o PROBLEMĂ CONTROVERSATĂ A FILOLOGIEI ROMÂNEŞTI:
CINE A TRADUS HRONOGRAFUL DEN ÎNCEPUTUL LUMI!...?
MIOARA
DRAGOMIR
Mai mult sau mai puţin polemic, cu argumente filologice, lingvistice sau
istorice,toţi cercetătoriicare s-au interesatde Hronograful den începutullumii...
text tradus în a doua jumătate a secolului al XVII-lea -- au căutat să dezlege
problema spinoasă a traducătorului acestui text, cauzată de pierderea atât a
manuscrisuluitraducerii, cât şi a inceputuluide la ms. 3517, prototipulcopiilor,
realizat la scurt timp de pe originalul traducerii. Descoperirea identităţii
traducătoruluia devenit, în timp, o chestiune cu atât mai incitantă, cu cât s-a
observat că acest text nu este o traducere oarecare.vei reprezintă, de fapt, o
prelucrare a cronografului lui Matheos Kigalas, cu unele completări din
cronografullui Dorotheosde Monemvasia',realizatăcu autentictalent literar şi cu
multe adaosuri personale. Datorită acestor calităţi, în perioada de început a
cercetărilorHronografului..., doi cunoscătoriai limbii vechi, Eminescu şi, la un
momentdat, MosesGaster, au crezutcă este vorba despreo scriereoriginală'.
Vom prezenta, pe scurt, cele trei variante susţinute pânăv.în prezent,
referitoarela traducătorulHronografului...:
. .i
1) De pe ms. 3517, a fost realizată,la scurt timp, mai precis pană în 1689,o
copie cvasiidentică,ms. 86. În problemacare ne interesează,ms. 8,,6(esteimportant
din două puncte de vedere: pe de o parte, conservându-seîn condiţiibune, permite
recuperareaînceputuluitraducerii;pe de altă parte, în prefaţa acestuimanuscris,se
întâlneşte următoareaînsemnare,din păcate şi aceasta cu goluri, dar care, pentru
unii cercetători,a reprezentatargumentul-certitudine
în identificareatraducătorului:
,,< > pusă această carte de pre limba < > ţeles românescă;scrisă de < > şi
plecatu tuturor Pătraşco Danovici, ce am fost odată suptu vlastiia luminatei şi
blagocestivii domniei Moldovei logofăt al treilea şi grămătic de scrisoare
grecească?'. Varianta că tretilogofătulDanovici a tradus acest text, argumentată
I Pentrubibliografia
acesteiprobleme,
veziMioaraSăcrieru-Dragomir,
Hronografden
Începutul
lumii.
.. - o traducere
dinlimbagreacă,înALIL,t. XLII-XLIII,
2002-2003,
p. 37--45.
2 VeziIulianŞtefănescu,
Opereistorice,capitolul
Cronografele
româneşti:
tipulDanovici.
Partea1,Bucureşti,
Biblioteca
"Revistei
istorice
române",
1942,p. ]41,173.
3ApudCronograf
tradusdingreceşte
dePătraşcoDanovici,
ediţieîngrijită
şi Cuvântinainte
de GabrielŞtrempel,
studiuintroductiv
de PaulCemovodeanu,
Bucureşti,
EdituraMinerva,
voI.1,
1998,p.un.
ALIL,t. XLIV-XL
VI,2004-2006,
Bucureşti,
p.57-74
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sau preluată ca atare, a fost acceptată de T. Cipariu, D. Russo, Şt. Ciobanu,
N. Cartojan sau de autorii Istoriei literaturii române, redactată sub egida
Academiei.Relativ recent, Gabriel Ştrempela publicattranscriereams. 86 (vol, 1,
1998, vol. II, 1999t, anunţând chiar în titlul ediţiei numele celui pc care îl
considerătraducătorulHronografului...: Cronograftradusdin greceştede Pătraşco
Danovici. Evident, aceeaşi părere o împărtăşeşteşi istoricul Paul Cemovodeanu,
autorulStudiuluiintroductivla aceastăediţie.
2) Prototipulcelor peste 50 de copii manuscrise,realizatein decursula două
secole- ms. 3517 -, este lucrarea a doi scribi. După Iulian Ştefănescu(1942)',
prima parte din acest ms. (f. 1-270) reprezintă chiar autograful traducătorului,
considerat a fi Danovici, iar partea a doua (f. 270-608) ar fi fost tradusă de un
necunoscut.
3) O altă variantăeste susţinutăde N. A. Ursu.Începândcu articolulDosojiei
necunoscut,din 19766,continuândcu ediţia Dosoftei, Opere 1, 19781,şi ulterior
Într-osuită de articole, 19998,20029,20031°,
şi în volumuldin 2003, Contribuţiila
istoria culturii româneştiîn secolulal XVII-lea.Studiifilologice"; autorul susţine··
în ultimul volum, în capitolul Traducerea cronografului numit "tip Danovici"
poate fi o lucrare de tinereţe a lui Dosoftei,cu unele reţineri - că traducătorul
Hronografului... este mitropolitulDosofteial Moldovei.
Conformipotezeilui N. A. Ursu,ar Însemnacă mitropolitulDosofteia tradus
de două ori cronograful lui Kigalas: prima dată cu intervenţii din Dorotheos de
Monemvasia(ms. 3517), a doua oară, numai textul lui Kigalas, traducere datată,
după cum a descoperit Al. Elian, în 1689, în Polonia, în timpul exilului
mitropolituluila Stri/2. Acest text, cert tradus de Dosoftei,s-a păstrat doar Într-o
singurăcopie, ms. 3456, datânddin 1732.În articoluldin 2003, N. A. Ursu explică
situaţia astfel: "Ambele traduceri ale cronografuluilui Kigalas au un pronunţat
caracter original, dar obiective diferite. Prima traducere reflectă preocupările
cărturăreşti ale tânărului învăţat Dosoftei,dorinţa lui de a alcătui în versiunea
româneascăun cronografcât mai bogat în informaţii,iar traducereadin ms. 3456
4Veziop.cit.,nota3.
5VeziIulianŞtefănescu,
op.cit.
6N.A Ursu,Dosoftei
necunoscut,
în"Cronica"
XI,(1976),
11f.
6,p.4-5.
7 Dosoftei,
Opere,I, Bucureşti,
EdituraMinerva,
1978,ediţiecriticăde N. A Ursu,studiu
introductiv
deAl.Andriescu,
8N.A Ursu,Ediţiacronografului
numit"tipDanovici"
şi problema
paternităţii
traducerii
lui,în"Cronica",
XXXIV,
(1999),
serienouă,p. 12-13
9N.A Ursu,Patemuatea
cronografului
numit"tipDanovici
".Mărturiaunorversuriaflateîn
aceastătraducere
şi înscrierilecunoscute
aleluiDosoftei,
în "Cronica",
februarie,
XXXVII,
(2002),
p.1O-11.
10N. A. Ursu,Paternitatea
cronografului
numit"tip Danovici",
în "Cronica",
ianuarie,
(2003),
p. 12-13.
IIN.A Ursu,Contribuţii
la istoriaculturiiromâneşti
însecolulalXVII-lea.
Studiifilologice,
Iaşi,Editura
Cronica,
2003.
12VeziAl.Elian,Dosoftei,
poetlaic,în vol.Bizanţul,
bisericaşi culturaromânească,
Iaşi,
Editura
Trinitas,
2003.
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reflectăîndeosebi experienţaliterară şi preocupărilebătrânului prelat şi teolog"])
(subl. a.), acesteadin urmă pentru a realizao istorie a religieişi a bisericiicreştine.
În ceea ce priveştestatutultretilogofătuluiPătraşcoDanovici,confruntândun zapis
scris de acesta cu prima parte din ms. 86, În cercetărilemai recente (articolul din
1999,şi în Contribuţii...), N. A. Ursu constată,în mod just, pe baza unui examen
grafologic,că, în istoriaacesteichestiuni,Danovicia fost doar copistulprimei părţi
din ms. 86 (f 1-·202),concluziesusţinută şi de faptul că Întâlnim exprimareala
persoanaÎntâi (a lui Danovici)numai în Însemnareacitată din ms. 86. N. A. Ursu
este de părere că de aici informaţiaa fost preluată,în mod eronat,de către copistul
ms. de la Harkov: "Toate acestea strânse şi adunate dentru multe cărţi cu istorii,
den carte grecească pre limba de înţeles rom<âneas>că, scoasă de dumnealui
răpăosatul Pătraşco Danovici, ce-au fost al treilea logofăt ot blagocestiviizemli
moldavskoi,pentru folosultuturor".
Dom Mihăescu, cântărind argumenteleşi contraargumentelereferitoare la
această variantă,înclină să acceptecă Hronograful... a fost tradus de mitropolitul
Dosoftei,dar lasă problemadeschisă".
Părereanoastră este diferită de cele rezumateanterior şi reprezintărezultatul
abordăriiproblemeidintr-oaltă perspectivă.Scopulnostru fiind acela de a ne situa
cât mai aproape de realitatea textului şi a epocii, am considerat că, fiind vorba
despre o traducere, Înainte de toate se impune comparaţia textului românesc cu
sursele greceşti. Unii cercetători au stabilit corespondenţa între glavele din
traducere şi titlurile din originalelegreceşti, au constatat, la modul general, că nu
este o traducerestrictă sau au fost interesaţide echivalenteleunor cuvinte;dar nu sa făcut o comparaţieaprofundatăÎntre traducereşi surse. De asemenea,pepn plan
complementar, considerăm necesară cercetarea modului în care este. structurat
lexicul Hronografului.: - sistemul derivării, calcurile, împrumuturile/semantica
unităţilorlexicale şi a unor aspecte morfosintactice.În fine, În strânsă relaţie cu
aceste două analize,În măsură să creezeun suport concretdin perspectivarealităţii
lingvisticeşi a tehnicii traducerii,se impune comparaţiacu textele din epocă, din
mai multepuncte de vedere.
Din economie de spaţiu, în acest articol prezentăm doar o parte a
argumentelorcare s-au conturatprin cercetareaprimuluiobiectivpropus, respectiv
În urma confruntăriişi interpretăriiunui segment de 100 de foi din prima parte şi
100de foi din partea a doua a ms. 3517 cu cronografelegreceşti.
După cum au constatattoţi cercetătoriicare au avut în vedere acest aspect,
textul Hronografului... prezintă diferenţeimportantefaţă de cronografelegreceşti.
13VeziN.A Ursu,art.cit.supra(p.54,nota10),p. 12.
1·1
VeziDoruMihăescu,
Cronografele
româneşti
(cuprivirespecială
asupratipului
Danovici),
în .Memoriile
secţieide ştiinţefilologice,
literatură
şi arte",seriaIV,parteaI, t. I, 1977-1978,
p.45-77;parteaa II-a,t. II,1979-1980,
p. 127-165.
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Confruntândtraducereacu textul lui Kigalasşi cu cel al lui Dorotei", am observat
că, în situaţia când traducătorul amplifică datele din cronografulgrecesc, aceste
diferenţe,de multeori semnificativedin punct de vedereliterar", presupun,cel mai
adesea, şi introducereaunor date noi, adăugateinformaţieidin original cu intenţia
de a comunica cititorului faptele Într-un mod cât mai clar şi mai complet. Am
selectat o parte din fragmentelede acest fel, care se referă la obiceiuri,construcţii
şi locuri din Constantinopolsau din împrejurimi.
Pentru comparaţie,vom aduce, de cele mai multe ori, alături de fragmentele
din Hronograf.: (ms. 3517), şi textul corespondentdin traducereamitropolitului
Dosoftei(ms. 3456).
În repetaterânduri, cronografulgrecesc vorbeştefie despre întrecerilede cai
de la Hipodrom,fie, mai ales, despre locul în sine unde se ţineau întrecerilede cai,
dar şi alte evenimente:
Ei 'tov Kcnpov't00 . Inrroopoufou, Eouvax81']ăÂo 6 Âcxo, Kcxl8Kaf.1aV
xcxpcxi f.1f:enaq,opcxnCXL
yv(ow: [001']'] (p. 278) (= La vremea
hipodromului,s-a strâns tot norodul şi au făcut veselii, cu diferite
jocuri).
(ms. 3517) Citatul este mult lărgit, cu accentulpe locul în sine, Hipodromul:
"Şi povesteera aşe: este la Ţarigradun loc larg ce să cheamă greceşte
Ipodrom, iară turceşte Atmcidan, cum am dzâce româneşte loc de
cursul cailor. Aproape este locul acesta de curţâle împărăteşti. Ce de
multe ori ieşie împăratul de făce şi câte o căutare mică de slujitoripre
puţâni. Ş-acolepune impăraţâicreştiniboieriiden curte de-ş alerga caii
şi săgeta de călare în semne ce pune şi băte halcaoa şi arunca unii întralţâi cu girituri, precum au luat obicinăşi turcii impăraţ de li f. 274vla
împăraţâi creştini şi fac şi ei aceste toate acele, într-acela loc. De ce
acolo s-au fost strângândslujitoriide multe ori şi fără împăratulde ş-au
fost incurând caii şi s-au fost luptândş-au fost făcând multe feliuri de
glume şi de giocuri ş-au fost ducând şi surlari şi tâmpănari şi de alte
feliuride cubuză şi de canoane,în tot chipul".
(ms. 3456) Mitropolitul Dosoftei utilizează sensul de intreceri de cai şi
traduce strict după Kigalas: "La vreme Ippodromiului,când aleargă
caii, era nărodulstrâns cu veselii,cu giocuri"(f 187V).
El'tCX
,OD EnijpcxvEi<:;
'to . Innoopof.1WV
[1'('] (p. 307) Apoi i-au luat la
Hipodrom).
15Întrucât
Kigalas
preiasutedepaginidincronografullui
Dorotei,
cudiferenţe
minime,
pentru
economie
despaţiu,amdatnumaicitatuldinKigalas.
16VeziMioaraSăcrieru-Dragornir,
Echivalenţe
semantice
expresive
într-ovechetraducere
românească
din limbagreacă,în vol. Limbaşi literaturaromânăîn spaţiuletnocultural
dacoromdnesc
şi în diaspora,Iaşi,EdituraTrinitas,
2003,p. 250--258
şi Hronograf
denînceputul
lumii.. o traducere
dinlimbagreacă,în .Anuarde lingvistică
şi istorieliterară",
t XLII-XLIII,
2002-2003,
p.37--45,
şi,deasemenea,
observaţiile
luiIulianŞtefănescu,
loc.cit.

BDD-A1281 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.80.156.146 (2023-01-09 09:06:23 UTC)

CINEA T1US HRONOGR;lF7J7J
DENilvCEPliTUL
LUAfIl..?

61

(rns. 3517) "Apoi i-au luat de i-au dus la locul cel larg lângă Svânta Sofie,ce
să chiamă Ipodromion,unde-şîncurăîmpăraţâicaii" (f. 321').
(ms. 3456).Decii i-au adus la Ippodromion"(f. 212V).
fJ,{avfJ,epav OTIOU
WPWEKal eyt vll . Inrroopoţnov, Kal eODVaX61l
GÂoe;
o Âaoe; ['tK6'] (p. 329) (= Într-o zi, când a poruncit şi s-a făcut
hipodromşi s-a strânstot norodul).
(ms. 3517) Este vorbaîn primulrând despre loc, Hipodromul:"Iară într-o dzî
dzâsă spurcatul împărat de să să facă cum ar hi bulciu, să să strângă
oameni mulţ şi năroade la Ipodrom, ce să dzâce acmu Atmeidan" (f
350r).
(ms. 3456) Desprecurse: "Şi Într-unade dzile ce-au făcut alergăturăde cai de
s-au strânsnărodultot la prăvit"(f. 235r)
Kal fJ,{av11fJ,epaV
f:'tPEXOV
'ta ăAoya Ei.:;'to . Irrnoopdţnov [Ţ'] (p. 360)
(= şi într-o zi au alergatcaii la Hipodrom).
(ms. 3517) Iară Într-o dzî au ieşit cu boierii curţâi sale la locul cel larg în
Ţarigrad, ce să cheamă Ipodrom, adecă cursură de cai şi acolo ş-au
alergat caii (p. 397").
AUŢll TIaAt v eo'tpaq,ll Eie; ŢOv aOtAea. Kct EDŢlE1'OVEie; 1'0
iTITIoopofJ,WV
[OAE'] (p. 235). (= Aceasta din nou s-a întors la
împăratulşi l-a găsit la Ipodrom).
(ms 3517) S-au şi dus la împăratulUalentiande s-au jeluit, tocma la Râmu
(f. 22(n. Acesttext este contrasîn ms. 3517 şi denumireahipodromului
nu mal apare.
ms. 3456: Ea să întorcînd la împăratul,îl află în ippodromion,atmeidan (f
144r).
După cum se observă, textul mitropolituluiDosoftei prezintă o traducere
strictă, cu preluarea cuvântului grecesc ca atare (lpodrom, Ipodromionş, cu
calchiere (alergătură de cai) sau în ambele moduri şi, în ultimul text C;U
termenul
grecesc, urmat de sinonimulturcesc atmeidan": Aceasta este singura atestare a
cuvântuluiturcesc din operele cunoscutepână în prezent ale lui Dosoftei. Textul
Hronografului... este cu mult amplificat,iar adăugirile se referă la: prezentarea
generală şi localizarea în funcţie de vecinătăţi (este la Ţarigrad un loc larg [...]
aproape este locul acesta de curţâle împărăteşti;i-au dus la locul cel larg lângă
Svânta Sofie; la locul cel larg în Ţarigrad, apoi la acţiunile care aveau loc la
hipodrom(ş-acolepune împăraţii creştinipre boierii den curte de-şi alerga caii şi
săgeta de călare în semne ce pune şi bătă halcaoa şi arunca unii într-alţii cu
girituri [...] ş-au fost încurând caii şi s-au fost luptând ş-au fost făcând multe
feliuri de glume şi de giocuri ş-au fost ducând şi surlari şi tâmpănari şi de alte
feliuri de cubuzăşi de canaane; unde-ş încură împăraţâi caii; şi acolo ş-au alergat
17Vezişi explicaţia
lui D. Mihăescu:
"Cuvântul
ippodromion,
preluatde fiecaredatădin
originalul
grecesc,
esteexplicat
prin(loc)dialergatcaii,108"prinuliţaceamareundialeargăcaii,
257",darşi prinacestsinonim
regional,
deprovenienţă
turcă",în Cronografele
româneşti,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
2006,p 163.
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caii; să să facă cum ar hi bulciuş.Este importantde reţinut că, pentru denumirea
. Irtrroopoutov, traducătorul găseşte multiple soluţii: împrumutul grecesc
(Ipodrom,Ipodromionţ,urmat de calc şi de explicaţie,(cumam dzâce româneşte
loc de cursul cailor, adecă cursură de cai) sau, pur şi simplu,de precizareaacţiunii
tipice acestui loc iunde-ş încură împăraţii caii). Dar variantacea mai interesantă
este glosa în limba turcă (să cheamă greceşteIpodrom,iară turceşteAtmeidan,ce
să dzâce acmu Atmeidanş, ce actualizează vechiul şi cunoscutul loc al
Hipodromuluidin cetatea Bizanţului, devenită turcească, şi care, deducem din
aceste amănunteşi nu numai, îi va fi fost familiarătraducătorului.Cel mai relevant
în acest sens este primul text citat Întrucât,in virtuteaprezentăriifaptelor cât mai
pe înţeles, sunt reunitetoate aceste detalii şi se adaugăprecizareacare actualizează
fapteleîn epocă (precumau luat obicinăşi turcii impăraţide la împăraţâi creştini).
Că traducătorul cunoştea locul Hipodromuluidin Ţarigrad prin contactul
direct cu realitatea, ca vizitator, deosebit de relevant este următorulfragment, în
care se relateazădespre o coloanăridicatăde ÎmpăratulTheodosiecel Mare:
T0 Of;W Xpov0 ŢrlC;paatAELac;aUToD,eo't'T]oEvEiC;TV nOAlvxfovc
J-l.€yav,8auJ-l.aoŢov,TOVAEyOJ-l.T]VOV
Taupov [OIlP'J(p. 242) (= În al
nouălea an al Împărăţieisale, a ridicat în oraş coloanămare, minunată,
numităTaurul).
(ms. 3517) "Iară când s-au implut 9 ai de împărăţielui, au pus în Ţarigrad
stâlpulcel mare de la Atrneidian"(f. 229T).
(rns. 3456) "Al noa a împărăţiiisale, rădicat-auîn Tarigradstâlpulcel mare şi
minunat,carele-idzic Taurul" (f 150f).
Ca şi cum această coloană ar fi fost o realitate bine cunoscută de el,
traducătorulHronografului... nu-i mai pomeneştenumele,Taurul,trecut în ambele
texte greceşti, ci redă acest fragment introducând un amănunt pe care nu îl
precizeazănici Kigalas, nici Dorotei şi care ţine de localizare:pentru el, coloana
respectivăreprezenta"stâlpulcel mare de la Atmeidian".Acestpasaj,ca şi celelalte,
estetradusfoarteexactde Dosoftei.
ToponimeleHalchidonaşi Hrisopolis,denumirilea două oraşecunoscute,sunt
însoţiteîn textul traducerii,constant,de coordonateale situăriiîn spaţiu:Ţarigradul,
marea şi boazul sau "gâltlanul mării" dintre Ţarigrad şi Scutari - neprecizateîn
Kigalassau în Dorotei:
Kal A8av ewc;TTlvXpUa01tOAtV
['t'ÂT]'J
(p. 338) (= Şi au venit până în
Hrisopolin).
(111S.
3517) "Şi sosâră pănă la Cetate de Aur ce-i dzic acmu Scutari. Şi era
numai să treacă gâtlanul mării la Ţarigrad, să prindză pre Nichifor
Împărat"(f. 366f).
(ms, 3456) "Şi-l adusărăpănă la Hrisopolis"(f 243V).
Kal,A80v ewc;Ţv XaAlCll06vaKOUPOEUOVTEC;
[oc;P'l (p. 292) (= Şi au
venit până la Halchidonaprădând.)
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(ms 35j 7) "Şi venirăde agiunsărăpănă la Halchidona,împotrivaŢarigraII f.
296fdului peste boazulmării,desprerăsărit".
(ms. 3456) "Şi sosirăpănă la Halchidona,prădând"(f. 199}
Mai relevantepentru ideea că traducătorulHronografului... cunoştealocurile
din Ţarigrad şi din împrejurimiconsiderămcă sunt glosările toponimuluigrecesc
prin numele turcesc, echivalent,contemporan(unde să dzâce; ce să dzâce acmuş
traducătorului(Kinigon- Balataţ, urmat, uneori, de traducerea în româneşte.Din
aceastăcategorie,o dovadăincontestabilăsunt însă fragmenteleîn care este prezent
toponimulturcesc, fără ca în Kigalas sau în Dorotei să existe echivalent (dentre
Gălata. la Betictaşţ:
Au'toC;of: q,O01.îl-LlVOs
eO'tEtAEV
eva K(hEPYOV
KaLemEpaoev 'tov [uifl']
(p. 419) (= Acesta,înfricoşat,a trimis o corabieşi l-a trecut).
(rns 3517) "Iar împăratul Ţarigradului, Ioan Paleolog, s-au temut; ce au
trimis o catargă împărăteascălui Sultan Murat de l-au trecut în ceasta
parte, unde să dzâce despre Gălata, la Betictaş şi cu alte catarge au
trecut şi oameniicâţ au avut" (f. 469V).
'.
(rus. 3456)"Şi el, de frică, trimisăo catergăde l-au trecut" (f 316').
'tâ'tE cmeo'tELUvroix; Eic;1'OvKrţvuvov, Kal eKEîroi»; <XTIEKEq,âAT]oaV
fTT]'J(p. 308) (= Atunci i-a trimis la Kinigon [Vânătoare'] şi le-a tăiat
capul).
(ms. 3517) "I-au trimis la Poarta ce de Vânat ce să dzâce II f. iS21vacmu
Balata şi acolo le-autăiet capeteli".
(ms. 3456) .Decii i-au trimis la Chinigon, locul să cheamă; le-au tăiet
capitile' (f 212v)J8
'
Într-un alt fragment întâlnim două toponime turceşti, unul!fără echivalent
grecesc (Bahcă Sarai), celălalt fiind o denumirea unei strâmtori,
probabil Dardanele,actualizatăşi în limba turcă tBaluclavaşşi însoţită
de descriereaamănunţităa strâmtorii,o altă mărturieperemptoriecă cel
care a tradus acesttext cunoşteadirect realităţiledespre care scrie.
. OM tOtâPT]1'OVcP6povXEPOWVOC;,
Kcd <XTIEPVW
1'ac;1'0 o1'evwlla ŢQU
Liâva [1'('] (p. 307) (=A ieşit prin târgul Hersonuluişi le-a trecut prin
StrâmtoareaDanei),
(ms. 3517) .Jară Iustiniianş-au băgat capul cu haine proaste ş-au trecut pren
mijlocul Crâmului,pre la Bahce Sarai şi de acole au lovit la mare, la
strârntoarreDanei, [ce să dzâceacmu Baluclava,că acele este un gâtlan
strâmt,cum ar hi un drum pren stânce de piiatră, de Întră şi ies corabiili
18În altă parte,acelaşitoponimestetradus:Oi onoîmEuyfiKav
iXnotip Iloprcv 1:OU
K11VUYOU.[
UKE']
(p.425)(=CareieşeaupcPoartaVânătorii)
- (ms 3517)Şipurcesără
eleieşirăpre
poartacesădzâceaChinigus,
adecăPoartaVânătoari
(f.477').
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cale de trei pistrele, pănă a ieşi la larg, la mare. Şi acolo au frică
corabiili de înnecat, or la intrat, ori la ieşit]19(f. 320r).
(ms. 3456) "Să dusă pre portul Hersonuluişi trecând strâmtoareNiprului"
(f. 212f).
Despre diverse aspecte din veacurile trecute, locuri, obiecte, clădiri etc. În
Kigalasîntâlnim uneori specificareacă acestea există, pot fi văzute «ai ewq rrj v
atjuepov, adică "şi pănă astăzi". În traduceream întâlnit această afirmaţie şi rară
echivalent în cronografele greceşti. Datorită multiplelor detalii, inexistente în
textele greceşti, această afirmaţie devine, de fapt, o mărturiea traducătorului,în
calitatede cunoscătordirect al realităţilorprezentate.
La împărăţia lui Constantin cel Mare, în cronografelegreceşti se vorbeşte
despre două coloaneimpunătoare,ridicatede acestÎmpăratîn Constantinopol:
K<Xt
EKEî[...] crrof eyel-tw<xvoi 'Anoo1:oĂotăTto 1:"WV
nenE ăp1:"wv1:a
nEpWOEUI-t<X1:<X
e<XAEoe &:KO
1-t11
, ăyt<XĂEÎ1.jJlXVCX,
K<Xt
1:a K<XP<P{<X
1:"013
1:tl-t{ou01:CXUpou.
npoc; <pUĂCXK1:TÎpwv,
Kcxl aytcx0l-t0v 1:'rl<;
nOAEw<;.
KCXt
1:01:"E
e01:110CXV
ŢTJvKOAWVCX
I-te I-tEY<Uou<;
tooouc;
[OE'] (p. 205) (= Şi acolo unde au umplut apostolii [coşurile cu]
firimiturilecelor cinci pâini, a pus încă sfintemoaşteşi piroanelesfintei
cruci, ca apărare şi sfinţire a oraşului şi atunci au ridicat coloana, cu
mari cheltuieli).
Traducerealui Dosofteieste foarte aproapede textul grecesc:
(ms. 3456) "Şi acole unde o întemeiară, pusără în temelie cele 12 coşniţe
ce-au împlut apostolii de prisosâturile celor 5 pâini şi pusără sinte
moştii şi pironileDomnuluidi la cinstitacruce,să fie de apărăturăşi de
sinţeniecetăţii. Decii rădicară de aşedzarăstâlpul,piatra acee, cu mare
cheltuiele"(f. lOSf).
TraducătorulHronografului... amplificămult acestfragment:
(ms. 3517) "Au pus marele Costantinde au zâdit cele doasprececoşniţă intru
carele au fost strâns svinţâi apostoli presosâturilecele de bucăţi de
pâine ce au rămas den cele cinci pâini [...]. Aşijdire,mai pus-au acolo,
la temelie acelui stâlp, şi de alte svinte moştii. Mai pus-au şi cuiele
svintei cruce a Domnului Hristos, ca să să afle acolo întru ferire şi
svinţenie cctăţâi ce au făcut. [Şi sânt şi slove de carte, scrisă sus pre
împregiurulstâlpului,de dzâc aşe: «Aici să pusă dumnădzăiescullucru,
Bojii videniebojestvănoeciudo»(= Prin ştirea lui Dumnădzău,suprema
minunej'". Aşijdire au mai rădicat împăratulCostantinş-alt stâlp, zidit
19Ampusîntreparanteze
dreptetextulcareesteadăugat
de traducător
în ms.3517,în afara
traducerii
dintextulgrecesc.
20Pentrutexteleslavone
dămtraducerea
dinediţiaCronograf
tradusdingreceşte
dePătraşco
Danovici,
citatăla p. 54,nota3. Deasemenea,
pentrucompletarea
locurilor,
uneorideteriorare,
din
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den temei, încă mai mare şi mai înalt de acesta, care să vede şi pănă
astădzîn Ţarigrad, mare şi minunat,în locul ce să cheamă Avrat pazar
turceşte, cum am dzâce la «târgul de muieri». Şi pre acela stâlp sânt
săpateîn marmure oameni călări împlătoşeţşi incoifaţ cu suleţâle pren
mânu şi cu peveţe, de să văd ca avidoma.Şi are şi acela slove de carte
greceşti, ce nu să văd de apur ce-i înalt şi slovele acelea sânt scrisă
stihuripărechi,carele dzâc aşe: II f 182v
Stâlp în patru muchi, 11> den temei cu tărie
aici l-au zâdit
.,
Costantinîmpăratul.
ca să vadzătoţ
.,
mirareden nălţâme
şi să-I vestească
11> oameniîn toată lume
precumla Rodos
..
ş-alt stâlp au fost minuni
aşe-i ş-acesta
11> aice-ide minune.
Căce că la Rodos au fost făcut de demult, de pre la eleni, un om iarăş de
marmure, mare şi minunat. De ce pre unde să strâmteadzămare, de
Întră corăbiilila stanişte,au fost zidit acel chip de om, mare şi înalt, cu
meşterşug,cât i-au fost un picior într-un ţărmure şialt picior în celalalt
ţărmure, Şi pentre picioare-i,pre dedesuptu,au fost trecând corabiile,
de au fost intrând în stanişte,atâta au fost lucruminunat, ş-acolo,acela,
precumşi la Ţarigrad Este minunemare stâlpulacesta să-I vadză om şi
să-Iprăvască]".
O seamă de amănunte importanteatestă că locul şi coloanele respective îi
erau bine cunoscute celui care a tradus acest text şi că avea ştiinţă şi/despre
sculptura(colosul)din Rodos,invocatăca "minune"a elenilorde demult:
- descrierea cu amănunte a imaginilor sculptate pe coloane: "şi:'pre acela
stâlp sânt săpateîn marmureoamenicălări implătoşaţ,cu suleţâlepren mânu şi cu
pcveţede să văd ca avidoma";
j
- slovele "stihuri părechi" scrise pe coloanăputeau fi luate dintr-o altă sursă
decât cele două cronografe greceşti, dar inscripţia "scrisă sus pre impregiurul
stâlpului"putea fi văzută,iar poezia,desprecare aflăm că nu poate fi citită pe stâlp
"de apur ce-i 'înalt", credem că este posibil să-i fi fost cunoscutăcelui care le-a
tradus şi dintr-oaltă sursă, dar, la fel de bine,chiar din auzite;
- traducătorulprecizează şi locul unde a fost ridicată coloana cu stihuri În
Constantinopol,cu denumireaîn turceşte - Avrat pazar - şi cu glosarea în limba
română:"cum am dzâce la «târgulde muieri»";
-- în sfârşit, despre acest edificiu,traducătoruldă mărturiecă este "încă mai
mare şi mai înalt" decât cel cu inscripţiatranspusăîn slavonăşi că "să vede şi pănă
astădzîn Ţarigrad,mare şi minunat";
ms.3517,amfolositca reperaceeaşiediţie,rnarcând
textulrecuperat
prinparanteze
unghiulare.
Pentrutexteleînslavonă
amfolositşilucrarea
Texte
paleoslave
şislavone.
Dicţionar
slava-român,
de
T.Macovei,
Iaşi,Facultatea
deFilologie,
Universitatea
.Al 1.Cuza",1977.
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- explicaţiilereferitoarela statuia din Rodos, in care identificămuna din cele
şapte minuni ale lumii, colosul din Rodos, reprezintă un indiciu important în
legătură cu personalitatea traducătorului; mai exact, acesta este unul din
fragmenteleîn care se reflectăcunoştinţeleşi culturaacestuia".
Un alt edificiu din vechime,despre care traducătorulspune că este "şi până
astădz", rară ca în cronografelegreceşti să existe această precizare,îl reprezintă
palatul de la Hebdomon (palatul lui Velisarie), amintit împreună cu turnul lui
Velisarie:
Kat E<l>eWVTjOav
't'OV,rov EooKw<l>aV't''IlOav
Kat TIapeOOKavrov rof
pao\Uw. Ilpo rov eyullvooev rov ăTI<)TIaoTjnIlTl<;,Kat ăTI<)GAa
rou 'L'aTIpaYiJ.a·m,
EKallTjV
'L'OV
w aiXlla'Aw'tovEha Ei3yaAâv1'00
't'a oiJ.iJ.ana[oofl'] (p. 279) (= Şi l-au invidiat,l-au defăimatşi l-au dat
împăratului;mai întâi l-au despuiatde orice cinste şi de toate lucrurile
lui, făcându-lca un rob, apoi i-au scos ochii).
(ms. 3517): ,,[Iară împăratul Iustiniian,toate aceste le uită şi ca un vis fură
Întru inema sa.] Ce pentru aceste toate şi pentru zavistiilevrăjmaşilor,
scoasă pre Velisarieden toată cinste lui şi mare mânie şi urgie aruncă
asupra lui. Şi pre dânsul inchisără-l[într-oculă de piatră în mare, care
este şi pănă astădz şi să cheamă«cula lui Velisarie».Şi-i luă împăratul
toate bucatele şi avuţâie şi-i pustiiră curţâle, carele stau şi astădz în
Tarigrad, de le vede toată lume. Şi-i scris numele lui Velisarie pren
multe locuri în zâdiurile casăi, care casă le dzâc turceşte Techir sarai.
Iară Împăratul,fără aceste multe ce i-au făcut, au trimis acolo unde era
închis, Într-aceculă, adecă başte.] ş-au învăţatde l-au orbit" (f. 275V).
(111S.
3456) "Şi-l clevetirăcătră împăratul,de l-au dezbrăcatdin toată cinste şi
avere. Mai apoi şi de ochi îl lipsiră vrăjmaşiizavistnici"(f. 188T).
2iAcestaesteunuldinfragmentele
relevante
pentrupersonalitatea
şi culturatraducătorului.
Suntem
de acordcuafirmatiile
luiIulianŞtefănescu,
cătraducătorul
cunoştea,
deexemplu,
unuldin
texteleAlexandriei,
maialescă, dupăcumaratăautorulcitat,acestfaptesteexprimat
chiarîn
cronograf:
"CumspunelaPisanie
lui,[adică]
laAlexandrie
detotceaufăcut"[1'.126'].Deasemenea,
suntem
în consens
cuacelaşiautorîn ceeacepriveşte
cunoaşterea
textuluisacrudecătretraducător:
"Într-adevăr
este sigurcă traducătorul
nostrua cunoscutfondulnaraţiuneiacelorpărţi ale
cronografului
dintextulslaval S1'.Scripturi,
căcica oriceomcultal timpului
desigurcă şi el în
copilărie
a învăţatînslavoneşte
Pentateucul
şiEvanghelia,
pelângăaltecărţiliturgice;
deasemenea
a
avutprilejdemulte,defoartemulteori,săaudăcitindu-se
labiserică,
totînslavoneşte,
Evanghelia
şi
Vieţile
sfinţilor,
şinuesteimposibil
ca,pecândtraducea
dingreceşte
săfi fostînminteasapasagiile
respective
din textelesiave. Dar nu numaiatât:faptulcă nu arareorigăsimîn textulnostru
contaminări
aleoriginalelor
greceşti
cutextulslaval Biblieine aratăîn modsigurcă traducătorul,
chiarcândtraducea,
aveaînainteasaversiunea
slavăa cărţiisfinteşi,deci,s-aupututstrecura
sub
panasa, chiarîn textultraducerii
originalelor
greceşti,cuvinte,
expresiuni,
ba chiarconstrucţiuni
slave"(op.cit.,p. 185).
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o seamă de amănuntesemnificativedin acest fragmentatestă că traducătorul
a cunoscutel însuşi, nemijlocit,realitatea,mai precis locurileîn care, cândva, s-au
petrecutfapteledescrise:
-- este prezentatturnul: "culă mare de piatră";
- este glosat cuvântul turcesc "culă" printr-un cuvânt de origine poloneză,
folosit în acea perioadă şi considerat, deci, a fi mai cunoscut cititorului român:
"culă,adecăbaşte";
-- este prezentatădenumireasub care era cunoscutturnul în Constantinopol:
"să cheamă«culalui Velisaries";
- traducătorul aduce mărturie atât despre turn, spunând că este "şi pănă
astădz",cât şi desprecurţile lui Velisarie,atât de vechi,dar "carelestau şi astădzîn
Tarigrad,de le vedetoată lume";
.- în această descrierede ansamblueste introdusşi un alt amănuntimportant,
care ţine de planul vizual: este "scris numele lui Velisarie pren multe locuri în
zâdiurilecasăi";
- este precizatădenumireaîn turceştea caselorlui Velisarie:"le dzâc turceşte
Techirsarai".
Alte mărturiiale trecutului,rămase din vremealui Iustiniancel Mare, despre
care traducătoruladuce mărturie,incredinţândcititorulcă "sânt şi astădz" - rară ca
precizareasă existe în cronografelegreceşti-, sunt oasele unei balene, păstrate de
ţarigrădenica o curiozitate, probabil, dar şi pentru ca ele să amintească despre
evenimentulîn urma căruia au rămas,adică "să să afle de poveste":
Ei.; ŢOvKo:tpOV
roiirou Ţov EVO:v
tJTCEPfLEYeBl)
Bl)pîov 80:Aâpowv. ŢO
orroîov reOAAaKo:pâPtO:114>âvl)OE
ŢEAE1W';,
Kat fLîo:,-6
11!-Lepo:v,
KO:Ţe'tpEXE
v Mo od<pî vou; va ŢOU';<pâYl)K0:1pi' OEA<pi
VEe;
e4>tlyovEie;Tf)VăKPl)VŢT)C;
BO:Aâool)C;
K0:1ŢO8l)pîovepXETov!-LECa
8UI10lJf:7tavw rouc. EUp(OKOVTo:e;
oAîyCl.vepc, EKăBl)OEouvCl.Ţa
fKEJ:.Acv E\lreOpEvva ureâYl) OU,Efl1rePOaŢa,OUţEore(aw. Ei.;
rooov onoD eopO:fLO:v
oi ăv8pwreOlfLE:
ăpl1o:'m.Ko:teOK(hwoo:vŢO
q:,OEPOV
fKEîvoBrţpfov.KCl.L
1'0eowoo:v\le -rexvl)v.KCl.L
eaupav 1'0
e1;wEie;Ţf)vyT)v.[arey'] (p. 283) (= În vremea lui era o fiară de mare
uriaşă, care multe corăbii a dus la fund. Şi Într-o zi a fugit după doi
delfini,să-i mănânce;şi delfinii au fugit până la ţărm şi fiara a venit cu
furie asupra lor. Găsind puţină apă, s-a Înţepenit acolo, nu a putut
mergenici înainte, nici înapoi, astfel că au tăbărât oameniicu topoare şi
au omorât fiara aceea înfricoşătoareşi au tăiat-o cu meşteşug şi au
târât-oafară, pe uscat).
(rns. 3517) "Iară În dzâlele acestuiîmpărat s-au arătat un chit în mare, adecă
un peşte carele au fost înnecând corabii multe [pre-ngă Ţarigrad. Şi
mare scădere făce şi n-ave nime nice o putere ca să-i facă vrio samă
vriontr-unchip.] Iar Într-odzî s-au fost luat acel peşte mare după alţ doi
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peşti mai mici, de-i gonie să-i mănânce,care peşti să cheamăd'<elfini>.
Iar delfinii,fugind denaintechitului, au năzuit la marginela apă mică,
să scape. Iar acel peşte mari, izbindu-să după cei mici tare şi cu
sârguială,ca să-i agiungăsă-i inghiţă, s-au Înfipt cu trupul tot În năsâp,
aproape de margini. Şi de acole nu să mai putu clăti. [Ce i să vede
trupul atâta de mari, cât păre-ţi că era o stâncă mare de piatră. Iară
penele-i era mai mare decât vetrela a unii corabii de cele mari.] Şi
Îndată alergarăţărigrădenii[ca furnicile]cu sabii şi cu topoarăII f. 283"
şi cu fuştiuri. Şi-ltăiară şi-l sparsărăpănă-lomorâră.[Apoil-au legat cu
funi de corabii groasă şi s-au strâns mulţâmede năroademulte] şi l-au
scos cu merşterşugafară, la uscat, [de s-au fost minunândtot omul de
mărire acelui peşte. Şi I-au tăiat bucăţ de au fost luând tot Ţarigradul
dcntr-ins,să ste svântat să să afle de poveste.Iară spinareacelui peşte,
oasăle, sânt şi astădz spândzuratein Ţarigrad,în poarta Vizantieidespre
mare, unde sânt puşcilecele mari]".
(ms. 3456) "În dzilile lui, un chit mare strica multecorabii şi, o dată, gonind
să mănânce nişte dulfi, au dat la apă mică şi nu să pute Întoarce şi
oaminiiîl ucisără şi cu meşterşugîl trasără la uscat" (f. 191r).
Pe lângă mărturia actualizatoare"sânt şi astădz", inexistentăîn cronografele
greceşti,traducătorulprezintăevenimentuladucând o seamăde detalii:
- repere care arată unde pot fi văzute oasele balenei şi care reflectă
cunoaşterealocului În amănunt: iară spinarea acelui peşte, oasăle, sânt şi astădz
spândzurate în Ţarigrad, în Poarta Vizantieidespre mare, unde sâni puşcile cele
mari;
- pasajul în care .chitul" urmăreşte delfinii este lărgit cu o descriere a
balenei, care se datorează fie creativităţii traducătorului,bazată pe elemente
preluate din realitate (el însuşi văzuse balene în călătoriile sale), fie faptului că
povestea balenei se transmisese din generaţie în generaţie şi era încă vie în
Ţarigrad: [ce i să vede trupul atâta de mare, cât păre-ţi că era o stâncă mare de
piatră. Iară penele era mai mare decât vetrela a unii corabii de cele mari].
Un alt fragment rară corespondentîn originalele greceşti este descrierea
modului în care se călăfătuiesc corăbiile. Prilejuit de o replică cu subtext din
cronograful grecesc, acest pasaj se constituie Într-o explicaţie care, potrivit
maniereitraducătorului,era necesară pentru dezvăluireamesajului.Din mulţimea
de amănuntepe baza cărora este construitacest text, rezultăcă nu putea fi scris atât
de veridicdecât ca urmarea contactuluidirect eu realitatea:
(ms. 3517) "Nu ne trebuie noaă Împărat, de corabii călăfătuitorşi de cruci
călcător, ce ne trebuie Zoie, împărăteasa noastră ce dentâi; iară pe
Calafatulacesta vom să-I omorâm,că nu ne trebuie" (f. 451'). [....] Iară
pentrucel cuvântce scrisămmai sus c-au fost dzâcândnăroade,că celui
de corabii călăfătuitorişi de cruce călcătorinu să vor închina, este aşe
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că împăratuluiîi dzâce pre poreclă Calafat; calafaţ să chiamă ceie ce
astupă corabiili de noaă pren II f. 4521toate închieturili scândurilorcu
câlţ suciţ groşi şi-i bat şi cu dalta cu măiug de lemn, să să Îndesă bini.
Apoi preste câlţ ung corabiecu smoalăde mare hiartă herbinte şi preste
smoală o ung de iznoavăcu său, de nu o poate prinde apa să între întrînsă pre necăiuri,nice să o străbată.De ce când călăfătuiesccu curabiili
sânt în mare, pre apă şi le răstoarnă pre coaste într-apă până pre
giumătate. Şi dacă o astupă cu câlţ şi cu smoală şi cu său de o parte,
precum aţi audzât, apoi o Întorc şi pre ceielaltă parte. De ce meşterii
aceie, calafaţâi, imblă cu plute pregiur corabie de o călăfătuiesc şi
pluteli de supt picioarele lor sânt făcute cruci de bili groasă, ca nişti
trunchi. Şi pre cruci sânt aruncatescânduride să plutesc câte trei, patru
pre o plută şi călăfătuiesccălăfătuitoriicorabiiliÎntr-acestachip. De ce
fiind porecla împăratuluiMihail şi Calafat, Într-aceastapotrivă îl face
năroadelecălăfătuitorşi de cruce călcător".
În Kigalas:
rij..LEiomuporrâ'llv, KaAacf:>â'llv
paOl,AeaOEV8iAOj..LllV
[uo;'](p. 401) (=
Noi călcătorde cruci, calafatîmpăratnu vrem).
Conformvarianteică Dosofteia tradus ambeletexte, ar trebui să deducemcă
amănuntelede genul celor precizatenu l-au mai interesatcând a tradus a doua oară
cronograful lui Kigalas. Totuşi, în ms. 3456
singura copie ai. traducerii
mitropolituluiDosoftei, realizată în 1732 -, în fragmentul referitor la biserica
Sf. Sofia, Dosofteiface o digresiune,pentru a mărturisică a aflat amănuntedespre
acest edificiu impunător din relatările celor care au cunoscut dişeet realitatea:
.Diodată n-am aflat podoabile, dară cine îmblă la Ţarigrad, .spune mare şi
nepovestităminune de dânsă, câtu-i de largă şi de naltă" (f. 186')).De ce ti-ar fi
procedatastfel Dosofteişi când a realizatprima traducere,măcar o singură dată, în
nenumăratelesituaţiiîn care se aduc detalii noi, inexistenteîn textele greceşti?Nu
trebuieignoratnici faptul că, inserând,la rândul său, în textultraducerii,fragmente
din propria experienţă, mitropolitul Dosoftei specifică acest lucru, aşa cum
procedeazăîn cunoscutulpasaj al vizitei la Lavra Pecerska,din Vieţilesfinţtlor".
De asemenea,avem în vederefaptul că, indiferentdacă fuseserăsau nu în Ţarigrad,
cărturariicunoşteau,măcar în linii mari, aşezareageograficăşi structuraedilitară a
cetăţii. Trebuie observat însă că, în Hronograf.,., adăugirilela care ne-am referit
sunt frecvente;cu toate acestea, ele reprezintătoposuri,repetatede la o secvenţăla
alta, în multe cazuri completatecu detalii ţinând de vizualizare,care nu se află în
textele greceşti şi care dezvoltă cu mult informaţia de aici23.Numai în cazul
22VeziAl.Andriescu,
studiulintroductiv
la ediţiacriticăDosoftei,
Opere,1(citatăla p. 54,
nota7),2t Din
LXXVII.
cele43 de locuriîn careaparenumeleŢarigradului
la MironCostin,Opere(ediţie
critică,cu un studiuintroductiv,
note,comentarii,
variante,
indiceşi glosarde P. P. Panaitescu,
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numelorde locuri, detaliilegeograficefiind inevitabilaceleaşi,suntemde părere că
reluarea lor reprezintă,pentrutehnica traduceriiacestei scrieri, o notă distinctăpe
care nu o întâlnim nici în cronografultradus de Dosoftei,nici în cronici. Se pune
întrebareadacă oricine ar fi tradus în această manieră şi din ce raţiuni a procedat
astfel acest traducător.Referindu-nestrict la acest aspect- asupra altor trăsăturiale
personalităţiitraducătoruluivom insista,în paragrafulde faţă, maijos -, credemcă
cel care a tradus, a putut prezenta astfel lucrurile nu numai pentru că a fost un
vizitatoral Cetăţii,dar mai cu seamăpentrucă a locuit,o vreme,în Constantinopol.
De asemenea,în ceea ce priveştetoponimeledin Hronograf..., am observat
efi, pentru denumirea grecească a Insulei Hios, este utilizat numai echivalentul
turcesc,Sacâz:
enfjyav ewe;'t"f}vvfjaaov 't"fje;
Xfou [U'KE'](p. 425). (= Au plecat la insula
Hiosului).
(ms 3517) "Şi să dusără [premare pănă agiunsărălla Sacâz"(f. 477r).
(ms. 3456) .Şi-l dusără la OstrovulHiului" (f. 323r).
KaL Mwaav roo Mo M1't"ponOAEtC;
't"f}vAap{aoav, 'KaL't"f}vXiov oux
(wapKE{av ŢOl)[...1 1'f}vce Xiov epaatav [...] 'Kat tOVec.0pT]aav
[UE' - UC;'](p. 465-466) (= Şi i-au dat două mitropolii,Larisa şi Hios,
ca venit [...] Hios îi ajungea.[...1şi l-au exilat).
(ms. 3517) "Şi-i dederă doaă mitropoliisă-ş ţâie viiaţa cu dânsăle:una Larisa
şi alta Sacâzul,[...] La Sacâzpetrececum era mai bine. [...] De ce de la
Sacâz [...] îl trimisărăurgisât" (f. 519').
Susţinând varianta că Dosoftei este traducătorul Hronografului... ŞI
observând că, în Istoriile lui Herodot, "câteva toponime vechi greceşti sunt
înlocuitesau glosateprin corespondentelelor neogreceştisau turceşti?",N. A Ursu
afirmă: "Faptul că unele glosări din Her. [Istoriile]sunt formulateîn mod similar
sau chiar identic cu cele din Cron, [ms. 3517] poate constituiun indiciu că ele se
datoresc, ca şi particularităţilelingvisticediscutate [...[, remaniatoruluitraducerii
Bucureşti,
EdituradeStatpentruLiteratură
şiArtă,1958),
respectiv
dincele52deatestări
laNicolae
Costin,Letopiseţul
ŢariiMoldovei
de la zidirealumiipânăla 1601(ediţiecuo introducere
deIoan
Şi Petre,Bucureşti,
Fundaţiapentruliteraturăşi artă, 1942),detaliiledespreîmprejurimi
sunt
prezentate
decronicari
înfoartepuţinesituaţii(cf.M.Costin,
op.cit.,p. 124,262,266;
N.Costin,
op.
cit.,p. 84,88, 129,220),maialesatuncicândo informaţie
esteluatăde la istoriciistrăiniEste
semnificativ
faptulcă,în cronicaluiN. Costin,se întâlneşte
acelaşifragment
ca in letopiseţul
lui
M.Costin,fiepreluatdeaici,fiedininformaţiile
oferitedealteistorii:"Şiaceastă
apăDonuldesparte
Aziiade la Evropa,cumşi la Ţarigrad,
Boazulmării,întreSkiuderdesparteAziiade Evropa;
Ţarigradul
şi GalatadeEvropa,
iarăSkiuderul,
dencolo
deBoaz,Anadolu,
ce-izicistoricii
Aziia"(p.
129;cf. şi p. 84,p. 220;la M. Costin,fragmentul,
foarteasemănător,
se aflăla p. 262,266).De
asemenea,
la M. Costinse întâlneşte
precizarea
"pănăastăzi"doarîn legăturăcu întâmplările
petrecute
la moarteadomnitorului
Bamovski:
,,Nuputemsă trecemcupomenirea
niştetâmplări
ce
s-auprilej
it în Tarigrad,
dupăperireacestuidemnă,care,nu numaiîn ţarăaicea,ce plineste
Ţarigradul
pănăastădzi"
(p.103).
24VeziN.A.Ursu,Contnbuţii
..., p. 247.
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lui Milescu Spătarul?" (considerata fi mitropolitulDosoftei).Este surprinzătoare
aceastăconcluzie,În condiţiileîn care acelaşiautor observă:",Caşi în Her., numele
insulei Xfoz; este înlocuit peste tot prin corespondentulturcesc Sacâz (f. 442\
1'. 477r, f. 516r, f. 519", f. 522r)"26.Din moment ce traducătorul Istoriilor lui
Herodot utilizează pretutindeni toponimul Sacâz, ca şi traducătorul
Hronografului.:, iar în cronografultradus de mitropolitulDosofteinumele insulei
apare în greceşte, foarte rar glosat marginalprin denumireaturcească", şi dacă
traducătorulIstoriilor, respectival Hronografului... explică, după cum am arătat,
toponime mai puţin cunoscute prin echivalenteleturceşti sau, pur şi simplu,
introducetoponimeturceşti rare în textul tradus, din ce considerentear trebui să se
admităcă aspectede acest fel ar putea fi rezultatulintervenţiilorunui remaniatoral
textuluidin ms. 3517 sau, şi mai puţin probabil,ale copistuluiacestuimanuscris,şi
nu ar trebui atribuite traducătoruluiînsuşi?" De asemenea, în Vieţilesvinţilor,
insulaîn discuţieeste numităHios (cu forma de acuzativ Hion sau de genitiv-dativ
Hiu): "să dusă la ostrovulce să chiamăHion" (p. 168)"Venindla Hion un boiarin,
prinsă pre fericitul Isidor" (p, 168), .Sosând la ostrovulHion, s-au apropiat la un
munte"(p. 319), "pugorândla ostrovulHiuluicu şeici oşteşti'Xp, 385)29
Am observat, de asemenea, că un alt toponim glosat în Hronograf.. este
bisericaPatriarhieidin Constantinopol:
T6rE O Ileya<; rplly6plO<; O 9EOAOYO<;
llE'reX1tapPlloîa.:; IlEYCUll<;
eOtOaOKEV
Ei<;'rv Kwvo'rantVOD1tOAlV
Ei<;1:0Vvaov 'ri]c;?xyîa<;
'Avao'rcwîa<; [OA8'](p. 239) (= Atunci mareleGrigorieTeologul,cu
însufleţire mare a predicat în Constantinopol, în biserica! Sfintei
Anastasia).
. .'
(111S.
3517) I"Atunceşi marele Grigorie Bogoslovau început a face cazaniii
ş-a vesti numele lui Dumnedzău]în besereca Ţarigradului,[unde era
Patriarhieîntâi], la SvântaAnastasie"(f. 226').
i
2SIbidem.
26Ibidem,
p.248.
27ApudN.A.Ursu,op.cit.:"stratigul
Hiului[marg.
Sacâzului)"
(f 293V).
28În art.Contribuţii
.. (2003),N. A. Ursususţinecă la Herodot,
Istorii(editieîngrijităde
LiviuOnu şi LuciaŞapcaliu,Bucureşti,
EdituraMinerva,1984),se deosebesc
două straturi
lingvistice:
al traducătorului,
careesteNicolae
Milescu,
şi al unuiremaniator
al traducerii,
careeste
Dosoftei,
Autorul
consideră
căstratullingvistic
alremaniatorului
esteconstituit
dinelemente
precum:
cubine,cummaidesârg,cummaicurund,a semira(ce)cumva (vor)face,a mâna"trilnite",
a se
umpledemânie,a nulăsa(rămâne,
scăpa)(nici,măcară)depoveste,
a veghea
voieşi voievegheată,
a (se)împlătoşa,
împlătoşat,
(pre)anume,omde oaste,omde război,fericinţă,zână,,muză"ş.a.
Asemenea
elemente,
fie cuvinte,fie ex-presii,
erauînsăgenerale
în epocă.De asemenea,
autorul
observă
căîn Vechiul
Testament
cuvântul
arapiaparefărădeterminări,
pecândîn Herodot,
op.cit.,
esteînsoţitdeadjectivele
negrusauetiop.Trebuie
săremarcăm
însăcăBibliapresuptme
o traducere
câtmaiaproape
deoriginal.
2YVeziDosoftei,Viaţaşi petreacerea
svinţilor
laşi. 1682--1684.
Textîngrijit,notăasupra
ediţieişiglosardeRodica
Frenţiu,
Cluj,Editura
Echinox,
2002.
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(ms. 3456) .Atunce şi marele Grigorie Bogoslov,cu mare indrăznireînvăţa
în Ţarigrad,În beserica SinteiAnastasiei"(f. 148').
u1nîYTivEi.; "ilv t-LEYâAT)V
. EKKAT)Otav,
Kal eytvT)oav, Kat oi Mo
KATiPtKol[1"t'J(p. 310) (= Au plecat la Biserica Mare şi s-au facut
amândoiclerici).
(ms. 3517) "Să dusără la Besereca ce Mare, [la Patriiarhie] şi să feceră
amândoicliricheni[Patriiarhiei]"(f. 32SV).
(ms. 3456) "MersăTheodosieîmpăratcu fiiul său de să fecerăclirici amândoi
la BisericaMare" (f 2IS').
EV1"11
'tOVeEODt-LEYâA
Ti . EKKA
T)ota [ŢT)'] (p. 368) (= În BisericaMare a
lui Dumnezeu).
(ms. 3517) "Încununându-i la Besereca ce Mare, [la svânta Patriarhie]"
(f. 408').
(ms. 3517) .Toţ cliricii den clirosul Besereceiceii mari, adecă a Patriarhiei,
toţ au II f. 421' boierii"- rară corespondentîn textelegreceşti.
De multe ori, ca în exemplelede mai sus, numele bisericii Sf. Anastasia-prima clădirea Patriarhiei- şi al bisericiiSf. Sofia,In KigalasBisericaMare, care
a devenit ulterior Patriarhia Constantinopolului,sunt urmate de specificarea, la
nivel sintactic o apoziţie, introdusă sau nu prin glosă: "adecă la Patriarhie".
Dosoftei,chiar dacă era cleric şi, cu siguranţă,cunoşteastatutulcelor două biserici,
nu are tendinţa de a face această relaţionare. Deducem că, pentru traducătorul
Hronografului..., relaţionareaprecizată este rezultatulunei obişnuinţe,determinată
de un fapt empiric,ca toate celelalteamănunteevidenţiateîn texteleprezentate.Or,
dintre cărturarii români, cel pentru care Patriarhiadin Constantinopol,mai precis
Şcoala Patriarhiei, a însemnat un loc bine cunoscut şi apropiat, În care şi-a
desăvârşit studiile ani de zile, a fost traducătorulIstoriilor lui Herodot, Nicolae
Spătarul (Milescu).Astfel se explică şi pasiuneapentru detalii,tendinţa constantă
de a comunica cele întâlnite sau cunoscute din lecturi, talentul literar şi alte
trăsături, care dezvăluieîn traducătorulHronografului... pe autorul Jurnalului de
călătorie in China şi, probabil, al atâtor opere originale şi de traducere, care
urmează a fi cercetateşi prin care Nicolae Spătarulîşi va desăvârşiactivitatea,din
păcate, în afara graniţelorMoldovei.
Deşi nu constituie decât o mică parte din corolarul elementelor literare,
artistice sau pur documentare,exemplele pe care le-am adus în aceste pagini,
precum şi cu alte ocazir'", constituie, credem, probe suficientepentru definirea
manierei de traducere a Hronografului... Judecând după analiza amănunţită,
prezentatăde Liviu Onu, referitoarela dimensiuneaşi caracteruladaosurilorfaţă de
original (explicative,informative,meditative,stilistice)din Istoriile lui Herodot,se
30VeziMioaraSăcrieru-Dragomir,
articolele
citatelap. 56,nota16.
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impuneca o evidenţăde netăgăduitmanieraasemănătoareşi identitateaconcepţiei
asupratraducerii,reflectatăîn aceste două texte".
Concluzii. Argumentelor prezentate le vom adăuga pe cele care ţin de
formaţia enciclopedicăa acestui cărturar. Deşi cunoscute, vom relua câteva din
aprecierile contemporanilor. Pentru Neculce, Milescu era unul dintre boierii
poligloţiai Moldovei:"Ştia multe limbi: elineşte,sloveneşte,greceşteşi turceşte".
Pentru Dosoftei, patriarhul Constantinopolului,care îl recomandă ţarului Rusiei,
era unul dintre cei mai învăţaţi contemporani:"Om foarte savantîn latină, în slavă,
şi mai ales în greacă; el va putea învăţa repede şi rusa şi să facă tot felul de
traduceri. A străbătut multe ţări şi împărăţii ca să se instruiască şi este ca un
cronografîn care sunt adunate toate lucrurile lumii. In zadar veti căuta un alt
asemenea om. Dumnezeu vi-I trimite,,32În sfârşit, referindu-se la persoana lui
Milescu,marchizul Amauld de Pomponneconstată cu uimire: "Je fus surpris de
trouver un homme si voisin de la Tartarie,autant instruit aux langues et avec une
connaissanceaussi generalede toute chose. Il parle bien latin, mais il pretend que,
comme sa principale etude a etc le grec, il y est beaucoup plus savant; vous en
jugerez. Il sait assez bien l'histoire et particulierernentcells.de l'eglise"33.Asupra
profunzimii cunoştinţelor de dogmă, vorbesc înseşi lucrările sale, traduceri
(VechiulTestament,Cartea cu multe întrebări..., lucrări traduse sigur de Nicolae
Spătarul)sau originale(Enchiridionsive Stella Orientalis Occidentalisplendensţ,
Din datele care se cunosc despre viaţa sa, Milescuar fi putut traduce sinteza din
cele două eronografegreceşti la Constantinopol,în perioada 1661--1664, sau în
Moldova, în perioada 1658-1661 (sub domnia lui Ştefăniţă-Vodă),ţlri în anii
1668-1669 (în timpul domniei lui Iliaş Alexandru). Bănuim că,! a tradus
Hronograful.:
"
Într-operioadă mai fastă a existenţeisale, în 1658-1661,după care Hronograful.:
a fost imediatrăspânditprin copii comandatede boierii Cantacuzini,
Credem că Milescu a considerat necesar să traducă lHronograful...,
confruntândtextul lui Kigalas cu cel al lui Dorotei şi cu alte surse, comentândşi
adăugând informaţii din bogata sa cultură, pentru a realiza o lucrare cât mai
completă, folositoare pentru contemporani sub toate aspectele. Dovadă că o
asemenea scriere era aşteptată şi că valoarea ei a fost repede recunoscută sunt
copiiletimpurii care, de-a lungul secolelor,au ajuns la un numar remarcabil(peste
50 de manuscrise,răspânditeÎn toate Ţările Româneşi în exterior).Totuşi,numele
lui Milescunu a fost menţionatniciodată,nici măcarîn copiiledin secolulal XVII-lea,
tot aşa cum, dacă nu s-ar fi păstrat 111S.
45 şi ms. 4389, nu s-ar fi ştiut că textul de
bază al VechiuluiTestamentdin Biblia de la 1688 a fost, de asemenea,traducerea
31În capitolul
Naturainformaţiilor
cuprinsei'nadaosurile
traducătorului
(p. 573-585)
din
ediţiaHerodot,
Istorii,citatăanterior,
1. Onugrupează
pe maimultecategorii
acesteadaosuri.
Din
economie
de spatiunu aducemaici exemple,dar precizămcă, şi din acestpunctde vedere,
comparaţia
întreacestedouătexteestegrăitoare.
32ApudNicolae
Cartojan,
Istorialiteraturii
românevechi,Bucureşti,
EdituraMinerva,
1980,
p.229.
33ApudHerodot,
op.cit.,p. 554.
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invăţatului dregător moldovean. Poate că Milescu ruei nu a semnat textul
Hronografului...,aşa cum nu a semnat o parte a textului din Cartea cu întrebări
foarte de folos...34.Se pot construidiversepresupuneri,atât în această privinţă,cât
şi în legăturăcu manuscrisultraduceriipe care, ştiind că a lăsat mai multe copii în
ţară, se poate să-I fi luat cu sine, în pribegie.Altă întrebarecare se pune este dacă
mitropolitulDosofteia cunoscutaceastă traducerea lui Milescu.Este posibil ca semn al colaborăriicelor doi cărturari şi al dezbaterilorde puternică Încărcătură
spirituală, pe teme religioase, dar şi despre starea de lucruri din Moldova versurile din prefaţa cronografuluisă aparţină mitropolitului,tot aşa cum acesta
putea să fi primit tipăritura lui Kigalas, de pe care a realizat propria versiune
româneascăîn Polonia,de la Milescu.
UNPROBLEME
CONTROVERSE
DE LAPIDLOLOGlE
ROUMA1NE:
QUIA TRADUIT
LA CllRONIQUE
DESLE COMMENCEMENT
DU.MONDE..?
RF:SUIvlE
Bienqu'ilaiteaptel'interetdcplusieurs
specialistes,
philologues
et historiens,
la Chronique
deslecommencement
dumonde
...propose,
entreautres,unserieux
probleme
ilresoudre,
Il s'agitd'unetraduction
realisee
auXVIIe
siecledontletexteestperdu.an connaît
ungrand
nombredemanuscrits
copiesaulongdessieclesdontle prototype,
ms.3517,a eterealiseaumeme
sieclequc la traduction,
rnaisla traduction
proprement-dite
est perdue.II s'agit,aussi,d'une
traduction
touta faitparticuliere,
realisee
avecbeaucoup
detalent.Il semblequelebutdutraducteur
a etede communiquer
les informations
qu'ilcroyaitnecessaires
touten lesajoutantauxtextesde
Kigalaset de Dorotheos
de Monemvasia.
Quandil s'agitde detailsde certainsedifices,de
Constantinople
oudesenvirons,
letraducteur
s'avereetreunvraiconnaisseur.
Pourdesigner
certains
aspects,
il utiliseparfoislesmotsKa1.
ewc,;
'rf]voriuepov,
«şipânăastăzi»
(jusquâpresent),
memesi
les chroniques-sources
grecques
ne le precisent
paset un significatif
nombrede toponymes
turcs
(Baluclava,
BahceSarai,Balata,Betictaş,
TechirSarai,Atmeidan,
Avratpazar,constamment
Sacâz
pourHiosetc.).Cesargurnents-lă,
puislaculturedutraducteur,
le faitd'etreunpolyglotte
et d'autres
traitsencorequicontribuent
illaconstitution
d'unemaniere
propre,
nousa conduit
a considere
quele
traducteur
estunedesgrandes
personnalites
roumaines
duXVII"
siecle:
Nicolas
Spathar
(Milescu).
C'estunresultatquel10US
sommes
entraindesoutenir
parI'etudedulexique,
c'est-a-dire
le
systeme
deladerivation,
le sensdecertaines
uniteslexicologiques,
leregimc
descalqucs
etc.
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
Iaşi,str.Codrescu,
n1'.2

34VeziALMareş,..Interpolarea"
din Carteacu multeîntrebăria lui NicolaeSpătarul
(Mi/eseu).
Ochestiune
depalemitate,
in SCL,1989,m.2,p. 145-161.
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