneşti din 1544 (Sibiu) şi 1559 (Braşov). (Precizări
privire la izvoarele lor), dans ,,Anuarul Liceului de Băieţi
«Al . Papiu-llarian» din Târgu-Mureş", Târgu-Mureş, 1936, p. 69-73.
12
C' est ă peu pres ce que semble soutenir N. Iorga, Ist. lit. rel. a
românilor, p. 66: ,,Mahler aura demande ă Târgovişte ă Radu-Vodă, aupres de
qui ii a ete charge de mission, Ies caracteres dont ii avait besoin pour Ies quelques pages du Catechisme; donc ceux-ci doivent provenir de Liubavici".
11

cu
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dont Mahler fut charge aupres de Radu-Vodă, et si a Sibiu on
n' a fait que le distribuer, ce qui aurait pu induire Wurmloch en
erreur 13 • Les recherches faites jusqu'ici ont etabli qu'avant
1575, rien de roumain n'est sorti de I' imprimerie de Sibiu et que
les lettres cyrilliques n'y ont ete introduites qu'en 1655 14 [4].

V

En 1533, Honterus fonde une imprimerie â Braşov.
Vingt-quatre ans plus tard, cette imprimerie est pourvue aussi de
caracteres cyrilliques destines a l'impression des livres slavons
et roumains necessaires aux Roumains des deux versants des
Carpathes.
La direction de la section slavo-roumaine rut confiee au
diacre Coresi, qui avait fait son apprentissage d'imprimeur a
Târgovişte. Une sorte de sous-section ambulante de cette section
fonctionne plus tard sous les ordres du fus de Coresi, Şerban, â
Sebeşul-Săsesc et Orăştie [5].
Le diacre Coresi vint â Braşov en 1556-1557, date a laquelle
nous le trouvons imprimant dans cette viile un Octoih mic
slavon (petit recueil de chants religieux a huit voix). En 1557 il
avait commence a imprimer aussi un Triod-Penticostar slavon a
Târgovişte; mais ce dernier ne fut termine qu'a peine un an plus
tard, en juillet 1558.

13

A. Schullerus, Luthers Katechismus und Agende in romiinischer
Sprache, dans „Korrespondenzblatt'', etc., XLIV, 1921, p.57-61 ; cf. aussi le
corupte rendu que nous avons fait de l' ouvrage de Schullerus dans
,,Dacoromania", Il, 1921-1922, p. 582-584.
14
Gh. Ionescu, Tipografia din Sibiu, dans ,,Revista pentru istorie,
arheologie şi filologie", XIII-e vol. , U-e partie, 1912, p. 130.
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Â partir de 1559 se succedent rapidement les livres imprimes en roumain et en slavon par le diacre Coresi â Braşov.
Ce sont:
I. en ro u mai n : 1. Întrebare creştinească (Question
chretienne, sorte de catechisme), 1559 15 [6]; 2. Tetraevanghelul
(Ies quatre Evangiles), 1561 [7]; Lucrul apostolesc (Praxiul)
(Les Actes des Apotres), 1563 [8]; 4. Tâlcul Evangheliilor
(L'explication des Evangiles) et Molitvenicul (Rituel), 1564 [9];
5. Psaltirea (Psautier), 1570; 6. Tocmeala slujbei dumnezeiască
întru ea şi diaconstvele (=Liturghierul şi Diaconarul) (Livre de
liturgie et du diacre), 1570 [' 0]; 7. Pravila Sfinţilor Apostoli (Enseignements des Saints-Apotres), 1570 (11 ]; 8. Evanghelie cu
învăţătură (L'Evangile et son enseignement), 1581.
II. en s 1avo - ro u mai n : Psaltirea (Psautier), 1577 [' 2].
III. en slav o n: 1. Octoihul, 1557; 2. Tetraevanghelul,
1562. Sbomicul (livre contenant l'office des Saints de chaque
mois) de 1580 a ete imprime â Sebeşul-Săsesc. On ne sait ou ont
ete imprimes: 1. Sbomicul (2-e partie), 1569; 2. Octoihul (1-ere
partie), 1569; 3. Octoihul (2-e partie), 1575; 4. Psaltirea, 1577;
5. Triodul, 1578; 6. Evangheliarul, 1579 et 1583 [13 ].
Le fait que presque tous Ies ouvrages dont le lieu d'impression est inconnu ont paru a l'impulsion des Princes rou-

15
Au sujet de cette date la note publiee dans Quellen zur Geschichte
der Stadt Kronstadt in Siebenburgen, m, Kroniken und Tagebucher, 1903, p.
100, est decisive. Elle dit: „1559, die 12 Martii, verordnet Herr Johannes
Benckner, Croner Richter, den Wallachen bei der Stadt den Catechismum zu
lemen und sie dadurch zu refonnieren; es half, aber wenig"; cf. aussi
l'affinnation de Simon Massa en 1559: ,,Eodem anno, die 12 Martii, Johannes
Benknerus, Judex Coronensis, cum reliquis Senatoribus refonnavit
Valachorum Ecclesiam et praecepta Catecheseos discenda [illis] proposuit",
dans Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, ed. Trausch, Coronae, 1847,
p. 61; dans B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, Il, Bucarest, 1879, p. 92.
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mains fait soup9onner qu'ils ont vu le jour â Târgovişte et
etaient destines aux Roumains des Principautes.
Le Tetraevanghel [ 14] de 1562 est imprime „sur l'ordre de
Maître Hanăş Begner", et la matiere du Sbomic, imprime en
1580 â Sebeşul-Săsesc, a ete resumee et ordonnee par „le metropolite Kir Ghenadie de Transylvanie". Ces deux livres semblent
avoir ete faits d'abord pour Ies Roumains de Transylvanie et en
second lieu pour ceux des Principautes.
Le probleme de l' Întrebare creştinească (Question
chretienne) a ete longuement discute. Dans la preface il est dit
que „de bons chretiens traduirent („scoaseră") le livre du serbe
en roumain, avec l' approbation de Sa Majeste le Roi et avec
celle de l'Eveque Sava des pays hongrois et nous traduîmes le
Saint Evangile, Ies dix commandements, le Pater-Noster et la
Foi des Apâtres pour que puissent Ies comprendre tous Ies
Roumains chretiens ... "
Pour Coresi „a scoate" signifie „traduire". La traduction
des textes cites a donc ete faite du slavon.
P. V. Haneş 16 en effet a prouve que I' Evangeliaire [1 5] a
ete traduit du slavon. D. R. Mazilu 17 a montre que, entre le
Notre Pere et Ies citations de l'Evangile de I' Întrebare
creştinească, qui justifient le mystere du bapteme et de la communion et d'autre part Ies textes correspondants de l'Evangeliaire de Coresi, il existe une grande similitude, et qu'il faut
admettre que tous derivent de la meme traduction. L'Întrebare
creştinească reproduit I' Evangeliaire, en particulier dans sa
fayon de citer d'apres Ies versets comme dans l'Orient orthodoxe, et non d'apres Ies chapitres, ainsi qu'on le fait en
Evangheliarul românesc din 1561 în comparaţie cu cel slavonesc,
dans „Convorbiri literare", XLVII, 1913, No. JO, p. 988-1007, et Studii şi
cercetări, Bucarest, 1928, p. 92-118.
17
Diaconul Coresi. Contribuţii, Ploieşti, 1933, p. 17-42.
16
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Occident. Certaines differences et certaines erreurs nous
montrent que la reproduction a ete faite „dans la forme primitive
ou l' Evangeliaire se trouvait traduit" avant d' etre imprime. Si
elle avait ete executee d'apres le texte imprime, on y trouverait
en effet la marque de plus d'attention. Ainsi I' Evangeliaire a du
etre traduit par „de bons chretiens" entre 1557' date a laquelle a
commence !'apostolat de Sava - sinon avant meme -, et 1559,
annee de l'impression de I'Întrebare creştinească.
Mais la partie de }'Întrebare creştinească, traduite du
slavon, se reduit a cela. Le reste est une compilation, et une
traduction d'une autre langue, comme nous le montrent une
serie de particularites linguistiques qui ne sauraient s'expliquer
par le slavon.
Du moment qu'il est question d'un catechisme sorti d'une
imprimerie saxonne et lutherienne, et dans lequel on parle
seulement de deux Sacrements (sans combattre il est vrai, ni
nier Ies cinq autres, chose qui se rencontre aussi dans les
catechismes orthodoxes), on a cru d' abord, surtout avant de
connaître le prologue, que la traduction avait ete faite de
l'allemand (Sbiera, N. Iorga); et l'on admettait aussi la connaissance du hongrois de la part du traducteur pour expliquer
certaines particularites de langue que I' on ne peut cornprendre a
l'aide de l'allemand (N. Drăganu) 18 .
Dernierement, N. Sulic• 19 a montre, avec beaucoup de
vraisemblance, que la traduction a ete faite d'apres un petit
18

Cf. pour plus de details N. Drăganu, ,,Dacoromania", II, 1921-1922,

p. 585-586.
19
Catehismele româneşti din J544 (Sibiu) şi 1559 (Braşov). (Preciifri
cu privire la izvoarele lor), I. c., p. 47-101; N. Sulică, A magyar irodalom es
muvelodes hattisa a roman iroda/om es m1vel6des fejlodesere, Szeged, 1937,
p. 9-10 et le resume frarn;:ais, p. 65; I. Revesz, la reforme et Ies Roumains de
Transylvanie, dans ,,Archivum Europae Centro-Orientalis", IIl, 1937, f. 4,
p. 279 et suiv., qui ne croit a !'origine roumaine des patrons proposee par Sulică.
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catechisme hongrois, car on retrouve des parties entieres des
certains catechismes hongrois (par exemple de celui d' Andrei
Batizi) traduites dans l' Întrebare creştinească. Les ,,Dix
com.mandements", le Credo et le Notre Pere reviennent aux
„bons chretiens" qui etaient Ies collaborateurs de Coresi. Les
textes de l'Evangile, y compris le Notre Pere sont reproduits de
l' Evangheliar dont i1 nous est dit dans la preface qu'il est
l' reuvre des memes traducteurs. Le fait pour l' Întrebare creşti
nească de dependre de 1' Evangeliaire exclut son identite avec le
Catehism de 1544 qui a pu etre un catechisme lutherien.
D'ailleurs Ies traducteurs parlent dans la preface d'une nouvelle
traduction. L' Întrebare creştinească a ete copiee sans rhotacisme en 1607 par le pretre Gregoire de Măhaci dans le Codex
Sturdzanus2° et, en partie, avec rhotacisme dans le Manuscrisul
Marţian vers le milieu du XVIr siecle. L'impression de
l' Întrebare creştinească s' est faite avec l' approbation de „sa
Majeste le Roi". Le roi etait alors Jean Sigismund Zapolya; et
l' approbation de ce dernier a pu etre demandee et obtenue par
ses conseillers Michel Csili le Valaque, originaire du Bihor,
son ancien precepteur et Gâspâr Bekes (Bekesi) originaire du
Banat. Tous deux protecteurs du lutheranisme, ils avaient grâce
a leur situation sociale et politique l' autorite morale suffisante
pour faire accepter un livre reforme habilement nuance
d'orthodoxie (la reproduction sous une forme orthodoxe traduite
du „serbe" des ,,Dix commandements'', du Notre Pere et du
Credo21 • La traduction a pu etre faite par des pretres roumains

°

2
Cette copie imite meme Ies caracteres typographiques de Coresi
(Întrebare creştineascii et Evangheliar); voir B. P. Hasdeu, Cuvente den
bătrâni, t. II, Leipzig-Bucarest, 1879, p. 96, et D. R. Mazilu, o. c„ p. 28.
21
N. Sulică, o. c., p. 67, 68, 69; aussi que J. Lupaş, Doi umanişti
români în secolul al XVI-Zea, Bucarest, 1928, p. 14-16, ou ii est montr~ que
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passes a la Reforme. C'est toujours du hongrois qu'ont ete
traduits, probablement par l' eveque calviniste roumain Georges
de Sângeorz, le Molitvenic22 et le Tâlcul Evangheliilor de 1564,
le premier - sauf la Petrecătura morţilor (chants des morts), qui
a une forme orthodoxe, peut-etre aussi Tipicul Leturghiei,
Vecernia et Slujba de dămâneaţă - d'apres ]'Agenda de Gaspâr
Heltaî, et l'autre sur le modele du livre de Pierre Melius Juhâsz
Valogatot predikacioc a prophetac es apostoloc irassabOl de
1563. Une partie de la Priere avec laquelle nous benissons le
repas est identique a une priere de I' Orthographia ungarica de
1549 de Mathieu Devai Bir6; l'autre partie du texte hongrois
peut se completer avec le Catechismus minor23 de Gâspâr Heltaî
de 1550. Les frais d'impression ont ete payes par Miclăuş
Forr624 •
La traduction des autres ouvrages de Coresi a ete faite du
slavon. Nous connaissons seulement Ies traducteurs de
I' Evanghelie cu învăţătură de 1581: le pretre Jane et le pretre
Mihai de Braşov. Le Tetraevanghel a ete imprime sur l'ordre de
,,Hanăş Begner" et l' Evanghelie cu învăţătură sur celui de
,,Lucaci Hârjil", ,judeţul" [le maire] de Braşov.
Des fragments deces reuvres se trouvent mot a mot dans
divers manuscrits (Codicele Todorescu, Codicele Marţian et
celui de Ieud, etc.).

M. Csâki a foumi aussi une aide financiere a Găsp<ir Heltai' pour qu'il imprime
en 1551 ia Bible en hongrois.
22
E. Dăianu, Un molitvenic calvinesc pentru români, dans ,,Răvaşul",
VI, 1908, p. 168-181; Veress Endre, Erdely- es magyarorsztigi regi olah
/Wnyvek es nyomtatvanyok (1544-1808), Cluj, 1910, p. 10-12; Bibliografia
română-ungară, Buca.rest, 1931, p. 25; N. Drăganu, Un fragment din cel mai
vechi molitvenic românesc, dans ,,Dacoromania'', Il, 1921-1922, p. 254-326.
23
N. Sulică, o. c„ p. 79-85.
24
J. Bianu et N. Hodoş, Bibliografia rom. veche, voi. I, p. 51.
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Comme certains de ces manuscrits ont ete cop1es sur
d'autres plus anciens, il est difficile d'etablir si leur source est
l'Evanghelia cu învăţătură de Coresi ou si le pretre Jane et le
pretre Mihai, pour faciliter leur travail, ont employe aussi
differents sermons pour des grands jours de fete deja traduits et
qui circulaient en manuscrit. Cependant !'unite du style de
I' Evanghelia cu învăţătură copiee dans le Codex Sturdzanus et
le Manuscrisul Marţian, celui du Tâlcul evangheliei de la judeţ
copie dans le Codex Sturdzanus et le Codicele Todorescu, celui
de la Pravila Sfinţilor Oteţi după învăţătura a marelui Vasilie
(Code des Saints Pretres d'apres l'enseignement du grand
Basile) copiee avec un texte plus complet dans le Codex Neagoeanus et partiellement dans un manuscrit copie en 1610 a
Râpa de Jos et conserve dans Ies Archives de Bistriţa25 celui des
parties de la Petrecătura morţilor du Molitvenic employees dans
Ies Cugetări în ora morţii (Pensees a l'heure de la mort) du
Codex Sturdzanus, dans le Codicele Todorescu et le Codicele
Marţian, celui des parties du Liturghier et du Diaconar copiees
dans le Codex Sturdzanus et le manuscrit du lycee „G. Coşbuc"
de Năsăud, etc., rendent vraisemblable la supposition qu'il faut
partir des reuvres imprimees de Coresi ou des manuscrits copies
et employes par lui pour l'impression.
Les reuvres imprimees par Coresi ont eu une influence
particuliere non seulement par leur nombre, mais aussi par leur
variete; elles embrassent en effet tout ce qui est necessaire a
l' eglise. Par la Petrecătura morţilor, la partie orthodoxe du

25
Cf. I. Bianu, Pravila Sfinţilor Apostoli, Bucarest, 1925;
C. A. Spulber, Cea mai veche pravilă românească, Cernăuţi, 1930;
N. Drăganu, dans ,,Dacoromania", IV, 1924-1926, p. 1094-96; Al. Rosetti,
dans „Grai şi suflet", I, 1924, p. 331-332 et V, 1931, p. 194-198.
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Molitvenic 26 (Tipicul Leturghiei, Vecernia et Slujba de
dămâneaţă ne sont pas conservees), et par le Liturghier et le
Diaconar se fait la premiere tentative pour introduire la 1angue
roumaine dans Ies offices religieuses. Pravila est un code
ecclesiastique. Les autres sont des livres de messe.

VI
En meme temps que le diacre Coresi, et rivalisant avec
lui, un autre personnage fut attire par des travaux de typographie; ce fut le scribe Lorinţ-Lavrentie [16]. II imprima d'abord
un Octoih slavon â Braşov du 20 janvier au 20 juin 1567, avec
le concours de quatre apprentis. II publia ensuite un Evangeliaire slavon en 1568-1570 [1 7] . Plus tard nous rencontrons son
nom a la fin de I' Evangeliaire slavon imprime a Bălgrad entre le
25 fevrier et le 16 mai 1579. Le scribe Lorinţ-Lavrentie a pu en
outre imprimer encore d' autres ouvrages parmi ceux qui nous
sont parvenus mutiles, sans titres, sans prefaces ou epilogues
explicatifs, et qui ont ete attribues a Coresi.
Parmi ceux-ci on pourrait ranger un Psautier slavon de
1574 environ, un autre, qui a du paraître entre 1577 et 1580, et
un Octoih slavon, qui vit le jour autour de 1578.
Le fait que Lorinţ-Lavrentie imprime uniquement des
livres slavons nous fait croire que son activite marque une
reaction contre l'innovation de Coresi, qui imprime des livres en
langue roumaine, cette nouveaute etant consideree par Ies
Roumains orthodoxes cornme une Mresie.

26
Cf. Bibliografia româneasdi veche, I, p. 524-525; N. Hodoş, Un
fragment din Molitvenicul diaconului Coresi (1564), dans Prinos lui
D. A. Sturdza, Bucarest, 1903, p. 251-253.
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VII

11 est impossible de preciser l' auteur, la date et le lieu
d'impression d'un Evangeliaire slavo-roumain dont un fragment
est conserve a Leningrad [Saint-Petersbourg]. Les caracteres de
son impression difîerent de ceux de Coresi, ainsi que le texte et
la langue qui semble etre plus recente et qui revele dans I' auteur
un etranger, probablement petit-russien. Certains mots - boscorodi (marmotter), anină = arină (sable), ujură (usure) temoignent que cet ouvrage a ete egalement imprime en
Transylvanie [18 ].

VIII
Nous ignorons de meme l'auteur, la date et le lieu d'impression d'un autre Evangeliaire slavo-roumain dont un
fragment de feuille a ete trouve par N. Iorga 27 • Entre ce
fragment et celui de Leningrad [Saint-Petersbourg] il n'existe
aucune liaison; Ies textes slavon et roumain sont separes en deux
colonnes dans le second, et meles dans le premier. De plus ni Ies
initiales, ni Ies autres caracteres d'impression ne sont
semblables (19].

27

N. Iorga, Un exemplar românesc al unei tip"irituri coresiene şi o
dans ,,Almanahul graficei române", Craiova, 1926,

publicaţie coresiană nouă ,

p. 28-30.
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IX

L' reuvre de Coresi a ete continuee par son fils Şerban, qui
a fait paraître en 1588 un Litughier slavon a Braşov et peut-etre
en meme temps et dans la meme ville un Psautier
slavo-roumain, etabli sur celui de 1577 imprime par son pere.
En 1582 le meme Şerban avait edite, avec le scribe
Marien a Orăştie, deux livres, Bitia et Ishodul (= la Genese et
l'Exode) du Palie= (l'ancien Testament) traduits en langage du
Banat par „J'eveque des Roumains" Mihail Tordaşi, en
collaboration avec Ştefan Herce (= Herţea), predicateur de
Caransebeş, avec le maître des maîtres de Sebeş [Caransebeş],
Efrem Zacan, avec Moîsi Peştişel, „le propagandiste de
l'Evangile" de Lugoj et avec Achirie, archipretre de Hunedoara
- de la Bible hongroise de G. Helta'i (imprimee a Cluj en 1551),
collationnee aussi avec la Vulgata latine, „avec l' approbation de
Sa Grandeur Batăr Jigmon [Sigismond Bathori], prince de
Transylvanie, pour le raffermissement de la Sainte Eglise des
Roumains, avec l'aide et aux frais du capitaine vaillant Freanţ
Ghesti, nomme chef militaire de Transylvanie et du Pays
hongrois". La traduction est beaucoup mieux reussie que celle
des textes provenant du slavon; par endroits elle est rneme d'une
belle langue vive et harmonieuse [2°].

X

En 1911 on a trouve, dans la couverture d'un livre relie
en 1601, 4 feuillets (8 pages) d'une Carte de cântece (Livre de
cantiques) imprime en caracteres latins et avec des influences
www.inst-puscariu.ro

128

NICOLAE

DRĂGANU

orthographiques hongroises et saxonnes. Ce fragment. nomme
d'apres son possesseur le Fragment Todorescu [2 1], contient en
tout 10 cantiques et psaumes qu' on chantait dans l' eglise
calviniste, rediges en vers selon un rythme quantitatif inspire du
hongrois, auquel s'ajoute parfois aussi la rime. La traduction a
ete faite du hongrois et l'impression executee probablement a
Cluj chez HeltaI et non pas chez Hoffhalter d'Oradea, comme
on l'a cru d'abord. Les copies d'une epoque plus tardive avec de
nombreuses additions montrent que cet ouvrage a ete employe
pres de 100 ans dans Ies eglises calvinistes roumaines ou, en
dehors de son contenu meme, le nouvel aspect du livre n' est
nullement condamne28 •

XI

En meme temps que s'impriment Ies ouvrages indiques
plus haut, on copie d'assez nombreux manuscrits slavons et
roumains. Si Ies slavons gardent encore souvent une certaine
beaute de la lettre, ainsi que I' art soigne des frontispices et des
initiales que I' on trouve dans Ies manuscrits des siecles
anterieurs, on ne peut en dire autant des manuscrits roumains.
Cependant la lettre grenue de ces demiers est beaucoup mieux
travaillee que ne le sera celle des manuscrits des XVIr et
XVIII" siecles. Ils sont ecrits en scriptio continua, mais avec
quelques lettres jetees au-dessus des lignes.

28
Voir H. Sztripszky et G. Alexics, Szegedi Gergely enekeskonyve
XVI. szazadbeli românforditasban, Budapest, 1911, p. 116-229; N. lliăganu,
dans ,,Dacoromania", IV, p. 86-89, et Un manuscris calvino-român din veacul
al XVJI-lea, dans Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei
de 60 de ani, Bucarest, 1936, p. 279-299, ou se trouve toute la bibliographie.
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Les manuscrits roumains du xvr siecle contiennent des
textes religieux (bibliques, liturgiques, oratoires), ou de litterature populaire (apocryphe, hagiographique, didactique et de
predictions). La plupart ne peuvent etre separes d'autres manuscrits du xvrr siecle qui nous ont ete conserves, mais qui
renferment des copies de textes plus anciens traduits au XVF
siecle.
Parmi ceux du XVIe siecle on peut citer: Psaltirea
Hurmuzaki (le Psautier H), Apostolul de la Voroneţ (la Vie des
Apotres de Voroneţ) [2 2] et peut-etre un autre court fragment
d'Apostol ecrit on ne sait ou [23] , Psaltirea Scheiană (le Psautier
de Sturdza-Scheianu), Psaltirea Voroneţeană (le Psautier de
Voroneţ), Codex Sturdzanus qui a ete ecrit en partie au XVF
siecle et en partie pendant Ies 20 premieres annees du XVIF
siecle par le pretre Gregoire de Măhaci [24 ] , Ies Codice
Todorescu et Marţian, le Codice de Ieud [2 5 ], un manuscrit
aprocryphe releve par N. Iorga [26], I' Evangeliaire de 1574 de
Radu le scribe de Măniceşti; ceux du XVIr siecle sont; le
Codex Neagoeanus, ecrit par Jean le Roumain de Sâmpetru, en
1620, le Codicele de la Cohalm, le Uvitique de Belgrade, un
manuscrit du Lycee „G. Coşbuc" de Năsăud gardant une partie
du plus ancien Te Deum roumain [2 7] , un autre manuscrit de
Marţian, qui contient un fragment du plus ancien Molitvenic
(Rituel) roumain [28], un autre du meme ou nous trouvons une
copie a rhotacismes de I' Întrebare creştinească [29], etc. Ainsi,
en dehors des textes bibliques Ies plus necessaires aux fideles
(Evangeliaire, Vie des Apotres, Psautier), nous avons garde
dans les manuscrits: des fragments de Liturghier et de
Molitvenic, des interpretations des evangiles Ies plus
remarquables, du Notre Pere, etc.
Les plus anciens livres populaires qui nous soient parvenus en manuscrit sont:
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1. apo c ry ph e s: La Legende d'Adam et d'Eve, 1'Apocalypse

2.
3.
4.
5.

6.

de l'Apotre Paul, le Voyage de la Mere de Notre Seigneur
en enfer, la Mort d'Abraham, l'Apocalypse de Saint-Jean,
la Legende du Dimanche ou I' Epître de Notre Seigneur
Jesus Christ.
H agio g ra ph i q ue s: La Legende de Saint-Sisinie, la
Legende de Saint-Alexis, etc.
Dida c t i q u e s: le Physiologue, Albinuşa (La Petite Abeille
=Fiore di virtll = Floarea darurilor= la Fleur des dons).
Distra c t i f s: Alexandria, Varia.am et Ioasaf, Archirie et
Anadan.
Des livres de predictions: le Rojdanic ou Zodiac (Livre
d'astrologie) auquel se sont ajoutes plus tard le Gromovnic (livre d' astrologie predisant le temps pour chaque
mois d'apres Ies phenomenes meteorologiques), le
Trepetnic (livre de predictions sur I' avenir des individus
par des signes du corps: clignement d' reil, bourdonnement d'oreille, etc.), Ies propheties des Sibylles.
Des prieres pour chasser Ies demons, des forrnules d'incantation.

Le Codex Neagoeanus nous a aussi garde la Pravila
a marelui Vasilie (Code des
Saints Pretres selon l'enseignement du Grand Basile).
Les textes conserves dans Ies manuscrits cites plus haut
nous donnent une image claire de la culture primitive des lettres
roumaines a cette epoque. Ces erudits, presque tous moines ou
pretres, comme le pretre Gregoire de Măhaci, qui dans le Codex
Sturdzanus nous a conserve une sorte de petite bibliotheque de
ce genre de textes, etaient depourvus d'une haute culture
theologique, ils ne pouvaient distinguer des heresies Ies dogmes
de la religion chretienne. Ils ont commence a ecrire en roumain
Sfinţilor Oteţi după învăţătura
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non point grâce a l' eveil de leur conscience nationale, mais
parce qu'ils avaient vu d'autres peuples faire la meme chose et
parce que la langue slavonne n'etait plus comprise des fideles
dont ils avaient charge d'âmes. Mais par ces traductions et ces
nombreuses copies faites sans but bien defini, la langue
roumaine a poussee des racines de plus en plus profondes et
l' eglise roumaine s' est nationalisee. Desormais toute tentative
pour chasser cette langue de I' eglise et de la litterature sera
inutile. Ces essais ont si fortement trempe la resistance des
fideles que Ies maîtres momentanes du peuple roumain
echouerent toujours lorsqu'ils voulurent imposer l'usage d'une
autre langue, quelle qu'elle soit, et remplacer le slavon (les
Calvinistes, l'emploi du hongrois; les Phanariotes, celui du
grec); et peu a peu l'amour de la langue eveillera aussi la
conscience de l'unite nationale.

XII

Certains des textes des manuscrits enumeres ci-dessus
sont, par le fond, identiques avec leurs correspondants des textes
de Coresi: ce sont Ies memes traductions, mais sous une autre
forme dialectale. Tels sont: Ies Psautiers, Ies Vies des Apotres,
Ies Evangeliaires, toute une serie d'interpretations, cornme, par
exemple, celle du jour de Pâques traduite de St. Jean Chrysostome, celle de „Văznesenie" (1' Ascension), de l'Evangile du
Jugement dernier, f ntrebare creştinească, etc.
Ce fait a incite certains savants a etudier de plus pres Ies
rapports existants entre nos livres imprimes et nos manuscrits
Ies plus anciens. Differentes opinions se sont ainsi formees.
M. Gaster dit que ,,il est absolument certain que Ies manuscrits,
de toutes formes dialectales, ne possedant aucune forme plus
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archruque ni aucun vocabulaire plus ancien que celui de Coresi,
sont des variantes dialectales, de simples copies faites d' apres
un modele et modifiees par le copiste; car, ajoute-t-il, ce
procede a ete releve tres souvent par lui dans des textes
moldaves ou transylvains copies et modifies par un Valaque ou
inversement. (Pensons seulement a la Pravila: celle de 1646 de
Vasile Lupu se trouvait copiee dans celle de Matei Basarab de
1652, etc. 29 M. Gaster soutient cette opinion non seulement en
ce qui concerne le Psautier et Ies Vies des Apotres, mais aussi
l' Evangeliaire. Quoique Radu de Măniceşti, qui parle d'une
„copie", n'ait pas copie directement le texte de Coresi - ce que
confirme S. Puşcariu en soulignant l'impossibilite ou l'on se
trouvait alors d' expliquer des innovations comme maire =
,,mare" (grand), încalţindu-se = „încălzindu-se" (se chauffant),
etc. 30, qui restent attribuees a Radu - pour M. Gaster cependant,
comme pour M. Roques, l' Evangeliaire de ce dernier presente
„une identite absolue" avec celui de Coresi et n'est qu'une
„copie du texte imprime" qui reproduit jusqu'aux fautes
d'impresion 31 •
Developpant l'idee emise par A. Densusianu 32 , L-A. Candrea
a montre apres des recherches detaillees et rninutieuses
qu'aucun des psautiers traduits du slavon qui nous sont restes du
xvr siecle n'est tire des autres. Ils sont tous copies sur des
29
Chrest. rom„ Leipzig-Bucarest, 1891, vol. I, p. XCIV; Geschichte
der rumănischen Uteratur, dans Ie Grundriss de Grober, voi. II, 3,
Strassbourg, 1901, p. 266 et suivantes.
30
,,Dacoromania", I, p. 351.
31
Cf. M. Roques, dans „Romania", XXXVI, 1907, p. 431, note 2;
1.-A. Candrea, Psaltirea Scheiană, comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI
şi XVII traduse din slavoneşte, Bucarest, 1916, voi. I, p. CV.
32
Istoria limbei şi literaturei române, lI-e edition, Jassy, 1894, p. 191
et 193-194, et Tradiţiunea literară din Psaltirea Scheiană, dans „Revista
critică-literară", V, 1897, No. 4, p. 97-107.
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manuscrits plus anciens; ce sont des copies de copies dont il est
impossible d'etablir la filiation, etant donne le petit nombre
d' exernplaires dont nous disposons. Les particularites qui se
trouvent parfois dans un seul d' entre eux, Ia ou le texte des deux
autres est parfaitement identique, ne peuvent etre que l'reuvre
des differents copistes de la traduction prirnitive33 •
Coresi lui-meme, quoiqu'un document nous renseigne:
„1560 lăsset Herr Benckner, Richter, die 4 Evangelisten aus
dem Servischen ins W allachische tibersetzen durch einen
Diaconum Kores aus Tergowist und Todor Deak, den
wallachischen Pfaffen damit zu helfen" 34 , n'etait cependant
qu'un copiste et un typographe qui rassemblait Ies lettres et se
bornait a mettre sur la planche a imprimer ce qu'on lui donnait
tout prepare.
Nous ne devons donc pas croire strictement ce qui est dit
a la fin du Psautier de 1577: „C'est pour VOUS, pretres mes
freres, que j'ai ecrit ces psaumes avec reponse tires du psautier
serbe et mis en langue roumaine pour que vous puissiez Ies
comprendre, vous et Ies chantres". Il vaut mieux nous fier a ce
que disait la fin de Întrebare creştinească de 1559, et penser que
des „chretiens, hommes de bien" „ont publie" ,J'Evangile et Ies
Dix comrnandements et le Notre Pere et le Credo des Apotres"
„pour que Ies comprennent tous Ies hommes qui sont chretiens
et Roumains", ou ajouter foi a ce que declare Tâlcul Evangheliilor de 1564: ,j'ai trouve ces enseignements des ev(an)giles ...
et je Ies ai beaucoup aimes, et je Ies ai imprimes pour vous,
freres ... "II n'etait, du reste, pas humainement possible de faire
Monumentele cele mai vechi de limbă românească, dans „Noua Rev.
Rom.", No. 36 et 37 de 1901 , et Psaltirea Scheiană, comparată cu celelalte
psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte, Bucarest, 1916.
34
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siehenbiirgen, IV,
Kroniken und Tagebiicher, p. 100.
33
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pour de si nombreux livres, en si peu de temps, et le travail de
l'imprimeur et celui du traducteur.
Jugeant d'apres la langue des manuscrits, dont certains
(Apostolul de la Voroneţ, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea Hurmuzaki, Codex Sturdzanus, Manuscrisul
Marţian, le manuscrit apocrypbe releve par N. Iorga) ont
comme particularite caracteristique le rhotacisme ou la transformation entre deux voyelles de n en r dans Ies mots d'origine
latine (suru = sunu = son; tire = tine = tien; gurel = gunel =
jeune, etc.) - transformation qui n'est d'ailleurs pas generale-,
d'un nombre important de particularites phonetiques a caractere
archaîque connues dans la zone septentrionale du dialecte
daco-roumain (g = j: goc (jeu), gudeţ (jugement); dz = z: dzic,
3-e pers. du sing., par assimilation ffece = zice (dit) ; l' et n
conserves: uit, ureacle, întâniu (oublie; oreille, premier); reu =
rău (mechant), omori = omorî (tuer), arame = aramă (cuivre);
a-i et a-e conserves: adunari =adunări (assemblees), paceei =
păcii (de la paix), caile = căile (Ies voies), etc.; fămeaie =
femeie (femme) [famille], fălos = folos (utilite), fsat = sat
(village), putredi = putrezi (pourrir), etc.; de formes anciennes
(parfaits forts: feciu, dzişu, răspunşu (je fis, je dis, je repondis);
era = eram (j'etais), gătise = gătisem (j'avais prepare);
conditionnel: se eu fure, are, ară (je serais, j' aurais), etc.; sem,
set et seţi = sântem, sânteţi (nous sommes, vous etes); genitifs
singuliers en -eei, -iei; mânule ou mărule =mâinile (Ies mains),
numene ou numere = nume (nom), etc., et surtout de mots
comme agru, pl. agre = pământ (terre), cinrescu = cineşi =
fieşcarele (chacun), cumplitu = sîarşit (accompli), deşidera,
despus = putere (puissance), /uşte (verge), gerure = genune
(gouffre), adâncat (approfondi), încări =încălzi (chauffer), imu
= venim (nous venons), lânged = bolnav (malade), măritu =
ginere (gendre), opu =trebuinţă (necessite), pănrătari =chinuri
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(tourments), pasă= du-te (va-t-en), reoniiască =facă rău (qu'il
fasse mal), rutesu = iară (de nouveau), sfântutoare = besearecă
(eglise), tătânri =părinţi (parents), etc. L-A. Candrea, de meme
que N. Iorga, croit pouvoir conclure que Ies plus anciens manuscrits roumains ont ete traduits dans la region septentrionale,
probablement en Maramureş, et vraisemblablement entre Ies
annees 1425-1450, date sur laquelle il est revenu plus tard en
proposant, cette fois, la peri ode qui va de 1460 a 148035 •
II semble cependant que cette date soit, elle aussi, un peu
trop ancienne. La traduction, seJon toute probabilite, a ete faite
seulement dans la premiere moitie du xvr siecle. Bien que
I' Evangeliaire de Coresi, comme les evangiles de ses deUJ{
Cazanii (Livres de sermons) reproduits d'apres l'Evangeliaire,
aient un caractere plus archa'ique que le texte des interpretations,
en particulier de celles de l' Evanghelie cu învăţătură de 1581,
dont nous connaissons Ies traducteurs, cependant, comme I' a
montre D. R. Mazilu, !'original d'ou semble sortie la traduction
de cet Evangeliaire entre 1557-1559 (sinon plus tot meme), est
le texte slavon de 1512 de Macarie (l' Evangeliaire slavon de
Coresi n'a ete imprime qu'en 1562). L'Evangeliaire roumain de
Coresi imite meme Ies ornementations de celui de Macarie (voir
J. Bianu et N. Hodoş, Bibliografia românească veche, I, p. 10 et
45) [3°]. Ainsi I' Evangeliaire de Radu le scribe de Măniceşti ne
peut etre qu' une copie, directe ou indirecte de la „source" a
laquelle Coresi a eu lui aussi recours pour son impression.
Comme l' a montre N. Sulică, le Liturghier est la traduction du
Recueil Liturgique slavon de Macarie, imprime â Târgovişte en
1508.
Une comparaison entre l' Apostol slavon imprime par
D. Liubavici en 1547, !'Apostol de Voroneţ et le Lucrul
35

Dans Ies ouvrages cites plus haut.

www.inst-puscariu.ro

NICOLAE

136

DRĂGANU

apostolesc de Coresi, etc., et un examen semblable applique aux
Psautiers slavons imprimes et connus chez nous avant 1570,
comme par exemple l'edition de 1495 de Macarie, et la
Psaltirea Scheiană, la Psaltirea Voroneţeană, la Psaltirea
Hurmuzaki, et aux psautiers roumains et slavo-roumains de
Coresi et de son fils, qui reproduisent en general le meme texte
modifie seulement au point de vue dialectal, peut nous mener a
un parallelisme analogue a celui de I' Evangeliaire, et cela
d'autant mieux que l'Apostol a ete toujours traduit et imprime
apres l' Evangeliaire.
En ce qui concerne la fixation d'une date pour Ies plus
anciens manuscrits roumains, le filigrane du papier ne nous
apporte guere de secours.
Dans le papier de la Psaltirea Scheiană, a cote du sanglier
se trouve aussi la couronne de la fabrique de papier de Braşov
fondee en 1546. Ce livre a donc du etre copie seulement apres
cette date et meme, si I' on juge d' apres la forme de la couronne,
en 1563 ou a une date posterieure36 • D' apres le filigrane, la
Psaltirea Voroneţeană ne paraît pas, lui non plus, plus ancien 37
[3 1] . 11 en est de meme de I' Apostol de Voroneţ qui est considere
d'ordinaire comme le plus vieux manuscrit roumain, car le
sanglier de la fabrique de Schweidnitz, d' ou provient son papier,
est frequent dans la premiere moitie du xvr siecle, et meme
aussi dans la deuxieme, comme nous le montrent la Psaltirea
Scheiană, ainsi que certains manuscrits slavons38 [3 2 ]. Meme
situation aussi pour la Psaltirea Hurmuzaki dont Ies filigranes
sont frequentes en pays roumains, toujours dans la I-ere moitie
du XVIe siecle, ce qui n'exclut pas la possibilite que le papier de
1.-A. Candrea, Psaltirea Scheiană, etc., voi. I, p, CVI.
Id. ib., voi. I, p. CIX.
38
Cf. I.-A. Candrea, ib. , voi. I, p. CX; N. Drăganu, dans ,,Dacoromania", m, p. 928.
36
37
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cette fabrique ait ete employe aussi dans la 2-e moitie du xv:r
siecle39 [33].
Une indication pourrait nous etre donnee par le cryptogramme de la page 483 dela Psaltirea Scheiană, ou dans 3
caracteres cyrilliques se cache probablement une annee. Bianu
et Macurek l 'ont lu su. tt = 6990 = 1482, Gaster y voit 3'tr =
7093 = 1585; Puşcariu y trouve 3Kr = 6023 = (1)515. (La lecture
de Em. Grigoraş, qui propose 926 ne peut etre prise en
consideration)40 • Mais en dehors de la difficulte de la lecture, en
liaison avec ce cryptogramme, une autre question se pase: le
cryptogramme se trouvait-il aussi dans !'original, ou a-t-il ete
introduit pour la premiere fois dans la copie que constitue la
Psaltirea Scheiană? S'il existait aussi dans }'original, pourquoi
n' a-t-il ete reproduit ni par Coresi, ni dans Ies autres
manuscrits? Dans le cas ou il n'aurait ete place que dans la
Psaltirea Scheiană, qui a ete copie seulement en 1563 ou apres
cette date, c' est la lecture de Gaster qui semble naturellement la
plus proche de la verite [34].

XIII
La plupart des savants admettent que l'impulsion, qui
provoqua Ies premieres traductions roumaines mentionnees
ci-dessus, a dii venir du dehors.

39
Cf. I.-A. Candrea, ib., voi. I, p. XCIII-CXIV; N. Drăganu, dans
„Dacoromania", III, p. 928.
40
Cf. S. Puşcariu, dans ,,Dacoromania", lll, p. 471 ; Jos. MacW-ek, dans
la „Revue historique", I, 1924, No. 1-3, p. 64-65; N. Drăganu, dans
„Dacoromania", III, p. 929.
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Hasdeu attribue la traduction des livres apocryphes aux
sectes anabaptistes ou bogomiles41 • La rneme opinion est
soutenue par Sbiera pour la traduction de l'Apostol de Voroneţ
qu'il date - oubliant les elements hongrois qu'elle contient-des
XII"-XIIr siecles, et qu'il situe aux environs de Târnova42 • Mais
cette theorie est sans fondement: en realite les textes apocryphes, auxquels se melent parfois des fragments orthodoxes,
ont ete traduits des pretres et des moines orthodoxes avec
l' intention de raffermir dans l' âme des fideles les sentiments
moraux, en les orientant vers ce qui Ies attend dans la vie future:
recompense des bonnes actions et punition des mauvaises 43 •
D'autres ont attribue ces traductions au Catholicisme, qui
se serait, comme toujours, montre opportuniste en ce qui
concerne la langue de propagande de la foi 44 • Cependant nous
Cuvente den bătrâni, t. II, p. 247-260; cf. aussi O. Densusianu,
Societăţii Filologice", IIl, 1907, dans l'article Din istoria
migraţiunilor păstoreşti la popoarele romanice, p. 32-35.
42
Codicele Voroneţean, Cernăuţi, 1885, p. 342-349; cf. aussi Isidor
Ieşan, Secta paterenă în Balcani şi în Dacia Traiană, împreună cu istoria
Balcanului până la ocuparea lui definitivă prin osmani, Bucarest, 1912, p. 817
et suivantes; Em. Grigoraş, dans ,,Adevărul literar şi artistic", V, No. 175 du 3
avril 1924, p. 5, et Criptografia şi istoria românească, Bucarest, 1924, p. 3,
8-10, 26-31 et 50, qui oublie que Ies elements hongrois de I' Apostol de
Voroneţ ne peuvent s'expliquer au Sud du Danube.
43
Elle a ete combattue par D. Russo, Textele eshatohgice din Codex
Sturdzanus şi pretinsul lor bogomilism, în ,,Biserica ortodoxă română", 1906,
p. 236 et 419 et suivantes, et dans Studii bizantino-române, Bucarest, 1907,
p. 3-29; N. Cartojan, Cărţile populare în literatura românească, voi. I. Epoca
influenţei sud-slave, Bucarest, 1929; Gh. Ciuhandu, Bogomilismu/ şi românii,
Sibiu, 1933, etc.
44
Moldovan G., A românsag, voi. II, Nagybecskerek, 1896,
p. 284-285 et A magyarorszagi românok, Budapest, 1913, p. 11 l; I.
Bărbulescu, Cercetări istorico-filologice, Bucarest, 1900: Calvinismu/ şi
începutul d-a se scri<e> româneşte, p. 7-26; Studii privitoare la limba şi
istoria românilor, Bucarest, 1902; Noi probe că s-a scris româneşte înainte de
al XVI-iea veac, p. 73-103; Catolicismul, iar nu husitismul iniţiator al scrierii
limbii române, dans ,,Arhiva", Jassy, XXVIII, 1921, No. 1, p. 3-15, et No. 2,
41

,,Buletinul
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n'avons aucune preuve qu'il en ait ete ainsi: la traduction s'est
faite du slave, et non du latin, comme an pourrait s'y attendre, et
d' apres des ouvrages orthodoxes sans nulle observance
catholique. Nous ne savons pas de fa<ţon certaine de quelle
langue a ete traduit le catechisme de 1544; les autres l'ont ete du
hongrois.
Le ,,Filioque" du Credo de St. Athanase, conserve dans le
Psautier de Scheia<nu>, peut etre non seulement catholique,
mais aussi hussite et reforme.
Hunfalvy affirme deja en 1878 (A rumun nyelv, Budapest,
1878, p. 102-105; cf. aussi Die Rumii.nen und ihre Ansprii.che,
Vienne et Teschen, 1883, p. 226) que hiclean (malin) est entre
dans la forme la plus ancienne du Notre Pere a l'epoque des
Hussites et de la Reforme, lorsque regnait !'idee que „sala fides
salvificat". Mais il a dit cela seulement en passant. N. Iorga a
ete le premier a placer dans le cadre de l'histoire roumaine la
theorie du hussitisme, attribuant la traduction du texte des plus
anciens monuments litteraires roumains a un pretre du
Maramureş touche par la religion nouvelle, traduction elaboree
peut-etre au monastere de Peri ou ailleurs45 •
Mais cette theorie n'a pas fait preuve elle non plus de fondements assez solides. Il est possible que parmi Ies heretiques
p. 203-217; Curentele literare la români în perioada slavonismului cultural,
Bucarest, 1928, p. 51 et suivantes; J. Bălan, Limba cărţilor bisericeşti. Studiu
istoric şi liturgic, Blaj, 1914, p. 85.
45
Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688, Bucarest,
1904, p. vn et 45 et suivantes; 2-e eclit., 1925, p. 100 et suivantes. La theorie
du hussitisme a ete admise par S. Puşcariu, Zur Rekonstruktion des
Urrumănischen, Halle, 1910, p. 40, etlstoria literaturii române, Epoca veche,
Sibiu, 1930, p. 64 et suivantes; I. Popovici, Palia de la Orăştie (1582),
Bucarest, 1911, p. 15; Sztripszky-Alexics, Szegedi Gergely enekes konyve XVI
szazadbeli romanforditasban, Budapest, 1911, p. 15; I.-A. Candrea, Psaltirea
Sch eiană, comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din
slavoneşte, Bucureşti , 1916, p. CXVl; etc.
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(Hongrois et Saxons) des regions de Cenad, d'Oradea Mare, du
Banat de Timişoara et de Moldova dont on admet l'existence â
partir du milieu du xve siecle, il y ait eu egalement des
Roumains. Des Roumains ont participe a la revolte de 1437 qui
a ete en liaison avec le mouvement hussite. Toutefois l' on ne
decouvre ni l' auteur qui aurait pu traduire la Bible a la suite de
ce mouvement, ni le lieu ou ce travail aurait pu s'accomplir. Le
monastere de Peri, qui a pour patron l' Archange Michel et
auquel certaines particularites de langue des deux plus anciens
manuscrits pourraient nous renvoyer, comme nous l' avans
montre plus haut, a ete eleve au rang de „stavropighie" en 1391
par Antoine, patriarche de Constantinople, qui l' a pris sous sa
protection, c'etait dane un monastere orthodoxe. Rien ne nous
permet de croire que, pendant le xve siecle il ait change de
caractere, et on le voit devenir l'objet des convoitises d'un
eveque et d'un metropolite serbes, et en lutte contre l'eveque de
Muncaciu.
Ce qui a ete dit plus haut a propos des filigranes des plus
anciens manuscrits et des textes dont ils ont ete traduits, nous
montre qu'ils ne sont pas anterieurs a la premiere moitie du
xvr siecle, et que par consequent ils ne peuvent etre attribues
au hussitisme.
La theorie du hussitisme a ete combattue avec vigueur
surtout par I. Bărbulescu et J. Bălan dans leurs ecrits cites par
nous. Elle a ete aussi attaquee par O. Densusianu (Histoire de la
langue roumaine, t. II, fasc. 1, Paris, 1914, p. 8), qui affirme
ceci: „Ce qui est certain c'est que Coresi ne fit plus d'une fois
que reproduire des textes manuscrits qui circulaient a son
epoque; mais ces textes pouvaient bien etre de la premiere
moitie du xvr siecle, car ce n'est qu'a partir de cette epoque
qu' on voit se manifester, grâce a la propagande lutherienne,
l'interet pour Ies traductions roumaines". Pour ce savant Ja
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theorie hussite reste „une simple hypothese, puisqu' on ne trouve
nulle part chez Ies Roumains Ies traces d'une influence hussite
qui efit pu produire un mouvement aussi important que celui
qu'on doit placer a la base de pareilles innovations dans
l'histoire de la culture roumaine". Ainsi O. Densusianu se separe de M. Gaster, qui attribue aussi au lutheranisme Ies premieres
productions litteraires roumaines, mais estime les manuscrits
posterieurs aux reuvres de Coresi, c'est-a-dire, datant de la
seconde moitie du XVI" siecle46 •
Nous n'estimons pas assez juste l'opinion de A. Rosetti 47
qui soutient que la traduction des premiers textes roumains „a
ete faite dans la region pratiquant le rhotacisme, pendant la
premiere moitie du XVIe siecle sous l'influence des Reformes
hongrois et saxons", ou plutât qu'elle serait due a la Reforme de
Luther repandue dans le Nord de la Hongrie, a Sătmar, Saros,
Gomor, Zips et Sohl - estimant sans doute que ces regions
etaient elles aussi rhotacisantes. Mais contre cette theorie on
peut justement elever les memes objections qu'O. Densusianu
adressait au hussitisme, et l'on est en outre tente d'ajouter que
dans la contree visee par Rosetti, on ne pourrait expliquer la
liaison entre la traduction roumaine et Ies textes slavons de
Macarie et de D. Liubavici. De plus, en ce qui concerne le
rhotacisme, ii etait suffisant que Rosetti s'arretât aussi a Bistriţa.
Partant de l'idee qu'a la base de tont mouvement litteraire
national l' on doit tron ver I' originalite spirituelle du peuple,

46
Chrestomatie română, Leipzig-Bucarest, 1891, I, p. XCII;
Geschichte der rumiinischen Litteratur, dans le Grundriss de Grober, II, p. 266
et suivantes.
47
Les catechismes roumains du
siecle, dans ,,Romania", XLVIll,
1922, No. 191, p. 333; Catehismul Marţian, dans „Grai şi suflet", 1, 1924,
p. 252-253; II, 1925, p. 153-156; cf. aussi Limba română în secolul al XV!-lea,
Bucarest, 1932, p. 9.

xvr
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C. [Aureliu] Metroniu48 croit que les premieres traductions
roumaines sont le resultat de la lutte dirigee contre les
„trilinguistes", „afin de retablir partout la langue maternelle
dans ses droits nationaux, et d'en faire la langue de l'Ecriture et
du culte religieux".
Une tentative de conciliation des differentes theories
emises auparavant a ete faite par T. Palade, qui formule la conclusion suivante: ,,Etant donne qu'il n'existe point de preuves
materielles constatant que c'est sous l'influence catholique ou
hussite qui s' est exercee dans notre pays au xvesiecle que l' on
a commence a ecrire des textes religieux roumains, et puisque
l' on constate chez nous un courant populaire roumain, qui
tendait a employer notre langue dans les choses de l' eglise des
le XIV' siecle, on peut dire que c'est a ce courant que nous
devons en premier lieu ces textes; et Ies influences exterieures catholique, hussite ou lutherienne - n'ont fait que l'alimenter en
lui donnant une impulsion plus forte. Ainsi Ies trois theories
creees autour du probleme de la date du premier emploi de notre
langue dans Ies textes religieux peuvent se completer l' une
l'autre de maniere naturelle"49 •
En realite un examen plus attentif des reuvres discutees
plus haut nous convainc que certaines d' entre elles ont pu etre
traduites et imprimees sous l'influence lutherienne (Catehismul
de 1544, d'une langue que nous ignorons; Întrebarea creşti
nească de 1559, bien que traduite probablement du hongrois,
mais les Hongrois calvinistes ne se sont separes des Saxons
lutheriens qu' en 1564), d'autres du hongrois sous l'influence
calviniste (Tâlcul Evangheliilor et Molitvenicul de 1564, Palia
48
Încercare asupra evoluţiei literaturii vechi româneşti, dans
„Convorbiri literare", XL VII, 1913, p. 404.
49
C/1.nd s-a scris întâi româneşte (Extrait de „Arhiva", Jassy, XXVI,
1915), p. 27.
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de 1582 et Cartea de cântece şi psalmi d'avant 1601).
Mais le Liturghier, avec les fragments qui en sont conserves
dans differents manuscrits (Codex Sturdzanus, le manuscrit du
Lycee „G. Coşbuc" de Năsăud), le fragment de Pogrebania
morţilor (Service des morts), du plus ancien Molitvenic roumain
(avec Ies citations qui en sont gardees dans Cugetări în ora
morţii du Codex Sturdzanus, Codicele Todorescu et Marţian),
Pravila Sfinţilor Oteţi după învăţătura a marelui Vasilie, sont
orthodoxes, et par consequent leur impression doit etre le
resuitat d'une initiative roumaine, comme celle des textes
siaves.
Sans considerer comme sinceres Ies affirmatians du prologue de l' Întrebare creştinească de 1559, affirrnations destinees a tromper Ies Iecteurs, que ce livre fut traduit „du serbe" et
par consequent probablement par des pretres roumains, iI
semble cependant que la traduction vraiment „du serbe" de
l'Evangeliaire de 1561 s'est faite sous la meme impulsion que
celle de l' Întrebare. On peut supposer la meme chose pour
I' Apostol et les Psautiers, quoique l' Evangeliaire de Radu de
Măniceşti et I'edition et Ies copies biiingues (siavo-roumaines)
des Psautiers nous montrent que ces livres etaient desires aussi
par les Roumains orthodoxes. Mais Ies apocryphes ne peuvent
€tre attribues aux reformes, ni pour leur contenu, ni pour la
langue slavonne de laquelle ils ont ete traduits.
Nous avons vu que l' Evangeliaire a ete traduit entre 1557
ct 1559. C'est probabiement alors aussi, ou dans Ies annees
immediatement posterieures qu'ont ete traduits aussi !'Apostol
el Ie Psautier. Avant meme d'etre imprimes par Coresi, ils ont
pu etre copies sur des manuscrits par des copistes charges de ce
travail par Despot Vodă de Moldavie (1561-1563), qui avait
peut-etre l'intention de Ies imprimer dans l'imprimerie qu'il
projetait de creer dans cette province. En effet ces manuscrits
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ont ete decouverts en Moldavie, fait sur lequel on ne saurait
passer avec legerete. Le filigrane du papier de la Psaltirea
Scheiană, que l' on peut mieux dater, nous ren voie justement
aux annees du regne de Despot.
On sait que Despot, ami de Melanchton, s'etait mis au
service de la Reforme, et, s'appuyant sur Ies Saxons et Ies
Hongrois de Moldavie, voulait reformer la religion du pays,
organiser une academie a Cotnar, et fonder une imprimerie.
L' ,,heresie" a ete adopree aussi par Iancu Sasul (Jean le Saxon)
(decembre 1579-juin 1582), par la crainte de qui les nouveaux
fideles de la Reforme abandonnerent l'eglise romano-catholique
de Moldavie50•
Ă propos de l'epoque deces deux princes, le rapport du 9
Avril 1589 de l' Archeveque de Lwow (Lemberg)
J. D. Solikowsky, adresse au cardinal Montealto, dit: ,,Populus
Moldaviae est triplex, imo quadruplex: indigenarum Moldaviorum, qui ritus Graecos sequebantur, linguam autem propriam
habent multa latina in se habentem; Ruthenorum similiter
Graeca ins(t)antium; Saxonum et Ungarorum, a prima quidem
origine Catholicorum, sed tandem a Lutheri temporibus
praesertim Heraclidis Basilici Despothae Sami, qui Anno
Salutis 1560 Principatum illum occupaverat, pulsis Catholicis
sacerdotibus, Lutheranos Ministros introdu:xerat" 51•
Sur Ies intentions de Despot de fonder une imprimerie
nous sommes renseignes par le rapport de Wolfgang Schreiber
de Filnfkirchen, envoye par Ungnad a l'automne de 1562, en
mission aupres de Despot, pour le prier „das Wortt Gottes, în
seinem Landt predigen, und das Evangelium in die Walachische
Sprach lassen druckhen", soit en Allemagne - etil importerait
so N. Iorga, Studii şi documente, voi. I-II, p. XXXIX.
Hurmuzaki, Doc. , voi. III 1, p. 123.

51
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alors de depecher des erudits capables de traduire en roumain -,
soit en se creant en Moldavie une imprimerie particuliere dont ii
est preta lui envoyer le materie! s'il re~oit l'argent necessaire52 •
Pour l'acquisition des manuscrits de Braşov, Despot aurait eu ainsi comme intermediaires Ies Saxons moldaves qui
connaissaient tout comme Ies habitants de Braşov l'ecriture
cyrillique et qui ont toujours ete en contact avec Ies Saxons de
Transylvanie.
Certaines fautes des manuscrits, comme la confusion des
consonnes sonores avec Ies consonnes sourdes: cându = cântu
(chant), videle= vitele (les bestiaux), lugrătorii =lucrătorii (les
ouvriers), clumi-me-voiu = glumi-mă-voiu (je plaisanterai),
sparcu-se = spargu-se (qu'il se casse), fricul = frigul (le froid),
dans la Psaltirea Scheiană; vrumseaţe = frumseaţe (beaute),
vrânse = frânse (îl brisa), frut = vrut (voulu), înderitură =
întăritură (fortification), dans la Psaltirea Hurmuzaki, etc.; la
forme kinilor = cânilor (des chiens), dans la Psaltirea Scheiană,
pour ne pas parler de la disparition du l et de I' u dans îrăţă =
înălţă (il eleva); arul= aurul (l'or), astrul= austrul (le vent du
Sud), dans la Psaltirea Scheiană; [ascuta = asculta (îl ecoutait),
dans !'Apostol de Voroneţ]; aru = auru (or), adu = audu
(j'entends), adzi = audzi (tu entends), adză = audză
(qu' entende), gară= gaură (trou), ladă= laudă (louange), dans
la Psaltirea Hunnuzaki, etc., et de l'anticipation de l'i dans
maire (grandeur) (Psaltirea Scheiană, Evangeliaire de Radu le
scribe), minuine (miracle), cântaire (chant), păduire (foret),
taire (fort), - particularites qui peuvent etre aussi roumaines -,
etc. (chez le copiste C de la Psaltirea Scheiană), nous montrent
4ue parmi Ies copistes des manuscrits il y eut aussi des
Voir plus loin Hans Petri, Relaţiunile iui Jacobus Basilikus
llnaclides zis Despot-Vodă cu capii reformaţiunii, etc., Bucarest, 1927,
p 49 50.
52
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etrangers. D'apres Candrea (o. c., I, p. XXXIX, XLIII,
CXXVIII), tel fut le cas du copiste C du Psaltirea Scheiană. Le
fait que ce copiste emploie le point et la virgule comme point
d'interrogation n'est pas suffisant pour qu'on l'estime Grec
(Candrea, Rosetti). 11 pouvait etre aussi Saxon, car la culture
saxonne etait humaniste, et basee sur la connaissance des
langues latine, grecque et meme hebraîque.
De telles fautes se trouvent aussi chez Coresi: împlând =
îmblând (allant), când= cânt (chant), rosdul =rostul (sens), să
vie= să fie (soit), arul= aurul (l'or), dans le Psautier slavo-roumain de 1577; să marcă = să margă (qu'il aille), istraililor =
izdraililor, dans l' Evangeliaire de 1561, etc. Elles ne peuvent
etre considerees comme des fautes d'impression dues aux
apprentis de Coresi du geme de Lorinţ-Lavrentie, comme sont
M'kprN-.pHTAmoi\y = mărgăritariul (la perle) et KAS = sau (ou)
dans le Tâlcul Evangheliilor de 1564, mais seulement comme
des prononciations non roumaines.
Certaines fautes sont communes aux manuscrits et a
Coresi (comparer când = cânt, arul = aurul, etc., dans la
Psaltirea Scheiană et dans le Psautier slavo-roumain de 1577
de Coresi). Elles viennent d'une source commune; et celle-ci ne
semble pas etre Coresi lui-meme; car dans ce dernier l'on trouve
aussi des fautes qui ne sont pas dans Ies manuscrits (comparer:
lăuntruri (interieurs), pasâre (oiseau), prea mari (trop grands),
înţelegători (qui comprennent), văzură (ils virent), în toate zise
(dans tout ce qui a ete dit), împlând (remplissant) cuvintele
pământului (les paroles de la terre), etc. chez Coresi, avec
lătrături = lătrători (aboyeurs), păsarea (souci), înţelegu toţi
(tous comprennent), cădzură (ils tomberent), în toate dzile (tous
Ies jours), îmblându (allant), cumplitele pământului (la fin du
monde), etc., dans le Psaltirea Scheiană; să ... nu face e însâ
uciseri (s'il ne fait pas ... et situ l'avais tuee), carei =carii (de
qui), etc., chez Coresi, avec să feaceri (si tu avais fait), ca reifăcători (comme Ies malfaiteurs), etc., dans !'Apostol de
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Voroneţ),

ainsi que de nombreuses Oilllss1ons pour lesquelles
dans les Psautiers manuscrits et !'Apostol de Voroneţ, aux
endroits correspondants rien ne rnanque.
C' est de la Moldavie du XVIe siecle que les particularites
du dialecte ainsi que celles des archaîsmes, caracteristiques des
plus anciens manuscrits roumains y compris le rhotacisrne
peuvent s' expliquer.
La voie parcourue par les manuscrits nous est revelee par
!'Întrebare creştinească trouvee dans le Codice de feud
(Maramureş) a cote de textcs rhotacisants, copie par le pretre
Gregoire de Măhaci sans rhotacisrne, sauf dans la note ajoutee
par lui, et dans le Manuscrisul Marţian qui presente lui aussi du
rhotacisme.

XIV

Les noms de certaines figures historiques conservees par
la poesie populaire roumaine de Transylvanie peuvent nous
reveler l' epoque de I'apparition des poesies respectives. Telles
sont celles de Ioan Huniade ou de Iancu Sibiiancu et de Iencea
Sibiencea.
C' est de la meme epoque que sont aussi Ies variantes
intitulees Jicman (Jăman) ou Jicmon Craiu, qui se rapportent au
roi Sigismond de Hongrie.
Une ballade dont !'origine populaire est contestee, parle
de Mateaş Craiu (Mathieu Corvin).
Le cycle de ballades concernant Baba Novac et son fils
Gruie a ete connu aussi en Transylvanie, car on sait que ce
general de Michel le Brave a combattu en Transylvanie et a
meme ete tue a Cluj 53 .

53

Voir S. Moldovan. Poeziile noastre poporale istorice, dans
„Transilvania", XLII, 1911 , No. 5-6, p. 688-699.
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LE XVIIe SIECLE

xv
Le 15 novembre 1629 Gabriel Bethlen mourut sans avoir
pu realiser son intention de reorganiser son imprimerie a
caracteres latins „de la cour" de Bălgrad (Alba-Iulia), fond~e en
1565, c'est-a-dire a l'epoque de Jean Sigismond Zapolya. Il
n' avait pas reussi davantage de l' enrichir de caracteres
cyrilliques pour remplacer l'irnprimerie slave qui avait disparu,
et ainsi ne put imprimer la Bible traduite en roumain sur l'ordre
et a ses frais par plusieurs erudits.
Apres deux courts regnes, celui de Catherine de Brandenbourg et celui d'Etienne Bethlen, en novembre 1630,
Georges Râk6czy 1-er fut nomme prince de Transylvanie. Sa
politique etait exactement celle de Gabriel Bethlen: renforcer
l' element hongrois et fortifier le calvinisme. Mais les mesures
prises par lui a I' egard des Roumains etaient beaucoup plus
impitoyables et plus inhumaines que celles de Bethlen. fl
entendait, tout comme Bethlen, se servir de !' imprimerie pour
propager, autant qu'on pouvait faire, le calvinisme, non
seulement parmi Ies Hongrois, mais aussi parmi Ies Roumains.
Avec sa fernme Suzanne Lorântffy, qui avait ouvert une
ecole reformee roumaine a Făgăraş 54 , sur le modele de celles qui

54
La loi et le reglement de cette ecole ont ete publies dans la revue
,,Magyar Protestâns Egyh ăztorteneti Adattâr", Budapest, 1910, p. 112-118; et
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florissaient au XVIIe siecle a Caransebeş et a Lugoj, et qui
etaient soutenues par Acaţiu Barcsay, Ban de ces villes55 ,
G. Râk6czy essaie de developper la grande imprimerie
d' Alba-Iulia, dont Bethlen avait commencee la reorganisation
vers 1620. Vers 1636, il fait venir de Hollande, par Hambourg,
des imprimeurs pourvus d'un passeport delivre par le roi de
Pologne. En 1637 encore on trouve Răk6czy a la recherche
d'imprimeurs etrangers. En 1638, il semble avoir acheve
l'organisation de !'imprimerie a lettres latines. Mais il voulait
encore en installer une autre reservee a l'impression des livres
roumains. Le 22 mars 1639, l'eveque d' Alba-Iulia alia donc a
Braşov et, a cette occasion, il semble avoir demande aux
Valaques des „şrift", c 'est-a-dire des caracteres cyrilliques pour
l'imprimerie de Râk6czy. De leur câte, Ies Valaques eux aussi
en avaient demande aux Russes. C' est alors, et non plus tât, que
Ghenadie a du s'occuper des affaires d'imprimerie. Nous savons
en effet qu'ayant appris en chemin la preparation et I'impression
de Ia Pravila de Govora, il commande de ce livre une edition
speciale pour la Transylvanie, qui ne differe de l'edition valaque
que dans la preface ou le nom et le titre de „Theophile, par la
grâce de Dieu archeveque et metropolite de tout le pays
roumain" est remplace par celui de „Ghenadie, par la grâce de
Dieu archeveque et metropolite de tout le pays de Transyl.„
vame.
En meme temps que Ies caracteres, ,,fut trouve" le maître
ouvrier en la personne d'un pretre et maître du nom de Dobre,
„qui est venu du Pays roumain pour se charger de travaux

en traduction roumaine par J. Lupaş dans la ,,Revista generală a
XII, 1924, No. 7, p. 440-446.
D'apres la Palia d'Orăştie on voit que „le maître des maîtres de
Sebeş" etait Efrem Zacan.

învăţământului",
55
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d'imprimerie en Transylvanie", ici au pays de „Sa Grandeur, le
Prince Georges Racolţi".
Dobre devait dans le pays, ou le gouvernement imposait „le
livre a la portee du peuple", imprimer des livres roumains au
profit de la propagande calviniste.
Comme la feuille portant le titre ne nous a pas ete conservee, il est impossible de preciser avec certitude le lieu, ou
vers 1639-1640 parut un petit livre de pri eres contenant
Paraclisul Precestii (priere a la vierge), diverses prieres,
Gromovnicul lui Iraclie împărat (les propheties de l' empereur
Heraclius), Trepetnicul (v. plus haut), etc. Certains arguments
intemes nous porterent a croire d'abord qu'il s'agissait Ia du
„plus ancien livre" de l'epoque de Rak:6czy 56 • Le papier porte la
marque de la Transylvanie et de la famille de Răk6czy, avec
au-dessous Ies initiales G<eorgius> R<ak:6czy>. Mais les
ornementations et Ies caracteres sont ceux des ouvrages
imprimes a Govora, et la Pravila ainsi que l' Evanghelia
învăţătoare (Evangile donneuse d' enseignements de Govora)
sont elles aussi imprimees sur le papier de la fabrique de
Rak:6czy; dans ce petit livre figurent Ies sept Sacrements,
comme chez Ies orthodoxes; enfin dans cl\dBocl\oBîlE Hd
Tp'inE3"k, quand il est question du nom du Seigneur, on trouve:
IG> HMp<EK> (f. 41 V, r. 7), et quand i1 s, agit du metropolite: "
B'hCEEH 3EMl\HH ovrpOBl\dX°iHCKhJRt (f. 4r, r. 16). n semble
donc que ce recueil ait ete imprime plutot a Govora qu'a
Alba-Iulia, ainsi qu'un Ceasoslov (Breviaire) decouvert par A.
Filimon 57 et copie avec certaines modifications par Antoine de
56
Nous I'avons publie dans ,,Anuarul Institutului de Istorie Naţională
din Cluj", I, 1922, p. 161-278.
57
Voir ,,Dacoromania'', VI, p. 374, No. 1, ou cel auteur estime que ce
livre a ete imprime a Alba-Iulia. II a plus tard change d'avis et le juge alors
imprime a Govora entre 1638 et 1640.
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Moldoviţa

dans une partie du manuscrit de 1' errant Gheorghe
58
Ştefan, seigneur de Moldavie a cote du Răspuns (Reponse) du
Metropolite Varlaam „contre le catechisme calviniste". Seule la
decouverte d'exemplaires complets pourra nous renseigner
definitivement sur le lieu et la date de l'impression deces deux
petits livres.
Le premier livre qui ait ete en toute certitude imprime a
Alba-Iulia, vraisemblablement sans l'approbation du Metropolite, dont le nom d'ailleurs dans le titre a ete l',,Otveatnic,
cartea ce să cheamă Catehizmus, carea cu voia şi cu porunca
domnului creştinesc Racolţi Gheorghi, craiul Ardealului,
domnul părţilor Ţărâei Ungureşti şi săcuilor şpan, carea s-au
întors din limbă diecească şi slovenească pre limba rumânească,
cu svatul şi cu îndemnătura şi cu cheltuiala domniei lui, Ciulai
Gheorghi, păstoriul sufletesc a curţei Măriei Sale. Cu scrisoarea
s-au ustenit popa Gheorghi de Sec, şi s-au izvodit în cetate în
Belgrad şi s-au tipărit în sat în Prisac. Meşterul tipariului au fost
popa Dobrea din Ţara Muntenească, şi s-au început în luna lu
iul<ie> 5 zile, şi s-au săvârşit în luna iul<ie> în 25 de zile. Vă
leat... 1640". (l'Otveatnic, livre qui s'appelle Catechisme. Cet
ouvrage eut I' approbation et parut sur I' ordre du Seigneur
chretien Gheorghi Racolţi, Prince de Transylvanie, Seigneur du
Pays hongrois et gouverneur des Saxons, qui fut traduit de la
Nous l'avons public dans „Anuarul Institutului de Istorie Naţională
din Cluj", III, 1924, p. 182-254; cf. aussi le Molitvenic manuscrit „ante 1633",
dont M. Gaster reproduit quelques parties dans Chrestomatie română, I,
Leipzig-Bucureşti, 1891 , p. 80-86 et dont il parle dans Geschichte der
rumiinischen Litteratur, Strassburg, 1901, p. 177-178, et „Revista pentru
istorie, arheologie şi filologie", I, 1883, p. 83-96; Molitvenic ms.
slavo-roumain, XYr et XVII" siecles (Academie Roumaine), No. 275, decrit
par I. Bianu dans Catalogul manuscriptelor româneşti, t. I, Bucureşti, 1907,
p. 623; Ceaslov românesc (XVII" siecle) ms. No. 206 (Academie Roumaine)
(ibid., I, p. 450).
58
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langue latine et slavonne dans la langue roumaine. II fut etabli
sur le conseil, selon le desir et aux frais de Maître Gheorghe
Ciulai pasteur des âmes de la cour de Sa Grandeur. Le pretre
Gheorghe de Secul fut charge de l' ecrire; il parut dans la ville de
Bălgrad et fut imprime dans le village de Prisac. L' impression
revint au pretre Dobrea du Pays Valaque; commencee au mois
de juillet, le 5-eme jour, elle s'acheva au mois de juillet le
25-eme jour de l'annee 1640) [35]. Bien qu'on y affirme que la
traduction se fit de la langue ,,latine et slavonne", ii est probable
qu'on l'entreprit sur la deuxieme edition seulement, celle de
1639, et peut-etre en meme temps qu'avait lieu la mise sous
presse de la troisieme, et non d'apres la premiere du Catechisme
latino-hongrois imprime en 1636 toujours a Alba-Iulia. La mention de la langue „slavonne" etait necessaire pour attirer Ies
lecteurs.
Ce catechisme a ete impose a l' eglise roumaine de Transyl vanie. Nous le savons d'un cote par Ies persecutions subies
par le metropolite Ilie Iorest qui refusait d'entrer en conflit avec
ses fideles et ne voulait pas le recevoir, et de l'autre par la
deuxieme clausule du diplome de nomination de Simion Ştefan
date du 10 octobre 1643, „qui devra accepter le Catechisme et
faire en sorte que les autres l'acceptent aussi et s'en servir pour
les enfants tout en ayant soin que Ies autres fassent de meme
dans leur enseignement".
Le catechisme se repandit, non seulement en Transylvanie, en Valachie et en Moldavie; il provoque non seulement la
reunion d'un synode local a Jassy en 1644, mais encore deux
reuvres de polemique publiees par le metropolite Varlaam de
Moldavie: l'une dans laquelle Eustratie defend et justifie Ies
Sept Sacrements („Şapte taine") de l' eglise orthodoxe contre le
Catechisme calviniste, qui n'en admettait que deux: le bapteme
et la communion, auxquels s'ajoute le mariage considere cornwww.inst-puscariu.ro
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mc ayant de la valeur parmi les autres sacrements, et l' autre
dans laquelle Varlaam lui-meme combat Ies enseignements du
Catechisme calviniste.
Les calvinistes ne se donnerent pas pour battus. En 1656
parut toujours a Bălgrad (Alba-Iulia) une deuxieme edition du
Catechisme calviniste, precede cette fois du ,,Bouclier du
catechisme avec la reponse de l'Ecriture Sainte en reponse a
deux pays sans Ecriture Sainte" (Scutul catechizmuşului cu
ră~punsu den Scriptura Sv<ân>tă, împotriva răspunsului a
doao ţări, fără Scriptură Sv<ân>tă) et comportant une partie
dans laquelle sont condamnees Ies devotions devant Ies icânes
avec de puissants arguments dogmatiques et d'habiles citations
de l'Ecriture Sainte.
Le deuxieme livre imprime a Alba-Iulia, en 1641, fut une
Evanghelie cu învăţătură ou Mărgărit (Evangile avec son
enseignement ou Perle), qu'etait en realite une nouvelle edition
tiree d'un exemplaire, probablement defectueux, de l' Evangile
avec son enseignement imprime par Coresi a Braşov en
1580-1581. L'eveque estimait que le livre de Coresi etait tres
utile et desirait le repandre de nouveau parmi Ies ouailles. On
commen~a a l'imprimer sous Ghenadie II, par consequent en
1639 ou 1640, annee de sa mort, etil ne fut acheve que sous son
successeur Iorest (1640-1643) 59 en 1641, l'imprimeur etant toujours Dobrea de Valachie.

59
Cf. N. Drăganu, Cea mai veche carte rakoczyană, dans ,,Anuarul
Institutului de Istorie Naţională", I, Cluj, 1922, p. 163; A. Bunea, Vechile
episcopii româneşti afle] Vadului, Geoagiului, Si/vaşului şi Belgradu/u~ Blaj,
1902, p. 86; N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688,
Bucureşti, 1904, p. 143; Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a
românilor voi. I, Vălenii de Munte, 1908, p. 309 qui renvoie a Cipariu Acte şi
fragmente, Blaj, 1855, p. 71 , et Sate şi preoţi, p. 51 (pour la nomination de
Iorest en 1640, voir p. 323); Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase
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Dans la serie des ouvrages imprimes pendant l' epoque
des Râk6czy îl faut faire mention ensuite d'un nouveau Catechisme, traduit par Ştefan Fogarasi de Lugoj, imprime a
Alba-Iulia en 1648 en lettres latines et avec l'orthographe
hongroise. La traduction en a ete faite d' apres le Catechisme de
Heidelberg du professeur Alstedius; îl est dedie a Acaţiu
Barcsai, ban de Lugoj, de Caransebeş et Comte de Severin.
Le quatrieme et le plus important certainement des
ouvrages imprimes de G. Râk6czy est le Noul Testament („le
Nouveau Testamenf' ou ,,la Reconciliation" ou ,,la nouvelle loi
de J<esus>-Ch<rist>, Notre Seigneur"), tire avec grande prudence, des sources grecque et slavonne, en langue roumaine et
imprime toujours a Alba-Iulia en 1648 aux frais du prince qui y
est appele „Seigneur de la Transylvanie".
Parmi les deux avant-propos du livre, le deuxieme merite
une attention particuliere; il est intitule: Predoslovie cătră
cetitori (Preface aux lecteurs). Il y est dit que ce Testament a ete
commence par le moine ordonne pretre Selivestru, mort peu
apres. Apres la mort de Sylvestre d'autres erudits se sont mis au
travail pour terminer cette traduction. Nous ne connaissons pas
leurs noms puisqu'ils ne Ies trahissent nulle part. Mais ils
trouverent que la traduction du moine pretre Sylvestre pechait
par „beaucoup d'omissions et d'erreurs .. . dues a l'ignorance de
la langue et de l'ecriture grecques". C'est pourquoi ils reprirent
la traduction en serrant de plus pres de la source grecque et la
traduction latine de Jeronime, sans omettre de consulter la
source slavonne imprimee peut-etre peu auparavant „au pays de
Moscou".

a românilor din Transilvania
1935, p. 194.

şi

Ungaria, voi. I (jusqu' a 1698), 2-e ed., Sibiu,
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En realite, d'apres la traduction, l'on peut voir que le
Nouveau Testament est le resultat du travail serieux de plusieurs
hommes savants, bien prepares, pousses a cette tâche, comme
I' etaient aussi le surintendant des Calvinistes Ştefan Geley et
Gheorghe Râk6czy lui-meme, qui „a grands frais" envoyait des
jeunes gens „a l' etranger pour apprendre specialcment la parole
de Dieu de l'Ecriture hebraYque".
Mais encore qu'il n'en soit rien mentionne, la traduction
s'appuie sans doute sur „la version ancienne" que le Metropolite
Simion Ştefan et ses vaillants compagnons corrigent, non
seulement au point de vue de la langue, mais aussi, comme ils
nous le disent eux-memes, en ce qui concerne le texte qui aurait
ete reellement collationne avec Ies textes slavon, latin et grec.
Cette circonstance nous montre que Ies traducteurs etaient
des hommes tres reflechis. lls ont compris que dans l' eglise un
certain esprit de conservation est necessaire meme au point de
vue de la langue.
Dans leur troisieme point ils nous renseignent sur la
maniere dont ils ont traduit Ies mots etrangers: ils ont laisse tels
quels Ies plus difficiles.
Le point suivant est particulierement important. II y est
dit: ,.Nous yous prions encore de ne pas oublier que Ies Roumains ne parlent pas de la meme fa~on, dans toutes Ies contrees
qu'ils habitent, ni meme tous ceux d'une meme contree: aussi
peut-on avancer a la rigueur que parlant d'une chose ils
comprennent, Ies uns d'une fa~on, Ies autres d'une autre„. Nous
savons bien que Ies mots doivent etre comme Ies pieces de
monnaie: les bonnes sont celles qui circulent dans tous Ies pays,
de meme bons sont Ies mots que tous comprennent. C' est
pourquoi nous nous sommes efforces autant qu'il nous a ete
possible, d'ecrire de fa~on a etre compris par tous; et si tous ne
comprennent pas, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de celui
www.inst-puscariu.ro
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qui a disperse les Roumains dans des pays differents ou leurs
mots se sont meles a ceux d'autres langues de sorte qu'ils ne
parlent plus le meme".
Dans ces phrases d'une irnportance historique s'exprime
de fa9on categorique non seulement la necessite d'une langue
litteraire roumaine, mais aussi l'idee de !'unite ethnique du
peuple rournain. Le metropolite Simion Ştefan et ses erudits
compagnons voulaient creer une langue litteraire pour tous les
Roumains, car ceux-ci, dans quelque pays qu'ils habitassent a
cette epoque, constituaient un seul peuple. Il fallait donc faire un
choix entre les mots des differents Iangages roumains afin que
dans la langue litteraire unifiee n'entrent que des mots cornpris
par tous, de ceux qui sont „comme Ies bonnes pieces" qui ont
cours „dans tous Ies pays". Admirables principes qui doivent
encore nous guider a natre epoque si disposee a d'extravagantes
mixtures de langues et a de bizarres creations de mots.
Le Psautier publie a Alba-Iulia en 1651 est encore une
reuvre d'irnprimerie des Râk6czy.
Les traducteurs de ce livre ne sont pas davantage nornrnes, mais dans la Preface a Sa Grandeur le Prince de Transylvanie il est dit que ce dernier, d' accord avec Simeon Ştefan, le
rnetropolite residant a Bălgrad, leur a ordonne de traduire le
Psautier de David „de la langue Mbrruque en langue roumaine"
afin que petits et grands puissent le lire et le comprendre.
Sur la maniere dont la traduction a ete faite, îl est dit dans
la Preface aux lecteurs que Ies auteurs se sont efforces de partir
de la source hebraîque et grecque, puis de s'appuyer sur maints
grands Docteurs, en serrant de plus pres ceux qui demeurent les
plus fideles au texte grec, et enfin qu'ils se sont egalernent servi
de la version des Septante. La traduction et l'arrangement furent
etablis selon Ies Norrnes du Nouveau Testament.
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Quoique Ies traducteurs ne signalent nullement de s'etre
servi de vieilles versions roumaines, I' on peut cependant constater facilement d' apres certaines formes de flexions anciennes,
deja archaîques a cette epoque, qu'iis Ies ont aussi consultees. Et
meme T. Cipariu affirme qu'ils n'ont fait autre chose qu'adapter
au texte hebreu une edition plus ancienne, ou qu' ils ont edite
seulement une traduction plus ancienne faite sur l' original en
hebreu 60 [36].

XVI
Avec le Psautier de 1651 !'imprimerie transylvaine cesse
de travailler, mais quand la paix fut retablie en Transylvanie, a
l'epoque du faible Michel Apaffy, l'ancienne imprimerie se
remet a l'ouvrage rempia9ant cette fois sa marque de jadis par
!'embleme grossier du nouveau prince. Il n'y avait plus
maintenant d'eveques a la tete du mouvement de litterature
religieuse et l'on n'imprimait plus d'reuvres remarquables.
Celles qui dorenavant virent le jour etaient plutot de simples et
faibles traductions du slavon, du russe et du hongrois faites par
un pretre un peu plus instruit que Ies autres, Ioan Zoba de Vinţ,
pres de la capitale d' Apaffy.
Le premier livre de Ioan Zoba fut Sicriul de aur (le Cercueil d'or), livre de sermons pour Ies services funebres, tire de
l'Ecriture Sainte sur l'ordre et le desir de Sa Grandeur Mihaiu
Apaffy, Seigneur de Transylvanie, et imprime a !'imprimerie
nouvelle de la cite de Sas-Sebeş, en 1683, le 17 septembre [37 ].
Comme Ies citations bibliques sont donnees d'apres les
ouvrages roumains imprimes anterieurement, il se pourrait que
60

Crestomatia sau Analecte literare, Blaj, 1858, p. XXI, No. L.
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cet ouvrage fut non pas une traduction, mais seulement un
remaniement sur le modele de certains livres calvinistes.
Nous trouvons que ce livre s'eloigne considerablement
des admirables principes d'unite de la langue litteraire etablis
dans le Nouveau Testament de 1648. L'auteur dit qu'il fait
expres d'employer bon nombre de provincialismes „parce que
nous Roumains, nous ne parlons pas tous de meme; nous disons
par exemple oca - pricina ou adeverinţa (raison, cause), în
alean - împotrivă (contre), hasna - folosul (l'utilite), alduiala blagoslovenia (la benediction), etc. Nous avons aussi employe
Ies expressions en usage dans notre region".
Les „Sermons" restreignent dane le cercle de leurs lecteurs: le calvinisme roumain de Transylvanie commence lentement a mourir, donnant naissance a une litterature religieuse
orthodoxe qui est florissante dans les Principautes de Valachie
et de Moldavie.
Les autres livres de l'epoque d' Apaffy sont imprimes a
Alba-Iulia. Ce sont: Cărare pre scurt spre fapte bune
îndreptătoare (Voie courte pour diriger Ies bonnes actions),
petit livre „mis en langue roumaine pour l'utilite et le salut de
notre peuple roumain", traduit du hongrois 61 par le pretre Ioan
de Vinţ et imprime par lui a Bălgrad en 1685; Ceasloveţ (Petit
Breviaire ou Livre d'beures), livre traduit en roumain par le
meme pretre Ioan de Vinţ, en collaboration avec l'archipretre
Gheorghe de Oaia, reprenant Ies psaumes du Psautier de 1651
et imprime vers 1687 [3 8]; Rânduiala diaconstvelor şi cu a
D'apres Kezdivasârhelyi Matk6 Istvan, Kegyes cselekedetek răvid
etc., Sibiu, 1666, conune l'a montre le Veress E., Erdely- es
magyarorszagi regi olah kănyvek es nyomtatvanyok, Cluj, 1910, p. 27, et
Bibliografie română-ungară, voi. I, Bucarest, 1931, p. 126. Il est question de
la premiere influence anglaise venue s'exercer indirectement sur le rournain
(voir Bitay A., dans ,,Erdelyi Irodalmi Szernle", LVI, annexe No. 1, janvier
1924, p. 61 -62).
61

ăsvenykeje,
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văzglaşeniilor (Regles des Chants d'Eglise) employes dans la

liturgie et la celebration des vepres et des matines, traduits du
slavon et mis en roumain, Bălgrad, 1687; Molitvenic (Rituel)
traduit du slavon en roumain, avec des prefaces ecrites par le
pretre Ioan de Vinţ, Bălgrad, 1689; Poveste la 40 de mucenici
(Histoire de 40 martyrs), Bălgrad, 1689.

XVII
En meme temps pour Ies Roumains calvinistes on copiait,
avec Ies complements necessaires a la suite de l' apparition des
nouvelles editions hongroises, les cantiques, les psaumes
traduits en vers metriques et parfois rimes, des le xvr siecle
d'apres Gregoire Szegedi et Franc;ois David. C'est Mihail
Hatiei, le pere, qui a commence a copier Ies psaumes vers 1640;
Ies cantiques ont ete copies en 1642 par Gregorius Sândor
Agyagfalvinus; Ies cantiques et Ies psaumes parus anonymes ont
ete copies par un anonyme vers 1660 et par Ioan Viski en 1697.
Cette traduction a sans doute ete connue de Ştefan
Fogarasi dont on dit qu'en 1648 il aurait ete invite a traduire en
roumain Ies Psaumes de David. Il commenc;a la traduction, mais
l'interrompit a cause de ses autres travaux. Plus tard avec l'aide
de Dieu et de Sa Grandeur (il est question du Ban Acaţiu
Barcsai) ,,il pourra publier en langue roumaine ce qui ne I' a pas
ete jusqu'a maintenant"62 •

62

Bianu-Hodoş, Bibi. rom. veche, I, p. 162.
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xvm
Mais les Calvinistes ne furent pas seuls a essayer de faire
des proselytes parmi les Roumains de Transylvanie au XVIr
siecle. Les catholiques s'y efforcerent aussi.
Un catholique roumain qui avait fait ses etudes a Vienne
et a Rome, Georges Buitul, imprima en 1636 le Catechisme de
Canisius, traduit en roumain a Bratislava (Poson). Une
deuxieme OOition se fit a Cluj en 1703. 11 est affirme que des
1696 aurait ete imprimee a Trnava la premiere edition du
Catechisme roumain de Fr. Szunyog, traduit du catechisme
russe de J.J. Decamilis. En 1709 en fut tiree la deuxieme
edition, imprimee a Sibiu et en 1726 la 3-eme reimprimee a
Sâmbăta-Mare, c'est-a-dire Trnava.
,,Joannes Kajoni Valachus de Kis-Kajon", outre de nombreuses compositions musicales religieuses pour Ies catholiques,
des sermons en hongrois, etc., nous a conserve dans l' ouvrage
nomme Codex Kajoni, la musique des premieres danses
roumaines, ainsi que le beau Chant de la Princesse Lupuf3 .
Le savant Gavril Ivul, ancien professeur de philosophie a
Kosice et a Vienne, n'a malheureusement ecrit qu'en latin.
Voir J. SeprOdi, dans „lrodalomtărteneti Kozlemenyek", XIX, 1909,
p. 288-301 , 385-401 ; N. Drăganu, dans ,,Dacoromania", IV, p, 102-104; A.
Veress, Cântece istorice vechi ungureşti despre român ~ dans „Analele
Academiei Române", Mem. secţ. lit„ s. ill, t. ID, Bucarest, 1925, p. 30-31 ; B.
Fab6, A magyar nipdal zenei fejlodise, Budapest, 1908, p. 189 et suiv„ en
particulier, p. 207-212; B. Fab6, Regi zene Erdi lyben, dans ,,Feher kercszt
orsz. lelenczhăz egyesillet naptâra", Budapest, 1908, p. 88-95; G. Simonis, Din
începuturile muzicii româneşti: Ioan Căianu, dans ,,Arhivele Olteniei",
Craiova, XV, 1936, Nos. 83-85, p. 40-58; T. Brediceanu, Histoire de la
musique roumaine en Transylvanie, dans La Transylvanie , Bucarest, 1938,
p. 567.
63
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XIX

A la

meme epoque eurent lieu en Transylvanie les premiers essais de poesie profane. Leur origine doit etre cherchee
dans Ies ecoles des Saxons et des Hongrois ou l' on donnait une
grande importance aux humanites, en donnant une grande place
a la litterature et a l' Art par l'etude de la rhetorique et de la
poetique. Les eleves etaient obliges de faire des exercices de
composition en vers latins. Quand Ies langues nationales
commencerent a s' affirrner davantage, grâce a la Reforme, on se
mit a foire des exercices analogues dans ces langues.
Un exemple typique des resultats donnes par ces ecoles et
dans cette direction nous est fourni par Mihail Hatiei le fils, ne a
Caransebeş en 1643, mort apres 1674, qui a laisse, en manuscrit,
une belle collection de poesies latines et hongroises, ainsi
qu'une ode roumaine en distiques, ecrite a Aiud en l'honneur de
son ami Fram;ois Pâriz Papai, a l' occasion de la promotion de ce
demier au grade de docteur; cette poesie a ete imprimee a Bâle
(Basilea) en 1674.
C'est des memes ecoles qu'est sorti et a la meme discipline qu' a travaille aussi- Valeutin Franck von Franckenstein,
que nous trouvons imprimant en 1679, quand il etait commandant de la garnison de Turnul-Roş, dans Hecatombe
Sententiarum Ovidianarum Germanicae imitatarum, a cote de
dedicaces en latin et d'imitations allemandes, 10 vers saxons, 18
hongrois et non moins de 80 vers roumains.
Le Kentek romenesz.k de dragoszte sz.krisz (Chant roumain d'amour) appartient au meme mouvement qui commence
ainsi:

www.inst-puscariu.ro

162

NICOLAE

DRĂGANU

Par toi une flamme brole mon cceur
Depuis que je me souviens de tes paroles ...

Cette poesie ainsi que Oczinasile (les Notre Pere) et Ies 5
vers suivants en style populaire:
Quand je te regarde en face
Blanche jeune fille
Mon cceurm'apprend
Comment je pourrais rendre ta vie heureuse,
Soir et matin
ont ete copiees par Nicolas Petrovay a Petrava en 1672 dans le
recueil qui porte son nom et qui est conserve dans la bibliatheque du Lycee Reforme de Cluj 64 [39 ].

XX

Un ananyme de Caransebeş, ou est ne Mihail Halici, a
campase dans la deuxieme moitie du xvrr siecle et avant 1742,
comme le montre le filigrane du papier, un Dictionarium
Valachico-Latinum, ecrit en caracteres !atins et avec l'arthographe magyara-saxanne habituelle chez Ies calvinistes roumains et comprenant plus de 5.000 mots qui donnent l'image de
la langue des paysans du Banat, mais teintee de nambreux
magyarismes et, en plus, faible quantite de saxonnismes.
L'importance de ce vocabulaire consiste non seulement dans la
conservatian d'un riche materie] dialectal, mais aussi dans le fait
qu'il est le premier a mettre cote a cote, dans un travail
lexicagraphique, la langue roumaine et la langue Jatine dont elle
est issue.
64
Pour ce chapitre, voir N. Drăganu, Mihail Halici, etc., dans
,,Dacoromania", IV, p. 77-168, ou toute la bibliographie est donnee.
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C' est aussi de la fin du xvne siecle que date le Lexicon
Latinum, Walachicum et Ungaricum, etabli, toujours dans la
partie occidentale du territoire roumain, pour le grand geographe et historien italien General Marsigli. Cet ouvrage contient
2495 mots.

XXI
Nous possedons des temoignages certains, qui montrent
que des le xvr siecle la poesie populaire roumaine commence
a attirer l' attention.
Aussi 1e poete hongrois Valentin Balassa, qui avait sur
ses terres des bergers roumains et qui connaissait la Transylvanie, composa-t-il une poesie inspiree de la poesie roumaine
Savu ne laisse pas la fille a la maison, et une autre sur I' air de la
chanson roumaine La jeune Roumaine qui pleure ses brebis
egarees65 •
Comme le relate Andreas Franck, ,J'air de la jeune Roumaine qui a perdu ses brebis et les cherche en pleurant dans la
montagne" fut chante le 29 Septembre 1659 a l' entree a
Mureş-Oşorhei (Târgu-Mureş) du prince G. Râk6czy I, allie
avec le prince de Valachie66 •
65
V. Branişte, Urme de poezie poporală română din secolul al
XVI - Zea, dans „Transilvania", XXII, 1891 , No. 8, p. 225-229; G. Krist6f,
Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-iea asupra lui Balassa
Bâlint, dans ,,Dacoromania", ID, p. 550-560; Gh. Alexiei, Din trecutul poeziei
poporane române, dans ,,Luce afărul", ll, 1903, No. 22, p. 366-371 ;
L. Morariu, Cea mai veche atestare a cântecului nostru popular, dans
,,Făt-Frumos " , Cernăuţi, l, 1926, No. 2, p. 60.
66
Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, Xll, Budapest, 1887,
p. 385-386; Gh. Şincai, Hronica românilor, t. ID, Jassy, 1853, p, 79 ; Bitay Ă. ,
dans ,,Dacoromania", ID, p.788-789; cf. aussi L. Morariu, dans „Făt- Frumos'',
Cernăuţi , I, 1926, No. 2, p. 59-62.
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De 1650 date un remarquable cantique de Noel fait par
un chantre inconnu de Transylvanie et conserve dans la
bibliotheque de l'eglise Saint-Nicolas de Braşov67 •
Nous pourrions donner encore d'autres exemples de ce
genre. De meme que la musique et la danse roumaines ont laisse
des traces chez Ies „curuţi" hongrois (soldats revoltes au XVIr
siecle contre Ies Autrichiens), de meme la poesie populaire
roumaine a influence leurs chants, car beaucoup de Roumains
vivaient panni eux.
Des vers comme Hopontare, hopassa = hopa tare, hop
aşa (hop plus fort, hop, comme ~a), Draga szep supulynyasza,
Oh fondare fuzokdre,
Majre - csajre - Moldovare
Fut Havasalfoldre
Ungur - bungur - amaz rumuj
Satorat folszedte
Szatuj majre - pita najre
Nincs penz, az ebverte68 , etc.
L'interjection ,,hajda" qui se trouve dans divers chants de
„curuţi" est une preuve evidente de cette influence.
XXII
En meme temps l'activite litteraire religieuse orthodoxe
se poursuivait dans Ies manuscrits.
67

M. Gaster, Chrest. rom., I, LXXXII, B, a, et 136, No. 47.
Cette poesie a pour titre Erdelyi hajdutanc = Danse des haidoucs
transylvains. La danse des haîdoucs se fait avec accompagnement de cimpoiul
(cornemuse); cet instrument est fait avec des burduh (peau). Ces mots sont
entres eux aussi dans la langue hongroise sous la forme de csimpolya et
bord6-sip.
68
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Toader, diacre de Feldru (distr. de Năsăud) passa de
Transylvanie en Moldavie, pour etre le precepteur des enfants
de Pătraşcu Ciogolea, nous laissant un beau discours prononce a
l'enterrement de Sofronie, l'epouse de Pătraşcu morte en 1639;
par contre, le diacre Vasile Sturdze passa de Moldavie en
Transylvanie, s'arretant dans plusieurs villages des environs
d'Oradea et de Timişoara. 11 copia dans les dernieres annees du
XVIr siecle et dans les prernieres du XVille, des Liturghiere
(Livres de liturgies), Ceasloave (Brevoires), Octoihuri (Recueils
de chants religieux), Les Sept Sacraments d'Eustratie le
logothete, etc. C' est egalement en Bihor que travaillerent, â la
fin du XVIIe siecle, le maître Pavel Rusu et le pretre Pătru de
Tinăud. Tous deux contribuerent dans une large mesure par
leurs ecrits, aeclairer le peuple roumain de cette region expose a
la magyarisation69 .
Â tout cela s'ajouterent de nombreux sermons ou preches
a l' occasion de differentes fetes et, en liaison avec eux, des vies
et des rniracles de Saints (St. Alexis, St. Georges, St. Nicolas,
etc.); des „histoires", ou des ,,recits" tires des Paterice (Vie des
Peres de l'Eglise) ou des Otecinice (id.): Histoire d'une
religieuse qui, pour se punfier, s'arrache Les yeux, Discours
d'un commer<;ant, Paroles de F<l>avian le voleur, Paroles et
exemples de la vie de ce monde, etc., Questions et reponses; des
chroniques: la chronique de Georges Brancovici et Cronica

Â leur sujet, voir V. Mangra, Cercetări literare-istorice, Bucarest,
1896, p. 14-16; Gh. Giuglea, dans, ,,Dacoromania", I, p. 356-359;
Gh. Ciuhandu, Vechi urme de cultură românească în Bihor, dans „Cele trei
Crişuri", I, 1920, II, 1921, et Un manuscris de Mineiu prescunat, ibid., II,
1921, No. 7, p. 214-217, No. 8, p. 244-247; Gavril Popovici, Mineiul din
Lupoaia (Vechi urme de cultură românească în Bihor), ibid., II, 1921, No. 21,
p. 653-655; cf. aussi S. Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche,
Sibiu, 1930, p. 107 et 219, et Bitay A., dans ,,Dacoromania", III, p. 792.
69

www.inst-puscariu.ro

NICOLAE

166

DRĂGANU

bisericii Sfântului Nicolae (La chronique de l'Eglise de St.
Nicolas) ecrite a Braşov par Popa Vasile (ţ 1659).
La riche litterature populaire qui nous a ete conservee
dans Ies manuscrits du debut du xv.ir siecle, deja cites, s'accrut
encore au cours du siecle. Nous citerons entre autres textes Ies
ouvrages suivants: Douze reves de l'empereur Şaic ou Sihanci
(„Şahaişa") [40], expliques par le „savant" Mamer, L'Enseignement pour les douze Vendredis, La Legende de la Sainte
Croix70 , Gromovnicuz7 1, etc.

Voir par exemple Manuscrisul Liceului Grăniceresc „G. Coşbuc"
din Năsăud, decrit par nous dans ,,Dacoromania", ill, p. 472 et suivantes, ainsi
qu'un manuscrit que possecte J. Marţian, dans lequel est gardee la copie avec
rhotacisme de I' Întrebare creştinească de 1559.
71
T. Cipariu, Principia de limbă şi de scriptură, Blaj, 1866, p. 114.
70
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LE XVIIIe SIECLE

xxm
Au debut du XV!Ir siecle, un certain nombre des
Roumains de Transylvanie s'unirent a l'Eglise de Rome, tout en
gardant la langue roumaine dans Ies offices religieux et en
observant le rite oriental. En echange, le gouvemement avait
promis d' ameliorer la situation des pretres et de creer plusieurs
ecoles. Bien peu des promesses faites furent tenues, et, en tout
cas, elles s'appliquerent beaucoup plus au clerge qu'au peuple.
L'union entraîne avec elle pour Ies Roumains des consequences diverses, Ies unes bonnes, Ies autres mauvaises.
Celles-ci furent Ies suivantes: le Metropolite qui n'avait
garde que le rang et le titre d'eveque, se vit imposer aupres de
lui un „causarum auditor generalis'', sans lequel il ne pouvait
rien faire. Les Roumains, divises au point de vue religieux,
furent politiquement affaiblis. Les orthodoxes resterent longtemps sans chef religieux, sans eveques, et opprimes pour leur
foi.
Celles-la s'observerent surtout au spirituel. Les jeunes
Roumains uniates furent recţus dans Ies ecoles catholiques du
pays et de l'etranger, surtout a Vienne et a Rome. La, ils
sentirent naître en eux la conscience de l' origine romaine du
peuple et de I' origine latine de la langue. De retour chez eux, ils
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chercherent a eveiller ce peuple qui etait le leur, creant pour lui
des ecoles, cherchant a l'eclairer sur ses origines glorieuses et
sur son passe si douloureux, et lui faisant caresser I'espoir d'un
avenir meilleur. De l'union avec l'Eglise Romaine est ne un
nouveau courant fonde sur l'idee nationale, qui compensait en
partie ce qui avait ete perdu par le schisme en matiere de foi, car
c'est la religion quijusqu'alors avait cimente l'union de tous Ies
Roumains, et Ies avait habitues a se considerer comme un seul
peuple dans quelque pays qu'ils fussent.
Aussi par l'idee nationale qu'il sut mettre en circulation,
le mouvement religieux de I'Union a-t-il eu une influence
decisive sur tout le mouvement intellectuel roumain. Mais
celle-ci n'apparaît clairement qu'apres 1780, date a Iaquelle on
peut fixer le debut de Ia litterature roumaine nouvelle.
Jusqu'alors on se perdit en tâtonnements sans grande importance. Ceux-ci meritent neanmoins d' etre brievement exposes
ci-dessous.
Parini Ies eveques uniates, le plus remarquable fut sans
aucun doute Ioan Inochentie Micu Klein de Muntiul, qui mena
une lutte acharnee pour defendre Ies droits de son peuple et
mourut en exil a Rome. En 1737, il transfera sa residence a Blaj,
et l'annee suivante il reunit Ies premiers fonds necessaires a la
construction de la cathedrale, du monastere, de I' ecole, et aux
traitements des professeurs. En 1741, il posa la premiere pierre
de ces edifices, et en 1747 ii termina une partie de l' ecole et du
monastere dans lequel ii installa Ies prerniers moines roumains
formes a l'Institut ,,De propaganda fide" de Rome dans I' esprit
du catholicisme de rite oriental: Grigore Maier ou Maior, futur
eveque, Sylvestre Caliani, Gherontie Cotorea et Athanasie
Rednic furent parini ceux-ci.
II obtient ensuite des avantages canoniques pour les pretres uniates, des terrains pour construire des maisons et des
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eglises ainsi que cela avait ete promis lors de l'union, le droit
pour les fils de serfs roumains d'aller a l'ecole et de recevoir des
emplois, et pour Ies nobles roumains de prendre place parmi les
nations de Transylvanie. Quoique harcele par d'innombrables
affaires ecclesiastiques, scolaires ou politiques, il trouva cependant le loisir de servir d'exemple, par son activite, au groupe de
savants eclaires dont il sut s'entourer; c'est ainsi qu'il ecrivit
une volumineuse collection de sermons pour tous Ies dimanches
et toutes les fetes de l' annee. Aussi son neveu, Samuel Micu
Klein, le range-t-il parmi les ecrivains du xvnr siecle.
Son successeur, l'humble Petru Pavel Aaron, se montra
lui aussi un pasteur de merite quoique se fussent declanches
sous son episcopat des mouvements de reaction contre l'Union,
et que Ies monasteres eussent eu, de ce fait, beaucoup a souffrir.
C' est lui qui inaugura les ecoles de Blaj le 18 Octobre
1754, qui prit l'initiative d' aider Ies eleves en leur fournissant le
„pain" et Ies „legumes bouillis", mesure qui attira beaucoup de
jeunes gens a Blaj. Il reorganisa l'irnprimerie heritee de ses
predecesseurs: c'est la que furent imprimes presque tous Ies
livres necessaires a l' eglise uniate et a ses ecoles.
La longue liste des ouvrages qui sortirent de cette imprimerie commence avec la Bucoavnă (Abecedaire), de 1699, et la
Pânea pruncilor (Le pain des enfants), de 1700 (41 ], qui n'est
pas autre chose que le catechisme catholique du ,,Pater Boronai
Laslo" traduit du hongrois par ,,Duma Ianăş" .
Le premier livre irnprime sous Petru Pavel Aaron fut une
reuvre de l'eveque lui-meme; Floarea adevărului (La Fleur de
Verite) (1753) [42], qu' il traduisit en latin sous le titre de
Flosculus veritatis. II ecrivit et publia encore d'autres livres, par
exemple Doctrina Christiana (1757), Păstoriceasca datorie,
dumnezeieştii turme vestită (1759) (Les devoirs du pasteur
expliques au troupeau de Dieu), Epistola consolatoria (1761),
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în vremi de lipsă (La veritable consolation
en temps d'epreuve) (1761), Exordium et Definitio ... Synodi
Florentinae = Începerea, aşezământul şi iscăliturile Sfântului
Săbor de la Florenţa (L'ouverture et La definition ... du Saint
Synode de Florence) (1762).
En meme temps parurent aussi d'autres ouvrages religieux, didactiques, etc., dont la liste est trop longue pour qu'il
soit possible de la reproduire ici.
On ne peut cependant passer sous silence l'activite de
l'energique Gherontie Cotarea. Alors qu'il etait encore etudiant
en theologie a Tmava (Sâmbăta-Mare, en hongrois Nagyszombat), il ecrivit un livre voJumineux Despre schismaticia grecilor
(Sur le Schisme des Grecs), en 1746. La meme annee i1 ecrivit
aussi Despre articuluşurile cele de price (Sur Ies petits articles
en litige), ou il traite des points qui separent les Roumains
uniates des orthodoxes [43 ]. La conclusion en est d'une importance particuliere, parce qu'elle montre comment, grâce a
l'union avec l'Eglise romaine s'eveilla chez Ies jeunes theologiens uniates qui avaient fait leurs etudes en Occident, I' idee de
la romanite du peuple roumain.
Pour Cotarea, Ies Roumains sont le „veritable sang des
«râmleani»" (= Romains) dont Ies ancetres „a l'epoque de
l' empereur Trajan auraient ete envoyes de la-bas (de Rome)
dans ces contrees". Le peuple roumain, en suivant Ies Grecs
dans leur religion, et en se separant de l' eglise catholique „est
tombe esclave des parens'', d'ou son malheur. ,,II fut un temps
ou le peuple roumain etait lui aussi considere, loue; et
maintenant il gît obscur et bafoue de tous. Il fut un temps ou il
etait vaillant et fort a la guerre; et maintenant il est impuissant et
plus poltron que Ies autres peuples. II fut un temps ou il etait
eclaire, et maintenant iI est enveloppe du nuage de l'ignorance;
jadis honore, il est maintenant dedaigne de tous. 11 commandait
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jadis en Transylvanie; et maintenant il ne commande meme plus
chez lui. Il fut un temps ou il se servait des autres peuples a son
profit, maintenant ii est leur risee".
Ces idees sont celles que developperont plus tard les
coryphees de l'ecole latiniste: S. Micu Klein, G. Şincai et
P. Maior, etc., si nous depouillons !'element national de son
vetement de religion militante - car Cotorea croyait l'union
avec l'Eglise Romaine necessaire pour amener le redressement
du peuple roumain esclave et agenouille devant Ies peuples
etrangers venus se superposer a lui - il semble que nous
entendions la voix de I' orthodoxe Sava Popovici dans le sermon
Istoria românilor din ţara Ardealului prononce le 22 aofit
179272 et de G. Lazăr a l'avenement du Metropolite Dionisie
Lupu, ou celle, plus ancienne, du metropolite Teodosie de
Veştem dans la preface de Liturghier de 1680.
Cotorea a ecrit encore Cartea de religia şi obiceiurile
turcilor (Livre de la religion et des coutumes des Turcs),
Învăţătura creştinească sau catehism mare (L'enseignement
chretien ou le grand catechisme), qui paraît etre le meme que
celui qui avait ete imprime a Blaj en 1754 et en 1756, Cerculara
(Circulaire) de 1760, et, enfin, Pravila după rândul slovelor la
buchi (Regles d'apres l'ordre alphabetique) dont aucun
exemplaire n'a ete retrouve jusqu'a maintenant.
Nous possedons en outre, en manuscrit, la premiere grammaire ,,italo-roumaine" de 1771, composee par un savant de
Blaj, Alexe Morăşeanu, qui avait fait ses etudes a Rome vers
1764.

Voir J. Lupaş, Chestiunea originii şi continuităţii românilor într-o
de la 1792, dans Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. I,
Bucarest, 1928, p. 375-388; cf. aussi Cronicari şi istorici români din
Transilvania, p. XVID-XIX et 82-88.
72

predică
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XXIV

Les orthodoxes roumains de Transylvanie cornmencerent
bientât une lutte de resistance, de rivalite contre Ies uniates;
d'ou une recrudescence d'activite sur le terrain litteraire, surtout
dans Ies regions meridionales qui demeuraient en contact etroit
avec la Valachie.
Une image fidele des tourments qui agitaient l' âme des
humbles, demeures Ies defenseurs de la foi ancestrale, nous est
donnee par la lettre du 13 mars 1701 du Pater Ianoş, „I' ami" de
Constantin Brâncoveanu, que l' eveque Athanase avait laisse
pour s'occuper de sa cour d' Alba-Iulia a son depart pour
Vienne. Il est pret a faire tout ce que lui demande l'Empereur
mais la „foi" „bonne ou mauvaise" qu'il a r~ue de ses parents,
il refuse a l'abandonner73 •
Cependant quand le besoin s' en fit sentir plus tard, les
deux eglises se presenterent unies dans Ies luttes politiques. En
1792, Gherasim Adamovici, eveque non uniate, alia a Vienne en
compagnie de Ioan Bob, eveque uniate, pour porter le memoire
connu Supplex libellus Valachorum, rnemoire d'abord presente
a la diete de 1791, mais qui n'avait pasete pris en consideration.
Les livres necessaires a l' eglise orthodoxe roumaine
avaient ete en premier lieu importes des Principautes. Ă
l'epoque de Gh. Adamovici (1789-1796), les orthodoxes
transylvains commencerent eux-memes a imprimer ceux dont ils
avaient besoin, car Ies frontieres restaient fermees aux autres,
sans qu'il filt possible de Ies arreter tous d'ailleurs, ceux-ci se
73
Voir Al. Lapedatu, Pater Ianoş, dans Prinos lui D. A. Sturdza, Bucarest, 1903, p. 303-310.
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faufilant en cachette „dans les sacs", passant selon l' expression
populaire, par ,,la douane du coucou". Les premieres irnprimeries transylvaines qui fonctionnerent dans ce but furent celle
de Petru Bart de Sibiu, celle de Joseph Kurzbeck et de
St. Novacovici de Vienne, et plus tard, l'imprimerie orientale de
l'universite de Buda. Mais Ies livres sortis de leurs presses sont
posterieurs aux debuts de I' ecole latiniste, et nous nous
interdisons, par consequent, d'en parler ici.
Parmi Ies Roumains orthodoxes qui combattirent alors par
la plurne il faut citer Radu Tempea (devenu archipretre en 1735,
mort en 1742) qui ecrivit Istoria Sfintei Beserici a Şcheilor
Braşovului (Histoire de la Sainte Eglise de Şchei a Braşov)
(completee ensuite par Radu, qui est peut-etre son fils, ou le
clerc Radu Duma) [44 ]. L'histoire est au commencement une
courte chronique de l' eglise de Şchei depuis la venue des
Bulgares a Braşov (1392), qui reproduit la chronique du pretre
Vasile ecrite au XVIr siecle. La veritable chronique cornrnence
avec la deuxieme partie, a l'union avec Rome, et par consequent
a l' ,,Histoire de l'Eveque Athanase". Montrant Ies relations des
habitants de Braşov avec Brâncoveanu, il s'eleve contre l'union
et condamne ceux qui „ont rejete et foule aux pieds la religion
orthodoxe" et ils Ies maudit en vers na.lfs dans le genre des
suivants:
Puisse la tiare romaine
Etre ajamais aneantie
Pour que nous n 'arrivions pas
A nous griser de son houblon.

I1 y a surtout lieu de remarquer la conduite energique de
I' archipretre de Braşov lorsque se dressa contre lui Ioan
Inochentie Micu Klein qui etait venu pour attirer les habitants de
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a l'Eglise Uniate. Les documents montrent qu'il a
soutenu une lutte toute aussi energique contre Ies Saxons.
Vers la fin de la chronique, Radu raconte sa propre vie,
donnant ainsi une interessante autobiographie d'un pretre actif,
energique, immuablement fidele aI' orthodoxie et a son peuple.
C'est aussi contre l'Union qu'a ete ecrite vers 1782 ou
meme apres cette date Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvaşului,
din Eparhia Haţăgului, din Prislop (Plainte du Saint Monastere
de Silvaş du diocese d'Haţeg, de Prislop) [45 ]. Cette chronique
en vers, qui commence au fondateur legendaire Nicodim et parle
egalement de Michel le Brave „qui voulait unir Ies Roumains",
est un âpre requisitoire contre Ies chefs de 1' eglise uniate, et
surtout contre Petru Pavel Aaron, qui aurait persecute le
monastere de Prislop. En echange, il fait l'eloge de Visarion
Sarai qui soulage Ies souffrances des orthodoxes et conseille a
tous Ies Roumains de faire penitence, a Balomir, aux deputes de
Sălişte, etc.
Petru Pavel Aaron est accuse en outre, dans ce meme
ecrit, d'avoir imprime des livres nuisibles a la religion, comme
la Fleur de la Verite, le Rituel, Ies Liturgies, et d'avoir detruit
Ies eglises et Ies monasteres orthodoxes.
Les querelles religieuses sont un peril national:

Braşov

Ce ne sera pas un avantage
Que cette Union qu 'on a inventee.
Cela va seulement nous eloigner
De nosfreres de Valachie
Et de ceux de Moldavie;
Et meme entre nous, ceux de Transylvanie,
Cela va introduire le Malin
Et nous ne pourrons plus nous entendre
Ni nous distinguer des Saxons et des Hongrois.
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Les orthodoxes ne peuvent etre aides par personne, car
Elisabeth, l'imperatrice de Russie, est trop loin, et Ies Roumains
d' au-dela des monts sont trop faibles:
Nous avans attendu que vinssent d'au-dela des monts
Mes fils Roumains pour nous aider
Mais leur pays etait envahi,
Les Turcs et les Grecs le pillaient. 14

Aussi une immense douleur s'empare-t-elle de l'âme du
moine qui eclate en maledictions passionnees:
O, que lefeu ne t'a-t-il brule, Blaj,
Car tu as fait beaucoup de mau.x.

Mihai Popovici fut egalement un agitateur religieux. Il
etait pretre a Sânmiclăuş dans le Banat; voyageant en Russie
pour demander des secours en faveur de I' eglise orthodoxe, il
s'etablit quelque temps a Petersbourg et, admirant les merveilles
de la Cour, il se mit a Ies decrire dans un interessant petit livre
de notes.
Signalons en outre Theodore I vanovici Corbea parmi Ies
ecrivains religieux et les poetes du debut du XVIIIe siecle.
Comme le metropolite Dosoftei de Moldavie, mais probablement sans connaître Ies reuvres de ce dernier, il transposa le
Psautier en vers roumains. Corbea etait de Braşov et, comme
plusieurs membres de sa familie, ii se mit au service du czar. Il
dedia a celui-ci en 1720 le Psautier en vers dont „en I' annee
1725" îl donna un exemplaire „a la Sainte Eglise de Braşov".
74

On trouve ces quatre vers seulement dans l'&lition de Cezar BoUiac
(., Buciumul'', I, 1863, No. 3, p. 11-12, No. 4, p. 16, et No. 5, p. 19-20).
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Apres quelques vers adresses „au prophete et a I' empereur
David'', commence le Psautier.
Sans arriver au niveau de celle du metropolite Dosoftei, la
traduction de Corbea (46] est de beaucoup superieure aux
Psautiers calvinistes du XVII" siecle.
En dehors du Psautier en vers nous avons encore le
Lexicon latino-roumain traduit par Todor Corbea sin feromon.
Joasa/ de Braşov. La traduction se fit entre 1691 et 1703, aux
frais de Mitrofan, eveque de Buzău, d' apres le dictionnaire
latino-hongrois d' Albert Molnar et est conservee aBlaj75 [ 47].
Dimitrie Eustatievici, ou Eustathiadis Grid, est encore un
orthodoxe de Braşov . II avait fait ses etudes en Russie et entretenait d' etroites relations avec la Cour de Bucarest. Il ecrivit en
1757 la premiere Grammaire roumaine, qui lui avait ete
demandee des 1735 par Constantin Mavrocordat, en s' adressant
aux „sources veritables toujours coulantes et intarissables des
regions de Moscou, a l' Academie de Petru Movilă, de Kiew,
aux grammaires „grecque, slavonne et latine", dans lesquelles il
avait naguere etudie et dont il traduisit servilement la
terminologie. Bien qu'il ait eu l'ambition de nous faire connaître, par sa grammaire, ,Jes douceurs de la langue roumaine",
il n'a nullement reussi a donner ce que l'on attendait de lui: une
base pour Ies etudes grammaticales qui suivirent. Et d' ailleurs sa
grammaire resta manuscrite et peu de personnes eurent
l'occasion de la connaître76 [ 48].
Pendant qu' il enseignait aux ecoles de Braşov, îl ecrivit
encore un Catechisme serbe, allemand et roumain, Îndreptarea
75

Voir plus loin L. Gobl, A magyar szotarirodalom hatasa as olahra,
Budapest, 1932, p. 4-22.
76
N. Iorga attribue a D. Eustatievici aussi le manuscrit Însemnări de
cronică ale clericilor din Şcheii Braşovului (Notes de chronique de Şchei â
Braşov); voir ,,Buletinul Comisiei istorice a României", voi. XII, 1933,
p. 59-99.
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păcătosului

(Le redressement du pecheur) et traduisit du msse
Economia lui Florin cel Mare (L'Economie de Florin le Grand).
Plus tard, apres avoir ete ,,nomme directeur" des „ecoles orthodoxes de Transylvanie'', il imprima: Dezvoaltele şi tâlcuitele
Evanghelii (Developpements et interpretations des Evangiles),
Sibiu, 1790; Synopsis, adecă cuprindere în scurt a cei vechi şi a
cei noao Scripturi (Synopsis, c'est-a-dire resume de I' Ancien et
du Nouveau Testament), Sibiu, 1791; Scurt izvod pentru lucruri
de obşte şi de chilin în scrisori de multe chipuri (Bref modele
pour Ies sujets generaux ou particuliers de lettres de toutes
sortes), Sibiu, 1792.
A Braşov, le clerc Petcu Şoanul, qui avait cree une „imprimerie nouvelle" avec des caracteres tailles a la main, imprima
en 1733 le premier Calendrier roumain „compose d' apres le
calendrier serbe" „pour servir 100 ans".

xxv
Comme on ne trouvait pas d'imprimeurs en nombre suffisant, au XVIDe siecle Ies Roumains transylvains des deux
confessions continuerent a copier des manuscrits qui contenaient, a câte des textes religieux necessaires aux offices, des
sermons pour toutes circonstances, et divers livres populaires.
C'est ainsi que sur Ies feuilles blanches d'un manuscrit du
XVIIr siecle qui contient des Sermons funebres, des Prieres
pour la Sainte Communion, l'Office des Saintes Passions, etc.,
et qui se trouve a la bibliotheque du Lycee „G. Coşbuc" de
49
Năsăud [ ] , a ete copiee en 1715 IA Lettre de Natre Seigneur
Jesus-Christ ou Legende du Dimanche. Bien que ne nous ayant
pas ete conserves, d'autres legendes de cette sorte furent sans
doute copiees et on a probablement lu avec plaisir Alexandrie
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connue des le XVr siecle, la Fleur des Dons ou la Petite Abeille
(un manuscrit du xvme siecle portant le titre de la Fleur des
Dons, mais d'un contenu tout different de l'autre se trouve dans
la bibliotheque de J. Marţian de Năsăud [5°]), etc. Du XVIIr
siecle ont ete conservees plusieurs copies transylvaines de
Archir<ie> et Anadan.
Nous pouvons nous faire une idee claire de ce qui se lisait
dans ce genre en Transylvanie au XVille siecle d'apres trois
manuscrits qui nous sont parvenus et qui sont des miscellanees.
Le premier est le Codicele Matei Voileanu [5 1], ainsi
nomme du ,,logothete Matei Voileanu le clerc", qui l'a ecrit
entre 1737 et 1768. Matei etait un Transylvain ne a Voila, pres
de Făgaraş. 11 a ecrit son manuscrit au monastere de Drăguş et
Bistriţa, puis dans la commune de Hundorf, et enfin en 1761 a
Şoimuş

roumain.
Le manuscrit de Matei Voileanu nous revele on ne peut

mieux I' etat de la culture et du gofit litteraire des lettres transylvains au xvme siecle. Ă cote de textes purement religieux,
de vies de saints, de fragments de Pateric ou d' Otecinic, de vers
latins ecrits en caracteres cyrilliques, d' evangiles expliques, de
canons, de demandes d'absolutions et de prieres, nous trouvons
l' Histoire de la Troade, I' Histoire de la Sibylle de Crete
{d'Erythree], Ies Sortileges de la Pythie idolatresse, Le regne de
Basile de Macedoine , Le regne de Leon le Sage, Ies Propheties
de la venue du Christ, Le conte d'Archerie et de son neveu
Anadan, La Lettre qui est tombee du ciel, Ies Exemples
philosophiques traduits du grec, le Cantique de Joasaf .. quand
il est entre dans le desert. Ces trois derniers morceaux sont des
contes en vers. Nous avons encore le psaume 136 rime par
Matei Voileanu lui-meme, qui traduisit aussi en vers quelques
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hexametres latins d'Eusebe de Pampylie, Eveque du Cesaree de
Palestine, sur ,,les Propheties de la Sibylle"77.
Le deuxieme manuscrit a ete ecrit entre 1754 et 1783 par
plusieurs hommes instruits vivant isoles a la campagne parmi
lesquels se trouvent un Ion de Surduc et un diacre Mihai
Popovici de Cuzap [5 2); II ne contient pas moins de 48 textes,
parmi lesquels il y a des copies de textes anciens, comme par
exemple la Priere pour chasser Les diables des eaux, qui
complete le texte conserve en partie seulement dans le Codex
Sturdzanus, Paroles pour lorsque l'âme quitte le corps, etc. Le
premier est un fragment d'une saynete comico-satirique en vers,
le premier de ce genre en roumain (un prelat sert de juge dans le
proces intente par une jeune fille trompee a un homme qui
l'abandonne). Nous trouvons la aussi d' autres textes en vers,
comme celui qui sur un ton plaisant conte la maniere dont naît
l' amour chez Ies payasans, Verşul lui Adam (le poeme d' Adam),
qui a ete copie ulterieurement, etc. Nous donnons ici le titre des
textes les plus importants: Enseignement relatif au tabac, Vlasi
chez Jesus-Christ, Paroles prononcees par Jesus sur la Croix,
Conte du Jugement demier, Histoire d 'Abraham, Histoire de
Saint-Jean le theologien au Jugement Demier, Paroles pour
lorsque l'âme quitte le corps, Explications du songe de
Sihanciu, Enseignement du Seigneur Archerie, Histoire d'Adam,
Explications sur la richesse de ce monde, Histoire de
l'Archange Michel, Histoire de Jean l'Evangeliste, Cantique de
Constantin l'Empereur chretien, Sermon des 12 Vendredis,
Chant sur la fin des princes et des empereurs, et d'autres chants,
sermons, belles histoires, formules d'incantations contre la peste
et la fievre (l'une d'entre elles, slavo-roumaine, doit etre ecrite
n Voir Codicele Matei Voileanu, Scrieri din prima jumătate a
veacului trecut, public par Matei Voileanu, assesseur au consistoire, Sibiu,
1891.
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„a jeun"), prieres (une en hongrois et „Ies Mritages" ou le Notre
Pere en tzigane), etc. 78
Dans ,,Dacoromania", V, p. 502-522, nous avons decrit
un troisieme manuscrit, ecrit par un emigrant du nom de
,,Nicolas" qui, d'apres la langue, doit etre originaire d'Oltenie,
et qui a passe en Transylvanie apres 1769. Le livre a ete garde
dans cette province apres avoir circule dans plusieurs villages
53
[ ] . I1 a ete ecrit avant 1800 et contient, comme nous le
montrent d'autres manuscrits, certains textes venus, les uns des
Principautes, les autres de Transylvanie. Ă cote de fragments de
la Correction des Pecheurs, et du Pateric ou de l' Otecinic ( Pour
le miracle qui s'est accompli pour le peintre, Pour l'enfant d'un
an que la Mere de Dieu a garde en bonne Sante, Pour Saint
Jean Cucuzel, etc.), on y trouve L'Epître de la Mere de Notre
Seigneur Jesus-Christ, L'Explication de la Sainte Liturgie, des
Demandes et Reponses, La Plainte de la Mere de Jesus-Christ,
en vers, Vers pour un mariage, Vers pour Noel, et beaucoup
d'autres poesies, une Berceuse, deux chroniques rimees
(l' Histoire de la Valachie a partir de 1769, et des Vers de
Hotin) connues dans d' autres variantes. Deux variantes
anciennes des vers nomrnes aussi Chant de l 'etranger ont ete
publiees par Gaster dans la „Rev. pentru ist., arh. şi filol.", II,
1883, p. 320, No. XI et XII.
Le cadre de ce chant dans le manuscrit de l' ernigre
Nicolas nous montre qu'il repose sur la realite. C'etait le chant
„des ernigres" refugies des Principautes en Transylvanie.
D' autres variantes des poesies publiees par Gaster dans la revue
citee plus haut temoignent que celles-ci sont assez anciennes et
que l'affirmation qui voudrait qu' A. Pann „ait utilise des
78
Nous avons parle de lui dans „Dacoromania", III, p. 238-251 , ou
nous avons publie aussi deux des textes Ies plus interessants.
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manuscrits anterieurs en ne les changeant souvent que tres peu"
(,,Rev. pentru ist., arh. şi filol.", II, 1883, p. 314) est exacte.
Un manuscrit du Musee de la Langue Roumaine de Cluj
nous conserve l' Isopia (Vie d'Esope), ecrite en 1784 a Braşov
[54].
Certaines de ces ceuvres furent aussi imprimees vers la fin
du XVIIr siecle. Ce sont par exemple: Pilde filosofeşti (Les
Exemples philosophiques), Sibiu, 1795; Viaţa şi pildele lui Esop
(Vie et exemples d'Esope), Sibiu, 1795; etc.

XXVI
Nous ignorons a quel peuple appartenait un certain Gavril
qui, dans une petition originale en vers de l'annee 1714,
demande a un comte son intervention pour etre nomme
garde-forestier dans les montagnes a Hunedoara, lui promettant
de donner satisfaction, et d'offrir en echange de cette faveur, un
cheval, des beliers, des truites, du fromage et de la galette. La
poesie est ecrite en caracteres !atins et avec l' orthographe
hongroise79 • Nous avans en tout cas des preuves que la poesie
populaire roumaine etait fort appreciee, irnitee et traduite par les
lettres hongrois du
siecle. Divers manuscrits hongrois
nous ont garde de nombreux exemples de ce genre. 80
Chiş,

xvnr

79

Nous l'avons publice dans „Făt-Frumos", Suceava, I, 1926, No. 1,

p. 2-3.
80

Quelques uns d'entre eux, datant de 1798, ont ete releves par
T. Attila Szab6, Az Erdelyi Muzeum Egylet XVl.-XIX. szcizadi keziratos
enekeskănyvei, Cluj, 1929, p. 12, No. 21. Le Chant de Horia est de 1785 (Hora
panaszos eneke), id., ibid., No. 22. Tous ont ete reproduits par O. Ghibu dans
Contribuţii la istoria poeziei noastre populare şi culte, Bucarest, 1934,
p. 28-36. En ce qui concerne Brumărelul (Octobre), qui existe en roumain et
en hongrois, Ies variantes roumaines sont plus nombreuses. Il se trouve aussi
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En l' „anyi Domnului o mnyije septyeszutye, sasezets, si
vopt" (1768) furent imprimes, probablement a Cluj, Kintyets
kimpenyesty ku glazurj rumunyesty (Chants rustiques avec
paroles roumaines),fekutye gye-un holtyej kimptyian pintru voja
fetyilor, nyevesztyirol (sic), s- tselora kuj sze potriveszk si ku
altzi se izbeszk (sic = iubesc) 81 (faits par un celibataire de la
plaine pour le plaisir des jeunes filles, des femmes et de ceux
auxquels ils conviennent, et qui sont amoureux). Apres 1780
l' on commence a imprimer aussi d' autres vers; par exemple
Pustia dragoste (Amour solitaire), Sibiu, 1786, a l'occasion du
mariage de l'imprimeur Hochmeister, etc.

:xrxe

dans le manuscrit No. 3102 du Musee Transylvain du debut du
siecle, et
non seulement dans la collection de V. Alecsandri et de G. Dem. Teodorescu,
mais aussi chez Alexiei, Bălăşel et dans Ies revues „Şezătoarea", ,,Junimea
literară'', „Semenicul", etc. Une poesie intitulee ,,Hai-hui'', de cette epoque a
ete publice par nous dans ,,Junimea literară", Cernăuţi, XV, 1926, No. 1-2,
p. 6-7. Mais nous en connaissons aussi d'autres. Ainsi, dans le manuscrit A,
353. No. l. C. 14 de la Bibliotheque du Musee Transylvain se trouve Musl)ca
Szavu notaja; dans un autre manuscrit un Vărbunc ou Bărbunc (= genn.
Werbung „racolage" et „danse paysanne"), etc.
81
Le petit livre a ete decrit d'abord par H. Teculescu, Oameni şi
locuri, dans ,,Anuarul Liceului Principele Nicolae din Sighişoara", a.
1929-3G-1932-33, Sighişoara, 1937, p. 366-368, qui donne aussi en facsimile
la feuille du titre (p. 331) et la premiere page du texte (p. 333); puis par
O. Ghibu, o. c„ qui en a publie en entier le texte rournain dans une
transcription modeme. D'apres ce qui a ete publie l'on ne peut preciser si le
petit livre qui a le meme contenu decrit par A. Veress, Bibliografia
română-ungară, 2-e voi., Bucarest, 1931, p, 121-122, est ou non une
deuxieme Cdition de celui de 1768. Ce deuxieme exemplaire decrit par Veress
est imprime entierement en caracteres Iatins et avec I' orthographe hongroise,
et non en caracteres cyrilliques, et ii contient tous Ies 14 chants roumains et
„non seulement 7 des 14", comme l'affinne O. Ghibu. o. c„ p. 4 [55 ].
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NOTE
[1] Manuscrisul se păstrează în colecţia Muzeului Naţional de
Artă al României, sub nr. 6672/430. Despre Tetraevanghelul miniat copiat de egumenul Nicodim a se vedea
şi Ion-Radu Mircea, Cel mai vechi manuscris miniat din
Ţara Românească: Tetraevanghelul popii Nicodim ( 14041405), în ,,Romanoslavica'', XVIII, 1966, p. 203-221.
[2] Textul a fost editat critic în 1970 la Editura Minerva de
Florica Moisil şi Dan Zamfirescu, însoţit de o traducere a
originalului de G. Mihăilă. Pentru o analiză detaliată a
acestei lucrări parenetice de factură umanistă a se vedea
P. P. Panaitescu, Învăţăturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii, în Contribuţii la istoria culturii
româneşti, Bucureşti, 1971, p. 163-231 ; Dan Zamfirescu,
Neagoe Basarab şi Învăţăturile către fiul său Theodosie.
Probleme controversate, Bucureşti, 1973; I. C. Chiţimia,
Probleme de bază ale literaturii române vechi, Bucureşti,
1972, p. 109-144; Dan Horia Mazilu, Literatura română
în epoca Renaşterii, Bucureşti, 1984, p. 187-254.

[3] Pasajul trebuie reformulat corect în versiunea românească, în
concordanţă cu cel din franceză: În 1545, apare în acest
oraş, mai întâi, un Molitvenic, tipărit de călugărul Moisi;
apoi va apărea un Apostol, în 1547 etc.
Corectând aceste date, autorul va omite, însă, din versiunea publicată, Triodul-Penticostar, datat iniţial din 1550,
tipărit de fapt de Coresi, tot la Târgovişte, în 1558.
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[4] În deceniul şapte, au fost identificate drept tipărituri sibiene
Tetraevanghelul slavon din 1546 şi, respectiv, Tetraevanghelul slavo-român din 1551-1553, care aparţin tot lui
Philippus Pictor, supranumit Moldoveanul. Cercetările
întreprinse de Hervay Perene, Jak6 Zsigmond, Demeny
Lajos, Ion Gheţie, Alexandru Mareş ş. a. au impus deci
Sibiul ca primul centru tipografic românesc. Vezi o sinteză a acestor opinii în lucrarea lui I. Gheţie, Al. Mareş, Originile scrisului în limba română, Bucureşti, 1985, p. 95-99.
lui Coresi cu tipografia honteriană este
de A. Huttman şi P. Binder, Geneza Cazaniei a
II-a (1581) şi legăturile diaconului Coresi cu tipografia
latină din Braşov, în Studii de limbă literară şi filologie, I,
Bucureşti, 1969, p. 248-249.

[5] Ideea

colaborării

reluată

[6] Mai recent, Ion Gheţie a datat Catehismul coresian în intervalul cuprins între 15 septembrie 1559 şi 3 mai 1560.
Vezi Câteva precizări în legătură cu datarea Catehismului lui Coresi, în „Studii şi cercetări lingvistice", XVII,
1966, nr. 5, p. 547-553. Pe baza unor date de ordin filigranologic, Alexandra Roman Moraru plasează apariţia cărţii
(pe care o editează critic) în perioada 1 ianuarie - 3 mai
1560. Vezi Texte româneşti din secolul al XVI-Zea,
coordonator Ion Gheţie, Bucureşti, 1982, p. 33.
[7] O

nouă ediţie

a Tetraevanghelului a publicat Florica Dimitrescu în 1963.

[8] Examenul filigranologic întreprins începând din 1967 de
Gebhard Bliicher şi Gemat Nussbăcher a permis datarea
Apostolului coresian în anul 1566. A se vedea şi I. Gheţie,
Al. Mareş, Originile, p. 200; idem, Diaconul Coresi şi
izbânda scrisului în limba română, Bucureşti, 1994, p. 92.
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datare, propusă încă din 1897 de I. G. Sbiera, a
devenit, pentru mult timp, un loc comun în istoriografia
românească. Cf. şi BRV, I, nr. 13, p. 51, 516, IV, p. 170.
Pentru o nouă datare în intervalul 1567-1568, vezi Pavel
Binder şi Arnold Huttman, Cu privire la datarea şi
geneza Cazaniei I, tipărită de diaconul Coresi, în ,,Limba
română", XVI, 1967, nr. 2, p. 109-117; Al. Mareş, Când
şi unde s-au tipărit Tâlcul Evangheliilor şi Molitvenicul
românesc, în ,,Limba română", XVI, 1967, nr. 2,
p. 119-130.
Localizarea braşoveană a celor două tipărituri a fost pusă,
de asemenea, la îndoială, centrele propuse fiind, pe rând,
Alba-Iulia, Teiuş, Aiud sau Cluj. Pentru sinteza acestor
opinii, vezi I. Gheţie, Al. Mareş, Originile, p. 236; a se
vedea şi Eugen Pavel, Carte şi tipar la Bă/grad
(1567-1702), Cluj, 2001, p. 15-23.
O ediţie critică a acestor tipărituri a publicat Vladimir
Drimba în 1998.

Această

[10] Textul Liturghierului a fost editat de Al.

Mareş

în 1969.

nouă datare a Pravilei atribuită lui Coresi are în v cJ r •
anii 1560-1562, potrivit estimărilor lui Al. Marc

(11] O

G. Blticher. Pentru amănunte, a se vedea ediţia îngrijit
Gheorghe Chivu, în Texte româneşti din secolul
XVI-Zea, p. 131-257.
[12] O nouă ediţie a Psaltirii slavo-române, compar ll ·u
Psaltirile coresiene din 1570 şi 1589, a rcalin1l St 111
Toma în 1976.
(13] Primul volum din Sbomicul (Mineiul de praznice) <.lin J 4ţ h 1 1
a fost semnalat de P. Atanasov în 1970. Part• 1 I d111
Octoih a apărut în 1574. Date actualizate privind t1p1 11
turile slav·one ale lui Coresi în monografia lui I. Gh ·111· -,1
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Al.

Mareş,

română,

[14] Scris

Diaconul Coresi
p. 141-210.

iniţial/tipărit greşit:

şi
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izbânda scrisului în limba

Liturghierul.

[15] Scris iniţial: Evangheliarul (confuzie curentă în epocă). În
versiunea românească manuscrisă, apare corectat, uneori,
Tetraevanghelul, în unele pasaje se optează de la început
pentru această din urmă denumire, iar în altele autorul
utilizează în continuare forma Evangheliarul. În schimb,
în varianta franceză este dominantă forma improprie
Evangeliaire.
(16] Teza identităţii Lorinţ-Lavrentie a fost abandonată de cercetarea filologică actuală; pentru delimitarea tipăriturilor
celor doi tipografi şi corectarea unor date de apariţie, vezi,
Al. Mareş, În legătură cu activitatea tipografică a
diacului Lorinţ, în ,,Limba română", XIX, 1970, nr. 2, p.
129-137; idem, Un capitol din istoria tiparului românesc
din secolul al XVI-iea: tipăriturile ieromonahului
Lavrentie, în „Studii şi cercetări lingvistice", XXI, 1970,
nr. 6, p. 645-667; idem, Activitatea tipografică a ieromonahului Lavrentie în lumina unor noi informaţii, în
,,Limba română", XXI, 1972, nr. 4, p. 307-315; Demeny
L., Lidia A. Demeny, Carte, tipar şi societate la români
în secolul al XVI-Zea, Bucureşti, 1986, p. 106-127.
(17] Tetraevanghelul slavon al lui Lavrentie a apărut, de fapt, la
Mănăstirea Plumbuita, în două ediţii: în 1574 şi, respectiv,
în 1582.
(18] Se referă la Tetraevanghelul de la Sibiu, datat ulterior în
c. 1551-1553. O ediţie facsimilată a fost publicată în 1971
de Emil Petrovici şi L. Demeny.
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[19) În realitate, acest fragment provine dintr-o Psaltire bilingvă
(cu traducerea românească intercalată), datată aproximativ
în 1576-1577. Cf. Al. Mareş, O psaltire slavo-română
necunoscută din secolul al XVI-iea, în ,,Limba română",
")(V, 1966,nr.4,p.371-378.
[20] Palia de la Orăştie a fost

editată

de Viorica Pamfil în 1968.

[21] Datat în c. 1571-1575, a fost editat critic de I. Gheţie, în
Texte româneşti din secolul al XVI-Zea, p. 261-364.
[22] Codicele Voroneţean (BAR, ms. rom. 448) a fost editat
critic de Mariana Costinescu, în 1981, la Editura Minerva.
[23] Se referă la fragmentul cunoscut în literatura de specialitate
sub denumirea de Apostolul Iorga, datat aproximativ în
perioada 1551-1583.
[24) Codicele Sturdzan (BAR, ms. rom. 447) a fost editat critic,
în 1993, de Gheorghe Chivu.
[25] Ultimele trei texte aparţin, în realitate, primei jumătăţi a
secolului următor. Primele două au fost editate de N.
Drăganu, în 1914, iar Manuscrisul de la Ieud (1621-1633)
de Mirela Teodorescu şi Ion Gheţie, în 1977.
parţial în ms. rom. 1764 (BAR
tot din secolul al XVII-lea; vezi şi
Gh. Chivu, Date noi despre Apocriful Iorga, în ,,Limba
română", X")(VIJ, 1978, nr. 5, p. 509-521.

[26) Textul este conservat
Bucureşti) şi datează

[27) Actualmente, ms. 6 din biblioteca Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu" din Cluj.
[28) Ms. rom. 4329 (BCU Cluj).
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[29] Ms. rom. 4746 (BCU Cluj), cunoscut şi sub numele de
Codicele Drăganu. Despre Catehismul Marţian, aflat în
acest miscelaneu, a se vedea şi Ion Gheţie, Începuturile
scrisului în limba română. Contribuţii filologice şi
lingvistice, Bucureşti, 1974, p. 98-109.
[30]

Cercetări

recente au infirmat utilizarea versiunii lui Macarie;
vezi I. Gheţie, AL Mareş, Diaconul Coresi, p. 69-76.

[31] Reexaminarea filigranologică a condus la anii 1551-1558,
pentru Psaltirea Voroneţeană (BAR, ms. rom. 693),
respectiv 1573-1578, pentru Psaltirea Scheiană (BAR,
ms. rom 449). Vezi, în acest sens, Al. Mareş, Datarea
Psaltirilor Scheiană şi Voroneţeană, în ,,Limba română",
XXXIll, 1984, nr. 3, p. 191-198.
[32] O nouă datare a manuscrisului se circumscrie în intervalul
1563-1583; vezi Al. Mareş, Datarea Codicelui Voroneţean, în ,,Limba română", XXXI, 1982, nr. 1, p. 41-50.
[33] Cea mai recentă datare a Psaltirii Hurmuzaki (BAR, ms.
rom 3077) are în vedere, cu aproximaţie, primul deceniu
al secolului al XVI-lea. Vezi Ion Gheţie, AL Mareş, De
când se scrie româneşte?, Bucureşti, 2001, p. 51-52.
[34] Cf. şi I. Gheţie, Începuturile scrisului în limba română,
p. 42-43.
[35] În legătură cu datarea cărţii, vezi Al. Mareş, Data tipăririi
Catehismului calvin: 1640 sau 1642?, în ,,Limba română", xxm, 1974, nr. 6, p. 541-542.
[36] Privitor la sursele Noului Testament din 1648 şi ale
Psaltirii din 1651, a se vedea şi Eugen Pavel, Carte şi
tipar la Bălgrad, p. 163-200.
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Noul Testament a fost reeditat în 1988, iar Psaltirea în
2001, ambele sub auspiciile Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române de la Alba-Iulia.

[37] Sicriul de aur a fost editat în 1984 de Anton
Editura Minerva.

Goţia,

la

[38] Pentru datarea Ceasloveţului în 1686, vezi Eugen Pavel,
Câteva adăugiri şi precizări la Bibliografia românească
veche, în „Cercetări de lingvistică", XXV, 1980, nr. 2,
p. 239.
[39] În prezent, în BAR Cluj, ms. R. 1526.
[40] Scris iniţial/tipărit: Sihaici. Această lecţiune a unei grafii de
altfel corectate o dă N. Drăganu şi în articolul Pagini de
literatură veche (O colecţie de cărţi populare într-un
manuscris din jumătatea a doua a sec. XVIII) , în
,,Dacoromania'', III, 1922-1923, p. 246. O ediţie cu Cele
douăsprezece vise fn tâlcuirea lui Mamer a publicat
Alexandru Mareş în 2003.
[41] Pe lângă eroarea de datare a celei de-a doua cărţi, apărută
în 1702, formularea este confuză, cele două texte fiind
tipărite, de fapt, la Bălgrad (Alba-Iulia). O parte din
instrumentarul acestei tipografii a fost transferat, în 1738,
la Blaj.
[42) Cartea a fost
[43] Ambele
[44] A fost

tipărită

lucrări

editată

în 1750; cf. BRV, IV, p. 244.

se află în BAR Cluj, ms. rom. 86 (coligat).

în 1969 de Octavian

Şchiau şi
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[45] Versiunea editată de Dan Simonescu (BAR, ms. rom. 415),
în volumul Cronici şi povestiri româneşti versificate,
Bucureşti, 1967, p. 74-90, nu cuprinde primele două
grupaje de versuri citate. Cel de-al doilea fragment
adiţional, aflat între vers. 657 şi 658, nu este menţionat de
editor în aparatul critic.
[46] Se păstrează în BAR Cluj, ms. rom. 75. A se vedea şi
studiul lui Octavian Şchiau şi Doina Curticăpeanu,
Psaltirea lui Teodor Corbea, în „Steaua", XVIl, 1967,
nr. 12, p. 59-68.
[47] În prezent, în BAR Cluj, ms. rom. 43. Textul a fost editat în
2001 de Mihai Gherman la Editura Clusium.
[48] Prima gramatică a limbii române (BAR, ms. rom. 583) a
fost editată în 1969 de N. A. Ursu.
[49] În prezent, ms. 9 din biblioteca Institutului „Sextil Puşca
riu" din Cluj .
[50] Este păstrat la BCU Cluj, ms. rom. 4344.
[51] BAR, ms. rom. 3399.
[52] În biblioteca Institutului „Sextil Puşcariu", ms. 34.
[53] Ms. 17 din biblioteca Institutului „Sextil Puşcariu".
[54] Ms. 14 din biblioteca Institutului „Sextil Puşcariu" .
BRV, IV, p. 83-86; B. Kelemen, Precizări şi completări la Bibliografia românească veche, în „Cercetări de
lingvistică'', III, 1958, p. 75-87.

[55] Cf.

şi
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