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CîND A.APAHUT PHIMA EDIŢIE ROMANEASCA
A A.LEX.!lNDHlEIt
G. ISTRATI<:
Limba noastră scr-isa,care nu ne-a păstrat: text!' mai vechi de secolulal
XVI-lea,avea, la inceput,caracterpronunţatreligios.In orice caz, atît traducerile
rctacizantc,localizateîn nordul Transilvanieişi în Maramureş.cît şi tipăriturile
coresiene,plasate în sudul Transilvaniei,ca şi Palia de Ia Orăştie,fac parte din
această categorie.Ele sint, in acelaşitimp, texte modelate după o limbă străină,
ceea ce însemncazâcă se resimt de topica şi sintaxa acesteia. B. P. Hasdeu şi,
după el, Al. Hosettile-au numit, cu bună dreptate,texte de Iirnbăscrisă,spre deosebirede scrisori
lc particulare,actele private etc. care ar reprezentalimba vorbitâ.. Ccle mai importantetexte de limbă vorbită, din secolulal XVI-lea,au fost
publicatede B. P. Hasdeuîn primul volumdin Cuvintedin br1trîni(1878),al cărui subtitlu (Limbaromâniit;orbitr1Între1550--1600)
subliniază caracterul lor
deosebrtorfaţ{ide traducerilerotacizantesau de tipăriturilecorcsien«.
Caracterulpreponderentreligiosal primelor traduceri româneşti,aservirea
lor unui modelstrăin, ca şi teama de a nu călca dogmelebisericii,în transpunere,
au făcut ca limba scrisă din secolulal XVI-leaSi"!conţinănumeroaseconstructii
Improprii,au făcut ca fraza să ne pară, de cele mai multe ori, incătuşată,siluită,
strainti.A fost nevoieca traducătoriişi, în general,cărturarii din perioadaÎnceputurilor să-şi lărgeascăorizontultematicpentru ca, în felul acesta,să fie eliberată şi limba din incorsctareacu totul impropriein care se afla. Lucrul acesta a
inceputsă se întrevadăîncă din'prima jumătatea secoluluial XVII-lea,cînd, pe
lîngă preocupăr-ile
de natură religioasă,mai semnalămpe cele juridice,pe cele
istorice (cronicărcşti)şi, înainte de toate, pe cele legate de literatura cărţilor
populare.
Nu se poate spune efi traducerilejuridice,cărţile populareSi.lV.i
cronicilese
deosebescfundamental,sub aspectullimbii, de traducerilecu caracter religios.
Elementeledeosebitoaresînt, în orice caz, mai puţin numeroaseşi mai puţin importantedecît punctelecomune.Am putea chiar afirma că, la nivelulsecoluluial
XVII-lea,avem cîteva scrieri religioase(Cazallialui Varlaam.Noul Testamentde
la Bălgrad,traducerilelui Dosoftei,Bibliade la Bucureştiotc.)Ci.!nimicinferioare
texteloristoriceori celorpopulare.Se observăcum,de la ultima'carte cu conţinut
religiosdin secolul al XVI-lea(palia de la Orăştie,1582),pînă la Cazanialui VarIaarn (laşi, Hl43),a fost străbătut un drum mult mai lung decît cei 61 de ani pe
care ni-i indică datele respective.Vreau să spun că progresul este mare chiar
dacă ne rezumămnumai la preocupărilede natură religioasă,care stau, aşa cum
am văzut,sub semnuldogmelor.S'-(1spus, cu bună dreptate,că traducătoru
l religios urmărea,în transpunereasa, găsireacorespondentului
necesarnu atît al conţinutului,in general,cît al fiecărui cuvînt in parte. Din cauza aceasta,construcţia frazeiavea de suferit,de multeori.
Cu totul altfel stau lucrurile in celelalte domeniide activitate. Literatura
juridlcăse apropie,din multe puncte de vedere,de cea religioasă.Dar, împotriva
acestuiIapt, traducătorulrespectivnu era dominatde teama falsificăriiconţinutului din momentce el căuta, intenţionat,să pună de acord textul grecescpe care
îl avea în faţă, şi după rare traducea,cu legea nescrisăa pămîntului.Cu atît mai
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mult cronicarul,participantel însuşi la dcsfi:işurarea
evenimentelor,
nu se simtea
obligat si"!urmeze,fără abatere,izvoarelepe care le avea la îndemînă.Dealtfel,
lucrul acesta nici nu era posibil.In izvoarelestrăine, pe care le avea la dispoziţie, se f'ăceauşi afirmaţiimai puţin favorabilela adresa românilorori a partidei
pe care o reprezentaboierul cronicarşl, atunci, vrînd-nevrînd,acesta trebuia S[I
mai "citească"şi ,,în inima lui", cum spune Ion Neculce,să ia atitudineŞI să Tnterpretezefaptele în spiritul dorit de el. Toateacesteacontribuiaula îndepărtarea
de fraza din textul original,la o construcţiepersonală,mai conformăcu spiritul
limbii românedecît cea pc care o cunoaştemdin literatura religioas{lde pînă
atunci.
Independenţaaceastaeste, încă, şi mai mare în domeniultraducerilorcărţilor populare,unde posibilitateade mişcarea traducătoruluieste aproapenelimitată. Operă de imaginaţie,literatura cărţilor popularenu se traduce nicăieri",ci
pretutindenise transformă,după o expresiea lui B. P. Hasdeu.Fiecarepovestitor
nou tindesă adaptezesubiectulla împrejurărilesale proprii de vlată şi, de la cat:
la caz, amphf'icăori reduce anumiteaspecteale naraţiunii.Iar în privinţa exprimării nu există nici o îngrădire.In volumulal II-lea din Cuvintedin bâtrini.
Bucureşti,1879,B. P. Hasdeuafirma: "Literaturapoporanăcea scrisă, ca şi cea
ncscrisă,călătorescdin limbă in Iimbă; dar ele nicăier-inu se traduc,ci se transformă.Oricepoporposedăo formă proprie a sa, primind ca al său numai ceea
ce corespundeacelei forme specifice,care se modifir-ăşi ea din epocă în epocn,
provocîndmodificăricorelativein tot ce este poporun"(p. XVIII-XIX). Ideea
avea să fie reluată,pe larg, ele NicolaeCartcjan, care, în volumul1 din Cărţile
populareÎ.n literatura românească,Bucureşti,1929,p. 210,ne dă şi unele amănunte asupra sorţii pe care a avut-ocea mai importantăcarte de Ilternturăpopulară, Jlle:candna:"Trecîndpeste hotareleveacurilor'şi alo neamurilortraducătorii succesivi,diridu-siseama că formelede viaţă socialăale prototipuluinu vor
fi înţeleseîn cercul cititorilor, cărora se adresează traducerealor, pn:lucrea"ă
acele forme specifice,adaptîndu-Iela condiţiileetnograficeşi socialeale mediului
lui. Astfelîn prelucrareapcrsanăa romanuluilui Alexandrucel Mare,Alexandru
- lskander- a devenitun adevăraterou naţional: este fiul lui Daric.Darab.şi
al fiicei lui Filip, iar Ia capătul războaielorsale, după victoriaasupra lui Por,
întreprindeun adevăratpclogrinagiula Kaaba.
în redacţiunilemedievaleale Occidentului,romanula dobînditun pronunţat
coloritIeudul,Alexandrue inconjuratde cei 12 pair-i.de arnirnlulBabilonuluisi
de o întreagiicurte de vasali,şambclani,duei.: -- ba şi un jongleurîşi face apariţia in acestcolţde lumemcdievnlă.
.
In rcdactiuneanoastră.Alexandruîmpărat poartă pe cap, ca şi domniinoştri, gugiumancu stemă ele aur şi pene albe de strutocamil,se îmbracăîn caltan
ele aur, este înconjuratde voievozi,vornici,vistierlşi căpitanişi nu-i Iipseştc,fi"
rcstc,nicivraciul".
, 'Carteapopularăcea mai cunoscutăeste Ale.randria.!vIulttl
vreme s-a crezul
că primeletraduceriromâneştiale ei ar data dela începutulsecoluluial XVIIJlea. Dar, acum mai bine de 90 de ani, a fost publicat un nou manuscris,descoperit în Transilvania,Ungi"!
Blaj. Dintr-o însemnarece ne-a fost transmisă. rezultă.că acest manuscrisdatează de la: anul 1620.Putem, aşadar, vorbi de o pe-o
rioadă de peste trei secoleşi jumătatede contactcu aceastăliteratură care, multă
vreme,a. constituitaproape singura delectare a bătrînilor noştri. Manuscrisul
respectiveste numai o copie după un originalmai vechi (probabildin secolulal
X'V'l-Iea),
care s-a pierduL
Traducereaa fost efectuată,după toate probabilităţile,în sud-vestulTransilvaniei,în părţile Huncdoarci,după un originalsîrbesc,şi nu poate fi Iocalizată
în Moldova,cum au crezut cîţiva specialiştidin trecut, plecînd de la cea mai
veche variantă slavă, cunoscutăpc teritoriul ţăr.ii noastre (1562).Dacă admitem
acest lucru sîntem nevoiţisă explicămnumeroaseleparticularităţilingvisticeprin
intermediulcopiştilor,să admitem,adică,o modificare,substanţiani,il textului
original,moldovenesc,
prin copiştiial căror grai era unul de nuanţiiardelenească.
Tem'etic,nu este imposibilca lucrurilesi'!se fi petrecutaşa. Mi se pare, însă, C[I
fenomeneleardeleneştisînt prea importanteşi prea numeroase,ca să le putem
explica numai aşa. Putem, oare, admite ca, într·-ovreme în care textele moldo-
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se caructcrizuuprintr-o accentuatăpalntnlizarc a lui J, cum se vede din
lui Var-laam,ale lui Dosof
l.ei, din Lctopisoţullui Miron Costin şi din
Istoria Herodot,să nu se fi strecurat nici măcar un singur exemplu Într-o
presupusacopie ardetenească
? Ştim, pe de altă parte, că letopiseţele moldovenc:;tini s-au păstrut,mai ales, prin intermediulunor copii rnuntoriesti,din care
Il-a fost înlăturatăpalatalizarea.Sînt, după cum se vede,intrebări cărora nu li s-a
dat U.Ilrăspunsşi foarte probabildl acest răspuns nu se va putea da înainte de
apariţia,într-o ediţie absolut ",tiinţ.ifidi,
il copiei.de Ia 1620 il Alexandriei.PÎn.',
atunci,sîntem inclmaţi să vedem,în accasUitraducere,mai degrabă un produs
ardelenescdecîtunul moldovenesc.
De manuscrisulde la 1620ne vorbeste,mai Întîi, 1. Bianu, în "Columnalui
Traian",18B3,p. 327,care, pe lîngi"lunele informaţiiutile, emite şi cîteva ipoteze
puţinprobabile.Dar irită,mai intii, citatul:
"Este foarte probabilc,î.romănu alt cunoscutAlcxnudriamai întîi in slavoncste,de unde apoi s-a tradus în româneşte.S-a conservatpînă astăzi în manuscris o redacţiuneslavonă,scrisă in 11,.101dova
la 1562sub AlexandruVodăLăpuşncanu.Nu putem şti epoca cînd s-a f'ăcutprima traducereromânăa Alexandriei,
din cauză cii manuscriseleunor scrieri atît dp câutate şi de poporane se stricau
totdeaunafoarteiute prin întrebuinţareprea deasă,
Pină acum cea mai veche ştire sigură ce aveam despre istoria Alexandriei
la noi erau cîteva vorbe din cronicalui Miron Cost.in,care vorbeştedespre AlexandriapLină.de basmeşi scoTniWri.
DoIChiaroapoi ne spunecă pe la începutul
secoluluial XVIII-leaera () Alexandrieromâneascătipărită, de care scriitorul
italianscrnirn pentrumulţimeaIabulelorce cuprindea.
Cel mai vechi text Tomânal Alexandrieicare s-a cunoscutpînă acuma este
lIn manuscrisdin anul .1714,care se afla în posesiuneail-LuiHasdeu. Asadară
manuscrisuld-lui Ncagoene procurăo redacţiuneromână a Alexandrieimai veche cu cel puţin nouăzecide ani ca toate cele ce le aveam pînă acuma".
Faptul că traducereade la 1620conţineo serie de termenica boier,voievod,
vornic,paharnic,jupîneasă,hamei otc., care, după specialiştiila care ne-amreferit mai sus, n-ar fi existat în Transilvania,nu poate constituiun argumentîmpotriva loralizăt-ittextuluipeste Carpaţi,cum a susţinut, printre alţii, GiorgePascu,
în Istoria literaturiiromâne din secolulXVII, Iaşi, 1922,p, 35:
,.Examenulnotiunilor culturalesi al limbii ne arată că textul popii Ion este
o copie de pe un modelscris în l'vloidova.
Se vorbeştede voievO:;fi
şi boieri,vornic, comismare, paharn'ic,âLăcari,aprozi,căLăraşi,pedestraşi,căpitan,zugravi,şupineasii,liaraci, calc, galie, iepsie, clondir, sampon1, 'cîne', b;uzdugan,hangeriu,
eaft;an,zgardă,pil (pl. pilure) 'elefant',tabăr1L,gug-iumande samur, iacătâ".
Ideea apare, pentru moment,cel puţin, şi la Vasile B<;>gl'ea
care,. insă, în
partea il doua a citatuluide Indi jos, o anulează,şi ne dă de inţeles că traducerea s-a putut face elinsîrbeş1.e.
Ca şi GiorgePascu,el pleacă,in aceastăpresupunere,de la o afirmaţiemai vechea lui NicolaeIorga:
,.Localizareatraducerii: părerea el-luiC[artojanlse loveşte (şi, după judecata noastră,se sfarmă)de constataread-lui N. Iorga. eli notiunile culturale şi
turcismele,de care e plină "Alexandria"românească:aratfl lU spre Ardeal, ci
spre ţăriJe l'olTliÎneşti
libere, şi în specialspre Moldova.Trebuiesă spun totusi că
fonetismeca Poliearpu$(p, 5:3),MeleU$(:=:
Menelaus,p. 55), Levcacluş,Vreonuş
(p. '(0),Scmnanclruş
(p. 74),Potolomei(p. fH),podogorii(p. 76)trimit mai curînd
peste munţi. Poate că Banawl ar fi, cel mai indicat ca loc de mIgineal primului
traâ1LcâtOl'
din sîrbeşte)"(V. Bogrea,."Dacol'omania",
I, 1920-1921,p. 456).
NicolaeCartojan,in volumulcitat din Ci1rţilepop1l1areîn literatura românească,p. 216,crede că originalulromânescal Alexandrieiprovine din nordul
Transilvaniei,dar nu are argumentesuficienteca să poată susţine dad! traducerea CIfost efectuatAacoloori, mai degrabă, au dreptate cei care, ca N. Iorga,
GiorgePascu.etc., pun efectuareaacestei traduceri în legflturiicu prezenţa, pe
p<'imintul
ţării noastre,a celui rnai vechi manuscrisîn limba slavi'tşi, prin urmareacestloc ar fi Moldova.
,'prototipultraduceriiromtlneştis-a pierdut; se păstreaziiînsl o sumedenie
1F;videntăgreşealăde tipar, pentru sampsonI
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de copiimanusci-iptc,
dintre care cea mai vechese:află cuprinsaTnCodice
le Neagoeanus(ms. nr. 3821din Bibl. AcademieiRomâne)şi a fost făcută pe la 1(;20,
de popa Ion Romanul,în satul Simpietru, din comitatul Huncdoarci(Ardeal).
Proioiiţniivenea din ţintl/tlrileele nord ale Ardealului; nu putem însă preciza
dacăel il Iost tradus,după cumcreded-I Iorga,în Moldova".
NicolaeIorga il susţinutpunctulde vedererespectivatît în Istoria literaturii
româneşti,I, p. 168,cit şi în Faze suileteştişi cârţi. reprezentativela români
("An.Acad.Rom.",LXXXVII,s. II, rncrn.secţ. istorice),iar GiorgoPascuIn revista .ArcruvumRomanicurn",
1920,p, 444i unu.
Impotrivaoriginii moldovenestia traducerii pledeazăconstatarealui Szah6
T. Attila, care, vorbind despre elementelelexicale,de origine românească.în
limba maghiară,în perioadade pînfi la sfîrşitulsecoluluial XVI-lea(vezi"Studia
UniversitatisHabes-Bolyar",
series philologia,fasciculus2, 1962,p. 27), ajungela
concluziacă ele "formeazfi.
două categoriidestul de distincte".Dintre acestea,ne
interesează,în discuţiape care o facem aici, numai una care este alcătuită din
"termeniref'eritor-l
la viaţa şi organizareacurţii domnesti,termenilegaţi de administraţie,.de înaltele dcmnitâtibisericeşti".Iată cîţiva dintre ei: armaş, boier,
câlugâr,curtean, loqoţiit,patri(Jrh,postelni.c,stolnic,vistiernic,vornic. Dintr-un
compusca ji5poh(Jrnic
se vede că era cunoscut,în limba maghiară,şi paharnic.
Prezenţa unor asemeneacuvinte,in limba maghiară,în vremeaîn care se
traduceîn româneşte"Alexandria",ne f'ate sfi conchidem,cu toată siguranţa,cii
ideea lui GiorgePascu,întemeiatăpe existenţaunor cuvintecare denumescnoti..
uni "culturale",nu poate fiîmpărtiişită. Cuvintelerespectiveerau cunoscuteşi de
româniidin Transilvania,care le-au transmis,după cum se vede, şi limbii maghiare. Aceastaînsr-mneazaC21Alexandriaa putut fi tradusă şi peste munţi, nu
numai în Moldova,cum au susţinut NicolaeIorga, GiorgePascu şi, Într-o oarecare măsur.i,şi VasileBogrca.
Din citatul lui Bogrearezultă că. anumitenume proprii ca Meleuş(=Menelaus).PoIicarpuş.L.evcadl1.ş,
Sca.mandTu\,
Vreonu.şnu pot fi concepute,sub forma
aceasta (cu !), decît într-un mediu în care românii au trăit în contact cu
ungurii.Tot sensul unei inIluenteungurestivorbescgrafiile POiolornei
sau podOfjorii(pl.),in loc de Ptolomeu.,
podgorii.
La acesteargumentese mai pot adăuga altele, de natură tot lingvisticfi,invocatei de N. Cartojanîn sprijinultezei sale de locaIizarea textului in părţile
Htlnedoarci.Pe lîngă unele fapte de limbă generalardeleneşti,cum ar fi redarea
diftonguluiaa prin o (aprope,cornorâ,jome etc.),cel mai vechi text românescal
Alexandrieise caracterizează.
prin fonetismeca am,iirit,reu, tinâr (in loc de amârît, nIl!, tînâr) ori pustinie,ne mîngîni, piscoalle,(în loc ele pustie, ne mîngîi,
piscoaie= fluier),care caracterizeazi1
numai vorbircade pe o arie restrînsă,corespunzătoare,aproximativ,judeţului Hunedoaraşi părţilor imediat vecine din Banat. Iar unele cuvinte,rare, duc, 'in mod sigur,spre Banat şi spre o innuenţi sîrbească,aşa cum rezultă din următoareaargumentarea lui Cartojan,inspiraUi,de
fapt,de VasileBogrea:
"Originalulsîrbesc il lilsat urme adînci asupra traducerii româneşti, urme
care sc resfrîng prin toate copiilemanuscripte,pma în tipăriturile din vremea
noastră.AsHel,numele proprii din toate manuscripteleşi tipăriturile româneşti
poartă pînă astăzi pecetea arhetipuluisîrbesc,deosebindu-secu totul de prototipul bizantin.Cu deosebire,se străvedeoriginalulSîTbIn numeleproprii, cari în
originealor sînt alci'ituitedin nume comune,precum:.NagomndTii,
numeleBl'ahmanilo!'gY!11ll0sofişti,
pe care-i întîlneşte Alexandru într-o insulă din preajma
raiului. Acestnume este alcătuit din sîrbescul nag1,"" gol şi flmdrJ,= înţelept,
după modelulprototipuluibizantin YUf.L\locro;ot(,,:Gt.
(din YUf.(\lOt;
=e gol şi Gognu,,"y,;
= înţelept).Traducătorulsîrb a descompusnumele bizantin în elementelesale
componente,red.îndu-l0pe fiecare în parte, prin corespondentul
slav şi a alcătuit
astfel numele propriu: Na.gomuclrii.
Traducătorulromân a păstrat întocmaiforma sîrbească: Nagomudl'i.l.
La fel este şi numelePsoglavi-i,
pe care-1poartă monştrii întîlniţi de Alexandruîn pustiuri,din P1>S'I, CÎineşi glava = cap, formaţiune corespunzătoaregrecesculuiXll\lOXlE1lo:Î,o
din %'Jvo.;;
= cîine şi X",qn:A'
-=cap.
TTaduci\tol'ulromln deşi avea la îndemînă în 1i.mbaepocii sale cuvîntul

201
clipcîne,din legendelepopulare.totuşi 'in cartea a III-a, la episodullimbilorpiigîne,a păstrat cuvîntulîn formasîrbească; Psoglavii"2_
O problemăcare işl aşteaptă rezolvareaeste aceea legaU!de prima ediţie CI
Alexandriei.O informaţieil secretaruluide limbi occidentalea lui Const.Brîncoveanu.Anton Maria del Chinro,autor al lucrării Istoria de/le modernerivoluzÎuni delia Valachia(Veneţia,1718),a fost acceptată, Hîră rezervă, de mai mulţi
dintrespecialiştiinoştri.
GiorgePascu a susţinut,foarte probabildupă Iorga şi Cartojan,Ci'r.:llexanclriaar fi fost tipărită încă la 1713:"Prima redacţietmărită este:din 171:)şi este
menlionatâ de Del Chiar-o,Istoria delle moderner'Îvoluzîonidell.aVabchia, Ve··
netia,1718.Din aceastăediţienu posedămnici un exemplar3.
La Cartojanideea apare încă în Ale:l:andriaîn literatura românească,Bucuresti, 1910,p. 79,şi va fi ref'ormulatăin lstoria l'iterat:uriiromâne,I, 1940,p. 78;
..Aceastătraducere(de la l(20), făcută, după toate probabihtăţile,in veacul al
XVI-lea,s-a răspînditîn numerousecopii,iar pe vrernea lui BTîncoveanu,
ajunsese atit de mult căutaUi.încît a fost singura carte profaniicare a fost pusâ slLb
tipar, eu cheltuialaunui negu{c1tor
Apostol1'v1anu.
Deşi nu S-(lqdsit pînă acum
nici un exemplal'din această tipărituri'!brineovenească,
totuşi existenţa ei este
în afarâ de orice îndoiaUi,fiindcâeste atestată de secretarulde limbi occidentale
{J hLiBrîncoveanu.Anton Maria âei Chiaro. Acesta, în opera sa Istori.ade!!e
moderneTivoluziortî
deHa Valach'ia,apărută la Veneţia în 1718,pomenestela
anul 1713,printretipăriturileromâneşti,o Alexandric''.
Ideea apare şi la N. Iorga: ,.Pînă şi desprctuitaAlexandriea celor'simpli
şi necărturarise învrcdnicide cinstea tiparului domnescla .171:34.
De la aceştia a tr-ecut,mai tîrziu, la unii cercetători mai puţin cunoscuţi,
cum ar fi V. Chiacloiu: "Cel mai vechi manuscrisromânesccunoscut este din
1620(Code:rNeagoianus,
scris de Popa Ion din Sin-Pietru)şi cea mai veche ti·păritură a fost făcutăla Tîrgovişte,în 171:l"
5.
Ideea este preluată şi ele i\LHosetti-B.Cazacu,în Istoria limbii româneliterare, 1, U)Eil,p, 190: "Cfirţilepopulareau circulat în toate regiunilelocuitede
români,rnni ales in manuscris.S-au păstrat pîml în zilele noastre numeroase
asemeneacopii manuscrise.)J"umaiUrziu de tot ele au început s{!se tipărească,
i tot datorită unor oameniai bisericii,in tipografiibiser.iceştisau Inănăstireşti.
AstrE'!.în lG39,apar la Govora,împreuntlcu Paraclisulprec:Ltei,un Gromotmic
şi un Trepetnie.GromovnkuL
a mai fost editat apoi în 1795şi 11107,
la BucureştL
Floareadarurilor se tipăre'lteîn 1700(Snagov),]H07(Braov). 1808(Braşov),1814
(Sibiu).Alexandriase pnbHcă1ntîiadatâîn 1713(în Tara Il.<;nuânească),
apoi în
1794(Sibiu),17fl6(Movilău),lB09(fără menţionarea locului),'1810 (Sibiu), 1824
(f{tr{\
menţionarealocului)".
Nu putem spune dadi Iorga şi Cartojan au ajuns în !rnod independentla
concluziapreluată,apoi, de aproape toţi specialiştiide mai tîrziu. ori sînt şi ci
tributari lui MosesGasie!'cal'e, in .Literaturapopularâ, I8B:3,p. 1:3-14, spune:
.,Dealte citaţiuni putem skine lipsimacuma,clicide la începutulsecoluluiXVIII
avem date pozitivede tipărirea Alexandriei.De] Chial'oo spune clar, iar el-nu
Hasdeuposed;'"!
un manuscriptal Alexandrieidin 1704,care a fost odată posesiunea episcopuluiDionisiede la Buzău. Sulzer pomeneşte asemenea Alexandria
noastră,tipăriti'iînainte de 1782,desigureste aceeaşicunoscut{i
şi lui Dcl Chiaro".
Nu ne putern opri, însă, nici la Gas!.cr,fiindcă afirmaţia a fost făcută, la
1879,de Il P. Hasdeu, în Cuvintedin bătrîni, Il, p. XXXV-XXXVI: "între
cărţile tipărite,pe cari le-a gi'!sititalianlllDcl Chia1'oîn Rom{inia,
pe la începutul secoluluitrecut, figureazăşi o ediţiune a Alexandriei Nu numai ac(,a ediţiune, dar nici una pină la cea scoa:.;;"\
.în Sibiu, la 1794, nu se mai poate găsi
2 N. Cartojan,(,ârtite popu!orein literatlLl'aTomâneasccl,
I, 192fJ,
p. 216---217.
3 Istoria literaturii TQmâneelin secolulxvn, Iaşi, "Viaţa rorn{mcasc6.',
1922,
p. 3G.
4 Istoria literaturii româneşti,II. De la W88la 1700. [diţia il IT-a, Bucureşti,1928,p. 8G.
CostacheNegruzzi,PăcCltdetinereţelor
.. Ediţie comentatăde V, Ghiacioiu,
Crai(wC\,
Hli7,p. 449.
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nir-aier-i
, uecunoscindu-Ii-se
nici măcar anul publicaţiunri,toate fiind de mult
cxtcrminateprin deasăîntrebuinţare".
In acelasian cu Gaster,Ion Bianu este Înclinatsă-i acordesi el credit se··
cretarulul de limbi occidentaleal lui ConsL Brîncoveanu
: "DJ Cluaro... ne
spune că pe la începutulsecoluluial XVIII··leaera o Alexandrioromâneascătip{lrită,de care scriitorulitalian se mira, pentru mulţimeaIabulelorce cuprindea."
("Columna
lui Traian",188:3,
p. :327).
Cred că toţi aceşti specialiştin··au Iăcut decît să preia o afirmaţieil lui Timotei Ciparru,care, în CrestomaţiesaH anulecieliterare, Blaj, 185H,p. XXVIII,
spunea:
"DclChiaro.la locul citat, p. 44,o număra între cărţile tipărite în tipografin
mitropolieidin Bucureşti,zlcind : .tUe:x:andrie,
o sia Storindi Alcssandroil Macedane, starnpatain Lingua Valaca: ma detta Storia e verarncntccuriosa per le
moltefavole che in essa vedonsif'rammischiatc.Ediţiunenprimă nu o am văzu:'.
poate că neco se mai află, 'InS,]urmelede limbă CIediţiuniiprimitive rămascr.i
i piuă în editiunilemai nouă".
De! Chiaro afirmă că a văzut un exemplarlipilrit în 1713,din Alexandria.
Dar faptul n-a mai fost confirmatde nici un alt contemporanşi, pînă astăzi,nu
cunoaştemun asemeneaexemplar.Este, oare, posibil să ni se fi păstrat cărţ.i
mult mai vechi, cum sînt traducerilecoresiena,spre exemplu, si să fi dispărut.
făt{lurmă,toate exemplareledin prima ediţie a Alexandriei?Dar ni s-au păstrat
mai multe manuscrise,din această carte, unele anterioareanului 1713.Manuscrisele sînt, în general,Într-un număr redus de exemplare,de multe ori unul :-;.ingur, pe cîUivreme cărtil« tipărite, chiar în trecut, au lii au avut măcar un tiraj
de .cîteva sute. Dacă Del Chiaro, şi cei care pleacă de la el, au dreptate, ar fi
de asteptat să mai semnalămsituaţii ascrnănătoareşi în legătură cu alte cărţi
din epocă.Dar, după cîte ştim, asemeneaanalogiinu prea există. Cît temei se
poate pune pe afirmaţia că Alexandria fiind foarte citită, el fost, prin însuşi
acest fapt, mai expusă decît alte traduceri vechi? Să nu ne arnăgimsi Sflconvenim cii, într-o epocăîndepărtată,cărţile cele mai c.ititeerau cele religioasesi,
cu toate acestea,ni s-au păstrat din Iiccar«două-treiexemplare.Personaj,cred
că secretarullui Brîncoveanu,care nu era român şi nu cunoşteaalfabetulchirilic, a confundatun manuscriscu o tip,'iritură.Cine este cîtuşi de ]Jelţinfamiliarizat cu textele noastre vechi ştie cii, de multe ori, trebuie să te uiţi foarte atent
ca să distingio tipăritud\ de un anumit manuscris.Nu peste tot, în trecut, existau litere speciale,do mîniI,deosebitede cele de tipar. De multe ori copistul
tindea spre o realizareidentică cu textul tipărit. In concluzie,deci, considercii
n-a existat () ediţie a Alexandriei,tipărită la 17l:l,la Tîrgovişte
6, că prima tipăl'itunl româneasc;}
a acosteiciirţi e cea de la Sibiu (1794),urmat[1,la numai doi
ani, de cea din MovUău.Duprt1800,aceste ediţ.iidevin din ce în ce mai nume···
roaseşi, adesea,nici nu li se mai indiciilocul.de apariţie.
Impotriva p;'\reriică ar fi aptlrut o ediţie a Alexandriei,la începutulsecolului al XVllI-lease mai pot aduce şi alte argumente.Avem,mai întîi, tot dreptul scl ne întreb[ll11
cine şi-ar fi putut lua răspunderea tipăririi acestei cflrţi?
Bisericanu era cîtuşi de puţin interesatAsă o facil iar boierimeanu o accepta
(veziimediatmai departe!). l\ fost nevoiesă. se schimbeoptica respectivc1 cititorii să prindă gust pentru asemenealiteratură.Nu parc de necontestat afirmaţia efI,din cauza "deseiîntrebuinţări"n-a putut ajunge,pînă la noi. nici un
singur exemplardin pretinsa ediţie de la 1713. In fine, între ace-ast{ldaUi şi
1794,anul apariţiei ediţiei ele la Sibiu, este o distanţă din cale afarAele lungii
cal'enu justificăinteresulcititorilorde atunci pentru aceasUicarte. Sil nu uităm
c;'lla numai eloiani, după ediţia din 1794,apare alta, la 1796,la MoviIău,iar
dup,11800carteaeste retipăritămereu.
Este cazul s,I mai subliniem,aici, faptul că MironCostini, după el, stoJnieul ConstantinCantacuzino,n-all apreciat romanul lui .Alexandru,pe care îl
con;ideraLlca fiind "plin ele basne şi de scornituri" "o mare gl'ărnadilde min6 Ce argumentesc pot invocapentru aceasti"i
localitate,indicată de V Chin·
cioiu,c1ndnu cunoaştemnici un exemplar?
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«iuni". In plus, stolnicul credeacă Alexandriaa circulatcu deosebireîn Moldova,
fimdcâo găsisecitată în cronicalui MironCostin,şi lucrul acesta avea să se reflecte, aşa cum am văzut, intr-o anumită formă în conştiinţa acelor specialişti
care au pledatpentruorigineamoldovenească
a traducerii.
Aprecierilelui Miron Costin,asupra Alexandriei,ne dovedesccă marele
cronicarnu gusla, ca cei mai mulţi dintre contemporaniisai, literatura c,ll'\\ilor
populare.Fixat pe poziţia istoricului,nu a unui autor de literatură beletr-istica.
pe el îl irnprcsioneazâ
neplăcut modul în care subiectulromanuluis-a indepărtat de la realitateaistorică: "Scrie Pl.iutru'hu,
vestit istoricu, la Viaţa lui Ale:tanclruMachidon,care au scris AlexandT"ia
cea adevărată,nu basne, cum scrieo
cllexandrieden grecie ori dintr-alti'!limbă scoasă pre limbaţădi noastre, plina
de basneş.i seornitur!''7. "Dachiiaceştiia cu multe veacuri mai înainte de Hristos
au aşezatlocurileacestea.Pomeneştede dînşii Cvint Curţ.ius,istoricul,de faptile
lui AlexandrllMachidon(îns,i nu acea Alcxandric mincinoasă,care este pre
limbanoastră,plină de basne)"8.
Aceeaşipoziţie se observfi si la ConstantinCantacuzino,stolnicul: "n-ar fi
alt, socotesc,fi'!r,'icît o gîndireşi o aflare de o mare grămadăde minciunl,precum vedem în acea "llexandriece-i zic, cine-ova fi f{lcut, nu ştiu, şi intr-alte
c{lrţuliice se văd pe la unii şi pe la alţii aice în ţară ;;;imai multe In Moldova:
in cari nu sa cuprind altele, făr[t minciunişi basne, dupre cari umblă norodul
acestarutăcindu-soşi cred cele ce niciodatăde crezut.nu-s, că nici au fost acelea
vreodată,nici pol.-fi"9.
Părer-ilestolnicului,asupra Alexandriei,par a fi luate din scrierilelui Miron Costin,întocmaica cele referitoarela limba moldovenilorsau cele în legăturc'!cu origineaacestora.Citată fiind, .Alexandr-ia,de Miron:Costin,stolnicululi
se pare că era mai răspîndităîn Moldovadecîtîn Muntenia.
Afirmaţialui Pascu in legătură cu origineamoldoveneasci'!
el primei traduceri româneştinu poate fi dovedită.Dirnpotrivă,avînd în vedere anume particularităţi lingvistice,ca şi faptul că aşa numitele noţiuni culturale puteau să-şi
g{\seascăcorespondenţişi prin intermediullimbii sîrbeşti, pare mai probabiiu
originea ci ardelenească.Dealtfel, Bogrca însusi, părînd să-I dea dreptate Iui
Iorga,in aceastăprivintă,împotrivalui Curtojan,înclină, pînă la urină, Sl"':'eparerea ct\ "Banatular fi cel mai indicat ca loc ele origineal orimuluitraducător"
(Dacoromania
L 1920-HJ2L
p. 456).
'j
Pascu acordă.prea mare crezarespuselorlui ConstantinCaj1t<icuzino
referitoare ladlspîndirca Alexandrieiîn Moldova.Din Irl.ăr·turiile
lui "JII'llron
Costinrezultfl,doar',efi ,.romanul"acesta era cunoscutîn Moldovasecoluluial XVII-lea.
Nu trebuÎCsă uit:lm,totuşi, elI prirnul manuscrisromănescal cărţii a fost descoperitîn Transilvaniaşi că unii s]JPcialişti,
ca N, Cariojan,pJesupunett şi prototipul Alexandrieiera tot de provenienţăardelenească,de data aceastadin norei.
Admiţindacest lucru. pe care autorul nu l-a dovedit.în nici un fel, nu se mai
poatevorbi,cu prea multlen1Pi,de o filierAsÎ!·bă.prin Banat.
GiorgePascu nu are dreptate nici cind afirmă, după I. Bianu, pe care însil.
nu-l citeaz{l,C{llimba nu IWajută la localizareatraducerii.Cartojana adus contribuţii importante,aici. Mai pot fi aduse şi altele. PaSClln-il observatc[t unele
cuvinte neardclencştisînt .,traduse"cu ajutorul elementelorlocale, proprii, de
multe ori, nu atît vorbiriigenerale,din Transilvania,cit. celei de pe un teritoriu
restrînscare se confundăcu judeţulHunedoCll'il
de astăzi.
MironCostinşi stolnicul,autori de istorii "adevărate",au fost impresionaţi
ncplăcutde modulîn care traductltorulanonim al Alexandrieis-a îndep!lrtatde
la izvoarelereale şi. în consecinţă,n-au apreciat valoarealiterară j cducativăa
acestei cărţi. La mai bine dp 350 de an,i de la efectuareacelei dintîi traduceri
l"o!11cîneşti
cunoscute,lloi facem deosebireanecesarăşi nu uitCmlch "basnele"şi
"minciunile"respectiveau făcut deliciulpărinţilor şi bunicilornoştri şi au coni6buit, în modefectiv.la formarealimbiiromâneliterare.
MironCostin,Opere,1958,p. HG.
Ibidem,p. 254.
Istoria Tc1riif-eomâ.neşti,
(ed. Cartojan-Simonescu),
Craiova,f. a., p. Î.

