
FILOLOGiE. fJl1iBĂ L1TERrlR]. .. 

PHIl\IELE THADUCERI DIN LIMBA 

DE 

EUGENUl. DJM.i\ 

Celebra culegere de basme orientale o mie şi una de nopţi, publicati) in 
limba franceză de Antoine Galland, precum şi lui Petis de Ia 
Croix, intitulată O mie si unu de zile, au avut de la începutul secolului al 
XVIII-lea o largă circulaţie europeană. Versiunile italiene >nle acestor două 
cicluri au fost unificate În compilatii greceşti, publicate la Veneţia (1757-1762) 
şi la Viena (sfîrşitul secolului al XVIII-lea), care s-au răspîndit şi în Ţările 
Române. Mai ales acestea din urmă an fost traduse la noi, numărul mare de 
copii oglindind succesul de care s-au bucurat poveştile orientale În rîndul citi-o 
torilor romani. În af.ară de culegerile greceşti, au mai circulat in Ţările Române 
şi alte versiuni traduse şi apoireproduse de asemenea în copii manuscrise. 

în cultura noastră s-au efectuat studii În care s-au analizat răs- 
pîndirea şi importanţa acestei cărţi populare, cunoscută şi sub nUillf\;le de 
Holima, s-au stabilit originalele care au stat la baza unora din traducerlle 
româneşti. În acest sens, contribuţii de seamă au adus M. Gaster-, N. Cărtcj an>, 
Doroth.ea Sasu-Ţimerrnan", Dan Simonescu-, 1. Marta Anineanu-, 
Mircea Anghelescut ; semnalăm, de asemenea, tratarea din 
Dictionarul literaturii române de la origini pînii lll19008, Un instrument de 
lucru .deosebit de util pentru prezentarea filologică a traducerilor româneşt i 

1 M. Gaster, Litera/ura poţntlară română, Bucureştt. 188::3, p. 92--103, 
2 N. Cart.ojan, Cărţile populare I'n Iileralnra ronuuiească. Il, Bucuresti, 1938, p. 2\18·-- 320. 
3 Dorothea Sasu-Ţ'Imerman. "Les Ml lle» el uite nuil.s" dans la Hlteraturc roiunatne, în 

.,Studia et ada orlentalta", II, 1959, p, 189--;JOii. 
4 Ion Chiţimia, Dan Slmoncscu, Cărţile narmlar« it: litcrctura românească, 1, Bucureşti, 

1 ga3 ; nota Introductivă de In p, 105 - 408 3. fost. de DUl ShnOllCSCU. 
5 1. Zugrav, Un vechi manuscris CII "Istorii persăşii" din Btblioteca Ivlânâslirii S]. Ioan cel 

Nou de la Suceava, în "Mitrnpolia Moldovei şi Succve!", XLIII, l!)ti7, nr. 11--12, p. 702--705. 
6 Marta Anlneanu, Povestea lui Camat alzaman, in "Hevista de istorie şi teorie literară", 

t, X IX, 1970, nr. 2, p. 291-- 29,1, 
7 Mircea Anghelcscu, Prima traducere romanească din Il alinia, In LH, XXI, 1972> nr, 8, 

p, 263 -2H6 ; ldern. Observaţii cu printre la tradacerile româneşti din FI alifrulÎn secolul al xvn [-lea, 
in LH, XXIII, 1 !J74, nr. 1, p. 25-·28 ; ide'11, Literatura romană şi Orienlul (seCOlele XV Il-XIX), 
Bueureşt.i, 1975. 

8 DIc/Iunaralliteralarii române d.s la ori!Jini pÎnă la 1900, Bclcnreşti, 1 !J79, p. 423-424 ; 
artieo]ul Halima este se;nnat de Comtant.in Teodowvici, 
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din Halima îl reprezintă Bibliografia analitică a literaturii române vechi, alcă- 
tuită de Mihai Moraru şi Cătălina Velculescu 9. 

Deoarece au rămas nerezolvate unele aspecte legate în special de partea 
filologică şi lingvistică a chestiunii, în bibliografia parcursă apărînd unele 
lnccnsecvenţc şi chiar erori, ne-am propus În lucrarea de faţă să studiem toate 
traducerile româneşti ale Halitnalei, păstrate în manuscris, din a doua jumă- 
tate a secolului al XVIII-lea şi de la începutul secolului al XIX-lea, pentru a 
fixa numărul arhetipurilor şi filiaţia dintre manuscrise, să Încercăm, acolo 
unde va fi posibil, să descoperim traducătorii rămaşi necunoscuţi sau ori- 

folosite, să localizăm traducerea sau copierea unui text. Obiectul 
cercetării noastre îI constituie un număr de douăzeci de manuscrise care conţin 
traduceri integrale sau fragmentare din Halima 10. Ne-am oprit numai la 
acestea, deoarece ele pun probleme de filologie deosebite, iar o dată cu publi- 
carea de către Gherasim Gorjan 11 şi mai ales de către 1. Barac 12 a poveştilor 
orientale se inaugurează seria traducerilor moderne, tipărite. 

Manuscrisele vor fi analizate În continuare grupate pe versiuni. 

Versiunea A 

1. Cel mai vechi text românesc din Halima se află în InS. \1-15 de la 
BeU Iaşi şi a fost copiat la 1771. Manuscrisul a fost prezentat pentru prima 
dată de Mircea Anghelescu 13; autorul constată că textul, scris de copistul 
moldovean Luca, ar corespunde unui capitol din volumul al doilea al ver- 
siunii greceşti, tipărit la Veneţia în 1762, dar că totuşi nu pare a fi tradus 
după un original grecesc deoarece există deosebiri semnificative în privinţa 
naraţtunii işi a foneticii numelor proprii. Mircea Anghelescu conchide că 
"intcrmediarul posibil ar fi unul din limba slavă (sic 1), polonă sau rusă" H. 
Capitolul din Holima semnalat de Mircea Anghelescu În ms. V-15 este inti- 
tulat Istorie veche a lui Anm Răşid, impăratul de Bagdat (f. SO" -102''). 

Parcurgînd şi noi acest manuscris, am aj uns la unele concluzii diferite 
de ale autorului citat. Textul din Halima nu se află numai Între f. SO' -102r, 
ci se continuă pînă Ia f. 115' cu Istorie a lui Răzvan Şah, tmpiiratului de la 
China, adecă de la Cinmacin ; acestui capitol i-ar corespunde, În ediţia gre- 
cească, Istoria imp ăratului Ru xad şi a împărătesei Cheristanii 15 din volumul 
al doilea, care cuprinde povestiri din ciclul O mie şi una de zile 16. Mircea Anghe- 

 Mlhai Moraru şI Cătătlna Velculescu, Bibliografia analiitcă a cărţilor populare laice, 
partea a II .. a, Bucureşti, 1Il78, p. 307 -- :)84 ( în continuare, BCP). 

10 Nrt am avut în vedere ms, 57'(JJ de la BAR (fost (902), care. este o prelucrare românească 
şi 111B. 117'0 de la BAR, localizare după traducerea lui Gheraslm Gorjan. 

H Gherasun Gorjan, Halima sali povestiri miioloqhiceşii arabesti, I-IV, Bucureşti, 
1835 --, 1. 8:38, 

12 Ioan Barac, O mie şi una de nopţi. Istorii aiabiceştl sau Halima, I VIII, Braşov, 
1836-1840. 

1:1 Vezl Mircea Angnelescu, Prima traducere românească. 
14 Ibidem. p. 266. 
15 Deoarece rns. 2587 de la BAR este complet, conţlntnd toate capltolele din ediţia 

greacă, vom eita in conttnuare titlurile poveştilor după acest manuscris (aşa cum se intilnesc 
în cuprinsul textului şi nu In scara uflată la f. 21'_3'). 

16 Deci, povestlrlle din ms, V,.15 corespund, in ms, ::587, porţiunii aflate intre, f, 71"-- 
lHF din tomul IL 
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Iescu nu a mai observat că pe f. \:îOv -91 r apare o iutercalare în text explicată 
astfel de copist Într-o notă în partea de sus a filei 90v; "întoarce cee alaltă 
foaie înainte, căci la scris s-au greşit această foaie, şi pentru ca să nu rămîi 
albă s-au scris aice altă istorii mai mică", Fragmentul intercalat reprezintă 
un scurt rezumat al întregului ciclu O mie şi lina de nopti. Prezenţa acestuia 
ne-a determinat să apreciem că în ms, Y-15 an fost selectate şi transcrise 
doar cîteva capitole dintr-un arhetip românesc care conţinea un număr mai 
mare de poveşti. 

în privinţa trăsăturilor lingvistice ale fragmentului din Halitna, remar- 
căm numeroase fonetisme moldoveneşti: [etile 103v, [imei 80v, de la o vremi 
103f; au 'micşurot 80v; ai ce 103r, ave 102v, m-atn dezmitiiei 89v,ieşe 102", 
şi-l iubie 102", s-a-u mltiqtie! 107V, să pute 103v ; voie NI 85V, 9gv, 108"; măsăitle 
97V, să asamănă 103", au insărat 103", sară 81", siruţur 80r; şăzusă 81"; au 
aqiutts 8F, 102v, 110r, gios 8F, prin preqiur 102v; i s-a faci 109". 

în ceea ce priveşte neologismele, constatăm prezenţa unui număr redus 
de cuvinte de origine neogreacă : extaiicos 83f, [andasie 80r, pombrl 111v, 
topazioti 94r; în schimb, se semnalează o frecvenţă mare a imprumuturjlor 
din limba turcă. Dacă unele din ele aveau o circulaţie relativ mare în limba 
română din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind adaptate la sis- 
temul fonetic al limbii noastre (eţenâi 92f, hanqeri 95v,lzazneaoa 93r, iaşmac 
96r, menzil95'), altele păstrează aspectul fonetic al etimonului sau sînt aproape 
necunoscute În limba literară din această epocă (cahualtă "gustare" 114r, 
călăei caţtan 98", ceşme 87", chiabut "stofă" 97", 9gr, cizlar aqasi 85", fcifa 
"decizie" 10(F, qiunaherqiu 8F, 8JV, munziz "paznic" 1031', şerbeihana 89", 
turbe şi iurbeoa "t:avou" 97' etc.). Numele proprii trădează de asemenea in- 
fluenţa turcă: Abul Valah 981', Abu! Casim 8F, Oli Bin Haida 104", Apdul 
Aziz 84T, 90r, BalcÎz 95", Melunei 1101', Namahrim 87v, 88r, 0fla lsuf 85r, 
Şihristati 108v, Ll I", Uneori se întîlnesc cuvinte sau chiar propoilţifîn limba 
turcă (p. 85'); Ia f. 82" se vorbeşte despre "un taxirn foarte frumos zicînd ... '', 
după care urmează, În paranteză, mai multe cuvinte turceşti. 'Pentru a fi 
Înţeles, traducătorul recurge uneori la glosări sau la explicaţii.; sazuri, adecă 
muzice f. 82r; au În/uit intr-lin halois odasi, adecă casă de taină 98v; care 
bucale pe limba persască să cheamă rumanaşa 107'. 

Deoarece În ms, V-15 ordonarea capitolelor coincide cu cea din ediţia 
greacă, prezentăm cîte un fragment din povestea Istoria întîmplărilor boqa- 
tului Abdul Barsi În scopul evidenţlerii deosebirilor existente Între versiunea 
din 1115. V-15 şi cea din 1118. 2587, tradusă după tipărrtura greacă amintită 
mai sus- 

Ms. V-15, t. 97v: "îndată au poronclt vezlriul acelor 2 ciohodari de l-au golit 
plnă la brîu şI cu pei de bou ce era făcute ca puhile, au Inceput a-III S8r) bate c1te"u 
ceasuri; care Ahul Caslm, nefiind învăţat să rabde aOta usturime, au leşinat, ră- 
mîind ca un mort; şi aşc încă l-au mai bătut citva şi iar I-au pus !n clzialml şi I-lIu 
pus la locul lui unde era şi, inchizind uşa turbe/ii, au dat cheia". 

Ms. 258'7, f. 87v : "îndată cum isprăvi aceste cuvinte, porunci nelegiuitul 
şi răul de cuget vezlriulla robii lui de l-au bătut cu vine de bon aUta cit l-au făcut 
pre ticălosul de căzu leşinat. Şi cind Il văw vczlrilll Intr-această stare, au pQruncit 
de I-au pus iar in coşciug şi, Inchizlndu-l bine, S-aU intors la saraiulluj". 
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In ms. V -1 /j nu există nici () informatie despre traducător si nici un 
indiciu care să permită stabilirea vreunei 'relaţii in Iegătură cu acesta sau 
cu originalul utilizat. 

B. Ms. miscel1067 de la BAH, de pe la 177\}, cuprinde Între f. 71'" ---88v, 
Jl"lO:{V, 1061'-·-lHr şi 1181'·-B1' şase povesti orientale din care trei 
nu au corespondent În ediţia greacă din 1757 --1762. Acestea sînt: Istorie 
unii [eti di-mp ăr at cu-n alnaqtt: (f. 711' -_73V) , Istorie lui Halil , [iciorul ţui 
Ahmet , Împărat de la Baqdat, şi a lui Ibraim, feciorul oizirilul de acolo (f. 
Hl r --103V) şi Istorie a unui nequiiiori din Tarigrad ce 8··(111 numit nequsioriul 
cel frumos (1'. 1181'·-122V) 17. Intercalate între acestea se află alte trei basme, 
existente şi în tom urile II şi III ale Halimalei greceşti: Istorie lui Abur 
Hasitu eattlea au [ost trăitori intr-o cetate ali/Imi Baqdai care iara supt siăpinire 
tmpăromlu: AFon de la Baqda! (L 741'_·88") 18, 1 sfori e 1 ni împăratul de 
la Baqdai, carile au cercat ca 811 aîle om. fără de casaoet (f. IOGr -114') 10. Isto- 
rie lui Hiiz, imp ăraiul de la Baqdul, pentru o [imei de la care, inşeiindu-se, avea 
casrwel(L 1231' -131') 20 •. 

Comparînd ms. 10{n eu ms. V-75 se constată că nu () singură poveste 
comună, .aceasta prezentînd evidente asemănări în privinţa naraţiunii şi a 
trăsăturilor Iingvistice. Copiat de un moldovean, IUS. 1067 are, ca şi V··1;), 
numeroase p arf.icnlar ităţ! specifice mai ales graiurilor nordice : alee 126/'; 
neconiinue 741", de vremi ce 12f)v, {o ari! 74r, iastă noapii 126J'; nu vre 74T; au 
micşurot 71r ; [Ia agiur1yi 75"; să tnarqă eu mîni 75r; feti îrumoasă T5V, l .. au 
asămănat 74V, să p ăzască 741"; pl. tnlnul.e 761' ; să mii acolo 7;)T; ogradă 751". 
Semnalăm de asemenea unele constructii comune ambelor mauuscrise : 

Ms. 106i/: a micsura cinstea clli;a L 74'1 (V-15, f. 80V), CI păzi cinstea 
cuiva f'. 741' (V-15, f. 80'"), au rămas exiaiicos f. 76'1 (1'-15, L 83''), a se îndulci 
de darurile cuiva f. 751' (F-15, f. 81 r). 

Ca şi în ms, 1'-15, majoritatea împrumuturilor lexicale din mi>. 1067 sînt 
de origine turcă : ci'itlan 761", caiaîei 77'1, chesa 7tî", lăla 741', peschil "peşehir" 
75'1, taxtm 76'1, lldu.Ilaci"odagaci" 76v etc. 

Pentru a se putea urmări apropierea dintre textele celor două manuscrise, 
reproducem un fragment din hasrn ul Istoria 1111 A bdu! Barsi, 

Ms .. 1OG'i', f. 741' : "Prc einstiLe împflrale" cu, fiind boicI'Î.u de împărăţie ta şi 
trimes eu slujbă la cctute Bara, aflat-am acolo pre UIl om ce-! cheamă Abu Haslm' 
dar. împărate, să nu·ţ paie că-ţi spui minciuni, ce întru adivăruJ arăt îrnpăl'ăţiii 
tale că acel om esti şi lllai bogat şi mai milostiv decît împărăţie ta şi încă ciitră 
Ininc nu să lăuda H. 

Ms. 1'-15., f. 80": ,,0, lmp;lrate pre 1l0l'Ocit, fiind eu robul tău trimes Cu 
trebile împllrăteşti de tine, la eetate Basra, văzut-am acolo pe un om anume 
Albu Caslm şi nu zie prin păreri., ce adcvărat,i!:c'est om. este şi mai bogat şi 
mai darnic şi Împodobit cu toate bunătăţile decît împărăţie la". 

17 Vezi Catalogul manuscriselor româneşti, întocmit de G. ştrempei, '101. IV, Bucureti, 
1967, p. 26-27 ,i Mircea Anghe1ese.u, ObsenJujii. .. , p. 25-26. 

18 în ma. 2 587, povestea se intitulează lsloria Îni1mplărilol" lui J1bcllll Barsi cel bO,qat 
(f. 75" -- 91'), tomul II. 

11) In InS. 258t: Istoria Impâratului Vecll'edin l,o/!! şi u vezitiului său (f. 148r--1HO''), 
toinlll II. 

20 înll1s. 258'/: Istoria prea {mmoasei Araghlei (r. 1915' .. · 203V), tomul III, 
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Fragmentul similar din ms. 258/7, f. 71v, mult diferit de celelalte două, 
este acesta: 

,.La ce tatr-n Basm să află un OIIl., supusul tău, carele sit numeşte Abtul 
Barsi şi măcar că. este un om Jării dregătorie dar trăieşte cu mai multă tncuvtlntare 
şi b:',rbăţic decît orice lmpărat. Şi 1111 este tmpărat in lume ca să-I covtrşască la 
slobozenia darurilor ce face / / (72') 'În toate zilele şi la Incuvliuţ.arca lui". 

:\1s. 10(i7 a fost copiat ele logofătul moldovean Ioan Chira. 
3. în InS. t1Mi.'3, de la BAIi, Între f. 1 r·26f se află un fragment incom- 

plet din Halima, cu titlul Istorie lui Bulqasim, neguţăloriul de la Busira, co- 
piat în Moldova, la 1839. Textulcuprinde Istoria iniitnplărilor bogatului Abdul 
Bors] şi, iutercalată , Istoria doamnei ce s-au aflat intr-un sac, aflate În editia 
greaca la începutul tomului al doilea. Existenţa şi În mS.V-15 a poveştilor din 
ms. 5562 ne-a permis compararea desfăşurării firului narativ, a particularită- 
ţilor textului şi desprinderea concluz iei că ambele manuscrise pornesc de 
la un arhetip comun. In sprijinul acestei afirmaţii, reproducem e1teull frag- 
m eut din cele două.manuscrise : 

Ms. ,5562, f. 12" : .Am trasţăru« in laturi pin ce am dat de sac şl, scop:nd 
sacul afară, l-am văzut crunt de singe şi dez Icgtndu-l am găsît rntr-tnsnl o fată 
care ave grozulce rani pe trupul ei, din care curge izvor de singe. Şi Cu clătlro saculul 
s-au arătat oureşce sămn cum că este vii. şi cu p uţ ină [' . .J. [ară cu, văzînd grozavii ca 
acee , m-au cuprins o jalnică spaimă şi îndată, eu mare sîlinţ;'l, am inceput a-i trage 
singele eu gura şi l-am scos sacul din cap şi am început a-i ranile ei şi am 
stricat Lot sacul şi, neavind eu ce mai lega Srl cuprlndă {oate ranile, am tăiet şi 
din poalele cămeşii pin am cuprins toate ranile ei de le-am legat. Apoi, mai vilndu-ş 
oarcşce In fire şi slm tlre de multe dureri ee ave, able au putut cătincl ele au cerut 
puţină apă să hei, iară eu m-am dus la eişmelf (13r) şi t-am adll·s apă, iară 
(' numai cît au gustat puttntică şi atunci am văzut şi hainele <lepre dinsa şi măcar 
eil Ha pline de sînge, clară (U am cunoscut ('il nu-i din neam prost. ŞiJ atunce pre 
Încet mi-au mulţămit pentru apă ziCÎnd să iCli plată cle la Du:mnezăn pentru 
biniJe el i-aJn făcut şi mi-an zIs: TlnăruJe, vez că ranile mele nu sint de moarte, 
ei ti !)oftesc fă binete desăvîrşit şi mă il' eli aice şi mă dU !In han in cetate, 
că nu- ţ Vll fi osteneala in zăd ar". ' 

Ms Ţ!-15, f. 87": "Am inceput a ti'agi ţărna pără am dat de sac şi, sco- 
ţlnd sacul afară, l-am văzut crunt de singe şi Indată dczlegÎndu-1 am văzul o 
fatil tot l'an(' şi p1'C tare cura singele. Dar eu toate aceste am văzut fata că nu era 
moartă, ce llUlllai abie i să băte sufletul. Vll.zînd eu lucru aşe, mi s-au făcut milă 
şi am Inceput a-i trage singele şi de o vremi, rlupă ee alU socotit cum şi ranele nu sînt 
de moarte, am Inceput l'.U saricul a le lega şi, stricînd tot saricuI, In.c!\ mi-am Uiiet 
şi antereulmieu displ'c o poală. At.ul1ce mai răsuHîndu-să şi fata ahie au inceput prea 
eătinel a ceripnţinea aptl şi 111dat }lIU mers la cliŞmc de i·aIn adns; i-mn văztt şl 
boarfile, măcar că era pline de sînge dar tol să CllnoştC}l cii nu este om prost. După 
ce au băut şi apă, mi-au zis: -Durnnezău săcţi mnIţămasdi, binile ce mi-ai făcut. 
Dar cu toate, vez tinere cii ranelc mele nu s.Î.n1 de moarte ce te poftesc cllHllă În 
cetate la nu han căci llU l-a fi osteneala îu z:ldar". 

Co.ncluzia eare se desprinde din analiza InS. V-15, 106!1, şi 5Mi2 este că 
loate trei au la bază un arhetip comun din eare s-au păstrat doar copii frag- 
mentare, cuprinzînd selecţii diferite de texte. Mai trebuie remareat faptul 
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că, deşi sînt unele dif'ercrrţe lingvistice şi stilistice, succesiunea poveştilor 
coincide cu cea din ediţia greacă. în privinţa originalului după care s-a făcut 
traducerea, deocamdată nu se pot face afirmaţii precise. Mircea Anghelescu 
îşi îndreaptă atenţia către un original slav, presupunînd că traducătorul va 
fi folosit prima ediţie rusească din anul 1763, intitulată O mie şi una de nopţi 81. 
Considerăm că această supoziţie nu rezistă, deoarece, în cataloagele tipări- 
turilor ruseşti, poloneze şi sîrbeşti de pînă la 1771 pe care le-am parcurs, nu se 
află înregistrată nici o ediţie care SEt cuprindă povcşti din ciclul O mie şi 
lIna de zile, prezente însă în manuscrisele româneşti. Astfel, din 1763 pînă 
în 1773 s-a publicat la Moscova în limba rusă ciclul O mie şi una de nopţi, 
aparţinînd lui Galland, iI 12 volume, iar o mie şi una de zile a fost tipărit 
abia între 1778 -1779 22. In Polonia s-a tradus, de asemenea; numai O mie si 
lina de nopţi, publicarea.ihasmelor, la Varşovia, începînd din anul 17662'3. 
In limba sîrbă nu există pînă Ia 1771 nici o tipăritură din aceste cicluri 24. 

Tinind cont de faptul că, fntrt de ediţia greacă, SInt în acest e manuscrise 
unele modificări înnaraţiul1ea basmelor, interpolări sau chiar poveşti Întregi 
care nu sînt ineluse în textul tipărit., credem că traducătorul român, 
probabil moldovean, va fi avut la dispoziţ.ie un original (manuscris) tradus la 
rîndul său dintr-o compilaţ.ie orientală. Astfel s-ar putea explica şi prezenţa 
numeroşilor termeni de origine turcă sau a frazelor turoeşti din manuscrisele 
româneşti. Că în cultura noastră vor fi fost cunoscute şi alte culegeri de po- 
veşti orientale, traduse în limha română, se poate constata şi din cercetarea 
cărţii tipărite de Staneiu Gheorghiescu la Bucureşti, În 18:39, eu titlul Poves- 
tire arobică vrednică de bi'igare de seamă. Pe foaia de titlu editorul precizează 
"găsită In manuscris şi îndreptată", iar în prefaţă afirmă: "Această istorie ... 
o am găsit-o În manuscris tradusă cine ştie de cine şi de cînd; ce avea un stil 
strein şi prea nepotrivit cu vorbirea din zina de astăzi; eu însă prescriind-o 
m-am silit după puterea mea a o face oarece mai plăcută la citit" (p. 3). Cartea 
conţine numai Povestea femeii tăiate, a celor trei mere şi a Iiarapului Rihan 
din ciclul O mie şi lina de nopţi, neinclusă în ediţia greacă 25. 

Adrniţind ea adevărată afirmaţia lui Stanein Gheorghiescu, am parcurs 
textul pentru a aprecia limba originalului după care s-a tradus, luînd în con- 
siderare şi revizia editorului. In acest sens, am remarcat mai cu seamă prezen- 
ţa unor cuvinte de origine turcă: baba "tată" p. 58, bolicea p. 58, dalcauei 
"paraziţi, vagabonzi" p, 41, quirlu-burlu "În dezordine" p. 45, precum şi două 
propoziţii in turceşte reproduse Ia p. 46. 

Cu toate aceste precizări, rămîne încă deschisă problema originalului 
pentru manuscrisele versiunii A. 

Versiunea B 

1. O altă versiune o reprezintă traducerea înlimha română a primei ediţii 
greceşti din Halima, care este, la rîndul său, o compilaţie din ciclurile de 

21 Vezi Mirc;ea Anghelescu, Prima traducere ... , p. 266. 
22 Sooânţj] Katalo,q russkoj kniţţ! grazdallskoj peăaii XVIII ueka 1"125---1800, Moscova, 

1965, nr. 7416. 
23 Vez! Felix Bcntkowski, Historţja Iiieraiur ţj Polskiej, 1, Varşovia, 1.814, p. 465. 
24 Vezi Gheorghe Mlhailovlci, Srpska bibliografia XVIlI nek:a, Bel grad , 1964. 
25 Carteaeditată de Stanclu Gheorghlescu a fost comentată ele M. Gaster, Lttcraiura 

populară •.. , p, 96-103. 
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povesti ale lui Galland şi Petis de la Croix publicate În limba italiană 26. In 
istoria noastră literară s-au perpetuat pînă de curînd confuzii legate de numă- 
rul volum elor ediţiei princeps greceşti, de anul apariţiei acesteia şi de reedită- 
rile din cursul secolului al XVIII-lea. 

Emile Legrand 27 a arătat că prima traducere în limba greacă s-a publicat 
la Veneţia în trei volume, şi anume: primul volum a fost tipărit în anul 1757, 
iar volumele al doilea şi al treilea au apărut în anul 1762. 

O serie de confuzii pornesc în primul rînd de la N. Cartojan, care, În 
lucrarea Cărţi!« populare în literatura românească, afirmă: "Din prefata 
ediţiilor ulterioare aflăm că prima ediţie a avut 4 tomuri dar că de la a treia 
ediţie s-a suprimat un tom, aşa că s-a ajuns la trei tomuri" 28. 

In nota editorului din preîaţa prim ului volum din 1757, acesta Îşi arată 
intenţia de a publica Halimauu În patru tomuri 29. Explicaţia faptului că 
s-a renunţat la acest proiect se află în introducerea la volumul al doilea, care 
însă nu ne-a fost accesibil, Presupunerea noastră se bazează pe existenţa 
în ms. 5499 de la BAR, Aravicesc băsllllitori 30, care cuprinde traducerea 
tomului al doilea, a unui preambul al editorului păstrat şi detălmăcitorul 
român, în care se precizează: 

.,După ce am văzut buna cerere şi priimlre care au/l.doblndit tomul cel 
dintii al ace ştii căr'!fi ce să numeşte 111 tioloqliion araoiceso, mai virtos .văztnd rlvna 
cetitol'ilor cum că poftesc să vază la lumină şi ceelantă curgere acestui Mltolo- 
ghicon, cum le Jăgăduiscm la tomul cel dintii, pentru aceea iată că vă aduc şi pă 
al doilea şi pă al treilea, care va fi şi cel de pre urmă, tnăcară că hotărîsem cum istoria 
acestui Mtioloqiricon. să o inclieiem il1 patru tomuri [s.n.], dar de vreme Ce tălrnă- 
citorul au socotit cum că aceasta carte, de să va scoate in patru tomurl,poate 
sll facă mgreutcre cetitorulul attt pentru cheltuială, cit şi pentru cctanie, numai 
am hotărît cu cale sA aduc pre cele mai frumoase şi mai iscoditoare istorii şi să 
scot afară pl'e cele care Il-au dulceaţă şîIscodirc' (f. 1 v --1 '') SI. ' l 

La f. 1631' a aceluiaşi manuscris se repetă informaţia că ciclu] de poveştl 
"va urma şi în tomul (Il treilea care după obicinuirrţă să tipăreşte şi carele va 
fi şi cel de pre urmă", , 

In legătură cu reluărileacestei prime compilaţii greceşti, din hihliogra- 
Iia lui Legrand reiese că nu a mai existat o altă ediţie În secolul al XVIII-lea 32. 

26 Mircea Anghelescu precizează, in lucrarea Literatura românăşi Orientul, p. 52, orlglnalele 
italiene care aU stat la baza textului grec: Nooelle arabe in miile ed una notte, tradoite in Francese 
e dai Francese tiei »olqare italiano, Veneţia, 1721-1722, şi Nouellc persiane divise in miile eâ 
una gloma(a, tradotie in Prancese e dai Francese nel pOlgare I1aliazJIJ, Veneţia, 1720. 

27.Emi1e Legrand, Bibliograpllie helUniquc ou. description raisonnec des ouvrages pubUes 
par des grecs du dix-huitil:me siecle, voI. 1, Paris, 1918, nr. 500. Ctalogullui Legrand cuprinde 
cărţile greceşti tipărite pină în anul 1790. 

28 Vezi N. Cartojan, CărJiie populare ... , vo1.I, p. 307. 
29 'Apo;LX6v f1.u&oi,oyx6'1, Veneţia, 1757, p. 5. Semnalăm cu acest prilej existenţa 

primului volum al acestei ediţii deosebit de rare la BCU Iaşi, sub cota CR 1 341. 
3U Ms. 549,9 este o copie dIn 1818 după un original datat 1788. 
SI Această expunere de motive a editorului este reprodusă in ediţi.!le ulterioare. Vezi 

şi introducerea la tomul al doilea din 'Ap!Xty.6v [J.t>&Of,OytXOv, retlpărit la Veneţia 1n auul 1815, 
p. 3-,·4, aflat la Arhivele Statului din Bucureşti, sub cota II 1100. 

32 La sftrşitul volumullli lntll din Nea XaAqJ.&, publicat de Pollzois Lampallitzlotls la 
VIena in 1791, se află un catalog al cărţilor greceşti tipărite pînă la acea dată in care se menţio- 
nează şI prima ediţie 'ApOl.tx6v p.u&o),oyn-:6v in trei tomuri. 
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Mircea Angelescu I1.C in/urmează că abia în secolul al XIX-lea il-a reeditat 
această versiune în trei volurn e, În anii 1803, 1815 şi 1881, observînd totodată 
preluarea Iără modificări a foilor de titlu ale ediţiei priuceps 33. Heproducerea 
el! iar şi a prefeţei volumului întîi din anul 1757 a provocat aşadar neînJ:elegerile 
amintite. 

În secolul al XVIIJ-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea s-au 
făcut, după prima ediţie greacă, mai. multe traduceri 'in limha română rămase 
în numeroase manuscrise şi o tălmăcire publicată de G. Gorjan între anii 
1835--1837. Dintre toate manuscrisele păstrate pînă astăzi. traducerea iute- 
gral<l a celor trei tomuri se află numai În ms. 2587 de la BAB. Manuscrisul, 
de format mare, contine 246 de file, din care lipsesc foaia de titlu şi ultima 
filă pe care se află cclofonul, ceea ee ne privează de informaţii În legătură eu 
numele traducătorului sau al copistului, cu data traducerii sau a copierii. 
Semnalăm îrţsă o menţiune preţioasă aflată în partea de .i os a filei 41' unde, 
o altă mină decît cea a copistului, notează: "A lui Rafail, igllmen Hurezului, 
tîlmăei:tă :;;i scrisă cu a sa chieltuială, 1783, aprilie 10". Reprodusă pentru 
prima dată de M. Gaster 34, această Însemnare, cu valoare de c;t Iibri«, scrisă 
de Raf'ail prohahil la cî tiva ani de la efectuarea copiei, a fost ulterior greşit 
interpretată, astfel încît În numeroase lucrări de istorie literară sau de filologie 
sa atrihuit traducerea lui Raf ail. Faptul că Hafail s-a interesat: de tradu- 
cerea şi copierei] uneicărţi se Înscrie În pasiunea de hihliof'il a acestuia, mani- 
festată ,în ju rul anilor 1780, şi prin procurarea unor copii manuscrise coman- 
date călugărilor rîrnniceni. Astfel, Grigore Rîmniceanu transcrie, intre anii 
1779-1781, pentru Hafail,\mnătoarele manuscrise aflate astăzi Ia BAH: rns. 
2,570 < Miscelaneu lecloqic :>, din 1780, InS. 2:;77, Varlaam şi Ioasaî, din 
anul 1781, rns. 46.50, Istoria '['ării Româneşti, din 1781, iar Ioan Himniceanu 
copie rns. 256'7, Oglinda boqoslooiei, în anul 17793°. HaCaU însuşi a fost ani 
de-a rîndul, la începutul vieţii călugăreşti, un iscusit copist, numeroase manu- 
scrise, rod al ost en elii sale, păstrlndu-se pînă astăzi: ms, 21.95, 219'7, ;?'2(J'7, 
2521, 256[), 2585, 2I5.9'/, 2633,2(Jf)';!, 3008, 5110 cu conţinut t.eologal şi ms. 
2353cllprinzind Istoria Rusiei şi Viaţa marelui Petru, toate aflate la BAR 8. 

Pornindu-se probabil de la faptul că Haf ail era posesorul 111S. 2:;8'7, i s-a 
atribuit lui traducerea Halimciei, Relaţia nu rezistă, căci, din intreaga sa acti- 
vit.at.e cunoscută, Rafail nu apare nicăieri ca traducător, ci doar ea diort.ositor. 
Manuscrisele autografe în care se întîlneşte consemnarea "eu osteneala lui. .. " 
reprezintă nota de copist, putîndu-se presupune doar () interventie În text 
în sensul îmhunătăţ.irii sale şi nu o ,afirmare a faptului că a efectuat operaţia 
de traducere. N. Carto,ian îşi eXl)rim ă îndoiala că tăJmăcirea ms. 2581 va 
fi fost făcutrt de Hafail şi Îşi Îndreaptă atenţia către traducătorul 17j..fineelor, 
Iordall Capadochianul : "E posihil dar CEl acesta să fi purtat greul traducerii 
şi ea Hafail, plecînd de la Episcopie pentru a lua în primire st{tl'e!ia de la 
Hurez, să fi adus CII el un manuscris al tradueerii, pe care l-a răspîndit În 

:l3 VC7,Î Mircea Anghelescll, Prima traducere ... , p. 263. 
84 Vezi M. Gaste!', Literatura populară ... , p. 95. 
35 Vezi G.ŞtrempeJ, Copişli de manuscrise româneşti pînă la 1800, voI. I, Bucureştî, 

1 !.J59, p. 92, 122. 
6 Ibidem, p. 1.!.J6 201; idcrn, Cata[o[/ul mamlscrise/or româneşti, II, Bucureşti, 1983, p. 

211,303--:304; N.A. Ursu, Un cărturar român ncwllosc!ll din secolul al X V iII-lea, ,in "Croniea"i 
XX, 1985, nr. :35, :30 august, Il. 5. 
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mănăstirea Hurez: :17. Din com entarlnl fui N. Cartojan de la paginile 308: 
lOH, reţinem aprecierea în legătură eu intensa activitate desfăşurată de Haf ail 
ea d iort.ositor (le ciîr!i bisericeşti, iar în privinţa atribuirii traducerii lui Iordan 
Capadochianul ne exprimăm rezervele, valabile şi 111 cazul lui Haf'ail sau al 
altor persoane aparţinînd einului ('Mugă resc. Căci, dacă se cunosc suficiente 
cazuri În care călugării au copiat, la comanda IUlUi prelat sau a unui boier 
bogat, cărţi cu conţinut laic, estegreu de admis că În austera atmosferă muna- 
hală din rn ănăstiri se va fi făcut traducerea unei cărţi laice cu pasaje Iicen .. 
(joase cum este Haluna. În biblioteca lui Raf'ail, invent ariată la moartea 
monahului 38, se afla un mare număr de cărţi şi manuscrise, în majoritate 
cu caracter religios, cîteva Iexicoane, gramatiei, istorii şi două cărţi populare: 
Istoria Troadet şi Va/'laam şi Ioasa]. Faţă de specificul acestora, interesul 
manifestat de Hafail pentru Hali ma rămîne aşadar izolat şi, cel putin deocam- 
dată, greu de explicat 30. În cele trei volume ale rns. 251<,"/ sînt incluse toate 
poveştile aflate În prima ediţie greceaseă, respectîndu-se Întocmai ordinea 
lor şi împărţirea în tomuri 40. Compararea cîtorva fragmente din ms. 2587 
eu pasajele corespunzătoare din textul grecese ne-a confirmat că originalul 
care a stat Ta haza traducerii româneşti este cel tipărit la Veneţia în anii 
1757 şi 1762. 

Studierea rns, 268'7 sub raport lingvistic ne-a condus la concluzia că 
traducerea şi copierea au fost făcute de vorhitor-i ai suhd ialeotului munt.e- 
nesc, deoarece în text au pătruns numeroase particularităţl specifice acestuia. 

Dintre acestea prezentăm citeva exemple. În Ionetică : 1) t.recerea lui 
ă Ia o în iouaroş 11', 34v, 51v şi iooăroşie l I", 31', 110v, 218v; 2) Il trece la i 
şi s devine i : sup{io1'i 169"; 3) păstrarea lui o aton în cocon 107v, 1091', 
coconaşi JO()Y, cocoani; 22', 2(IY, cocoş 9"; 4) trecerea lui gi etimologic la j : 
au ajuns 7', ajutori 38Y, 1 , 125Y, ajutor a 165Y, boijocori 2fF, 13Gv, imprejurul 
91", jos :)JY, jumătate! 1 r, jurămînt 71'; 5) lipsa propagării lui Il:, qenuchi 
6v, 97',1341',195'1', ituţenucliia 11", 2"jV, 37r; 6) proteza lui Iz în hotfaie l()7v, 
lK()v ·102r ) d du d - 1 "4{'V '8v 13,-r 8) .. 1 1" J8"v ;), , ;Y ; I nr: .upa,,( e pe .), I , ;); Ş !1loa e: r(j,l... c o , 
crucişi 51 r, Îngrăşia 541', păşiunea 16'1 ; 9) eo.nsoană frieativă devenită sonanti'1 
(nazală) suh influenta lui Il : rimnitoal'e 158v. 

Dintre elem eutele lexicale caracteristice subdialeetu lui lntruLenesc ton·· 
senmăm: coşciug "sicriu" 55v, 56\ 87r, curte 2:JY, 41', a înjura 47", a nâdllşi 
H>", plopome 13,11', ziipadă 1821'; variantele liuade şi liuede "livadă" rF, (lI!, 
42', 4:3", 109Y, 221"; adverhul aci 1[517, l()Y. 

în morfologie: identitatea persoanei a 3·a eu pers. a O-a la indicativ pre- 
zent : acelea ce nu i să cuuinc 12r. 

lVIai reulareăm, suh raport lingvistic, prezenţ.a neologismelor de ori- 
gine ncogreaei'i explicahile atît prin influenta originalului, cît şi prin existenţa 
În limha literară din a doua j Ilmătate aseeolului al XV III-lea a Ilumeroşi 
termeni împrumutaţi din ncogreacă: wnyhelarie 65Y, chendisit "hrodat" 
g,ţv, J2r, il englendcsi 186Y, (j heretisi ţii hel'ÎtiSl ,,:1 saluta" 7', 11 (j", J :54r, 

37 Vezi l'''. C,u'l.ojan, Cărtile populare ... , p. ;jC9. 
38 Vezi L IOH;1ŞCll, Istoricul rnâwlslirii ]Jure:/: dvpâ doculliente inedite din Eroria Spilalclo[ 

Civile, în "Arhivele Olteniei", XIV, 19;35, p. 429-4:JO. 
3ij în inventar nu mal figurează traducerea din Halima (ibidem). 
40 Vezi enumerarea pOYeştilor In Bel' II. 



idropicos 246T, tnarqhiolie S", 17" melanholicos lfjF, praai s 183v etc. Sesizînd 
că unele cuvinte sînt mai puţin cunoscute, tălmăci/arul, pentru a se face în- 
ţeles de cititorul român, recurge uneori la glosări : cursari , adecă hoţi de mare 
66v, paremia, adecă pilda 34v, proorizmos , adecă pentru aceea ce este scris omului 
129v, cu rinocheros , adecă cu cel incornai la nas 49'. 

Ponderea mică a acestor cuvinte În ansamblul textului nu afectează 
cursivitatea stilului care rămîne caracteristică dominantă a traducerii 
justificind, alături de frumuseţea poveştilor din Halima, numeroasele copii 
din a dona jumătate a secolului al XVIII-lea şi de la Începutul secolului al 
xrx-iee. 

2. Par-curgînd ms. II-126 de Ia BeU Iaşi, care cuprinde povestiri din 
Halima, pentru alcătuirea lucrării Limba cronicilor şi a traducerilor româneşti 
din Moldoua in perioada 1'750--180V (ms.), elaborată împreună cu Despina 
Ursu, N. A. Ursu a constatat că, pe lîngă Ionetlsmele moldoveneşti datorate 
copistului, textul prezintă numeroase particularităţi fonetice şi lexicale mun- 
teneşti. Presupunînd deci că ms. II-.l26 este o copie a unei tălmăciri făcută 
în Ţara Românească, după prima ediţie a traducerii neogreceşti, Domnia sa 
ni l-a semnalat spre cercetare. Deoarece el nu a fost analizat în nici o lucrare 
de istorie literară şi nu Il fost semnalat În indici bihliograflci, îi vom face o 
descriere amănunţită, după modelul prezentărilor din BCP. 

DIMA 18 
-------_._---- 

10 

Acest manuscris, achiziţionat de Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi 
In anul 1970 şi Inregistrat sub cota II-126, este acefal, Iipslndu-I foaia de titlu 
şi un fragment de Ia inceputul primei povesti ; transcrierea sa a fost făcută de mai 
mulţi coplştl. Textul incepe cu f. 2, iar lectura primelor file este dificilă, scrisul 
fiind afectat de umezeală. Manuscrlsul are două părţ.t : prima parte (f.2r--92') 
cuprinde tălmăcirea ultimelor poveştl din tomul al III-lea al primei ediţii greceşti 
din Haltma ; in partea a doua (I, 1 r -184') se află basmele incluse în tomul 1 al 
tipăriturii greceşti. Probabil că inversarea acestor părţi s-a produs la legarea ma- 
nuscrisului. Numerotaţia a fost făcută cu clfre arabe separat pentru fiecare tom 41. 

Reproducem mai jos titlurile capltolclor, paginile corespunzătoare fie- 
cărei poveştl, Însemnările din manuscris. 

[Tom III] 
t. 3' t Istoria vrcdnecului de patimi Abdulvar, ce să numeşte marele mai Intii 

poftitor călătorilor. 
f. 4 lipseşte. 
f. 13': Intlmplarea a 2 a lui Apulvar. 
r, 18v: Ttmplarea al 3 a lui Ahulvar. 
f. 20v : Intimplarea al 4 a lui Ahulvar. 
f. 25' I Tfmplarea al 5a lui Abnlvar, 
f. 30' : Ttmplnrea a 6 a lui Abulvar. 
L. 36": începerea istorilt vrednicului pătlmltor .lul Ahulvar numitului mare pofti- 

tor; căli\. toria al doilea. 
1. 37'! 'I'lmplarea al 7 a lui Abulvar. 
f. 44v 1 T'lmplarea al 8 a lui Abnlvar. 

41 Pentru eitare, In scopul dlferentterll paglnaţiei, vom indica tomul corespunzător 
(I sau III) din originalul grec şi apoi Ilumăl'lll filei din manuserisul românese. In text vom utiliza 
şi următoarele prescurtări: pentru IllS. 258'l-H a, pentru ms. II-126-11b. pentru fiS. 26.']6- 
JIe, pentru ms. 54.99-lId. 
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f. 53r: întîmplare al nooll a lui Abulvart şi sfîrşitul istoriii lui. 
r. 54 şi 55 lipsesc. 
f. 57r : Sttrşltul istoriii lui Vcdridtn Lolu şi a doi tovarăş! a lui, 
r, 59": Istorie a doi fraţi zmii Aelil şi Dalie. 
r. 71F: Istoria lui Fri [ ... l Ttmplarea frumoflsei Resplnil. 
r, 921': Sf1rşit poveştilor arăpeştl, la leat 1778, dcch-mvrle 28. 

Prin osirdla şi osteneala vătafulut. .. [nu este ind leat nici un nume, filud 
lăsat locul gol]. 

[Tom Il 
I. 11': [Titlu] lnceputut istoriilor arăpeşii sconsi di pe limba grecească pc limba 
moldovenească, prin osirdla dumnealui vătav Şerban tălmăcindu-să, In zillle pra- 
Iuminatu lu! domn 10 Costanttn Dimitrie Voivod 12 anii de la Hristos 1778, dechem- 
vrie 12 dnl, avînd in nuntru povcştl de t.1mplări minunate şl frumoase. Povestea 
intii --.l:storia Inteleptului Aihim, Impăratul Indill. 
f. 9', Povestea măgarului, a boului şi a plugarulul, 
f. 1<1': Istoria negustorului şi a zmăului. 
t, 19r l Istoria bătrînului dent ăi şi a cluttl. 
f. 24r, Istoria al doilea bătrtn şi a celor doi negri clini. 
f. 28': Istoria păscarului, 
f. 32v: Istoria lmpăratulut elinilur şi a doftorului Duvan. 
f. 49v: Istoria tlnărulut împărat cernltului ostrov. 
f. 63' 1 Istoria celor trei dervişl şi celor 5 giuplnese den Vavilon, 
f. 77r; Istoria întîiului dervlş, feciorul împăratului. 
f. 82v: Istoria al doilea dcrviş, feciorul împăratului. 
f. 97r: Istoria al treilea dervlş, fecior tmpăratulul. 
r. 111': Istoria Zoidii 
f. 120r : Istoria Amlnalil, 
t. 124Y : Istoria lui Sevah Talaslnu, 
f. 127v: Istoria întîiului taxid a lui Sevah Talaslnu. 
f. 135v -136r: Spunerea al 2 călătorie II a lui Sevah Talasinos. 
f. 143' : Călătoria al treilea a lui Sevah Tulasinu. 
f. 151 r : Spunerea a 4 cale a lui Sevah Talasinu. 
f. 160v : Istoria al 5 taxid a bogatului Sevah. 
f. 167' ; Istoria a şaselea taxid al lui Sevah Talasiu. 
f. 175v  Istoria al şeptelea şi dupe urmă taxid a lui Sevah Talaseos. 
f. 18'F : fnsamnă că cite istorii să adeverează Halima că are să spuie le are intr-al 
doilea tom, de vreme că tălmăcitol'U şi sCl'iitoru aceştii cărţi să adevereşte. 

La sfîrşitul manuscrisului se mai află o foaie scrisă tot cu litere chirilice 
adăugată ulterior, căreia ii lipseşte partea de jos; pe prima fa1:r\ este transcris un 
fragment dintr-o altă carte populară, probabil Fiziologul. 

Din !nsemnările aflate la inceputul tomului întîi şi la sfîrşitul tomuluî al 
treilea, reţinem deci numele traducătorului; od/arz.zl Şerban şi perioada în care s-a 
efectuat copia; 12-28 decembrie 1778. 

Studierea lingvistică a acestui manuscris nc-a prilejuit următoarele 
observaţii : 

Textul prezintă unele particularităţi, mai ales fonctice, specifice graiurilor 
nordice, cum sînt: 

1) palatalizarea labialei p: clrept III, 80r, chelre r, MV, 141v, chi- 
doare l, 14F; 2) o aton trecut la u în cucoană III, 82'; 3) refacerea denta- 

4 - Lingvistică 



lelor în formele verb ale să împartă 1 ,F, să întindă I, 2', să trimită I, IV, 
să purcead.ă 1,611'-, să vadă 1, IV; 4) varianta huiei "vuiet" III, 4F; 5) forma 
de minule 1, 2v. 

Se observă însă şi numeroase trăsături lingvistice care caracterizează 
graiuriIe sudice, de exemplu: 

1) lipsa propagării lui n În qetutche 1, fir, au inqenucheat I, 21', 56v; 
2) d dur în du pe "de pe" I, 51', 58r, III, 11", 19v, 24Y, 65v, 8F; 3) con- 
soană Iricatlvă devenită son antă (nazală) sub influenţa lui TI: ibomnic, -ă 
I, 56v, 59', III, 19v, 20', 65v, pimniiă I, liIc4v; 4) formele [reuri "vreun" I, 
6W, [ro "vreo" III, 8F; singularul Iiuade "livadă" I, 5v, III, 3gv; adv, 
acelea I, 5'6v. 

Preponderenta particularităţilor munteneşti în ms, 1[-126 confirmă 
astfel ipoteza lui N.A. Ursu că avem de a face cu o copie moldovenească după 
o traducere efectuată în Ţara Românească. Comparînd fragmente din ms. 
II-126 cu textele corespunzătoare din ms. ,258/7, am ajuns -Ia concluzia că 
ambele au Ia bază acelaşi arhetip, Reproducem mai jos, paralel, citeva frag- 
mente din care se poate observa asemănarea, care merge uneori pînă la iden- 
titate, Între textele celor două manuscrise. 

F:UGENIA rjfM,A 12 

Tomul I, povestea Istoria lui Sofi Aldin, impăratul Indiei 
Ma. 2587, f. 4' : "Şi după ee au aflat că îl chiamă frate-său la India, au 

prii mit eu toată bucuria acest lucru. Deci, In grab au poruncit ca să aşaze corturile 
cele împărăteşti afară din oraş, In livezi şi în grădini ca să conăcoască vczlrlul şi să 
aştepte prc împăratul o săptămînă pînă să va găti de drum". 

Ms. lJ·126, tom I, f. l' : "Şi după ce au aflat că frate-său 11 pofteşte la 
In-//(2r)-clia, cu toată bucuria au prllrnit. Deci au rînduit îndată ca să intindă 
corturile tmpărătcstt afară den oraş, Ia livezi şi la grădini, ca să conăcească vezirul 
şi să-I aştepte o săptămînă păn să va găti de calea lui". 

Ms. 2587, f'. 6v : "într-acea vreme au ridicat muierea ochii ci sus şi au văzut 
în copaci pre acei doi hărhaţt şi le-au Iăcut semn să se pogoare, însă fără a nu face 
sunet". 

Ms. 11-126, tom 1, f. 6r: "lntr-aeeea vreme s-au ridicat femeia ochii şi au 
văzut In vlrf'u acelui copaci pe acei doi bărbaţi şi le-au făcut sămn ca să /1 (6V) se 
pogoară, dar Incet, sll nu facă sunet". 

Povestea A!âgilriul, boul şi pluoariul 
Ms. 2587, f. 8" . "Bou! f'erlctta pre măgari pentru odihna care avea, zicindu-i : 

-"" Laud şi rivnesc norocul tău cel bun că eşti totdeauna in odihnă, mîncînd şi 
bind şi prtmbllndu-t.e în livezi, afară din puţlntică osteneală care faci de porţi pre 
stăpînul nostru de acasă ptnă la holdă şi de Ia holdă plnă acasă". 

Ms. 11-126, tom I, f. 9v : "Bou lăuda norocul măgarului pentru odihna 
care o avea zicmdu-i ; -- Laud şi rivnesc bun norocul tău, că şăz totdeauna In odihnă, 
mîncînd şi bînd şi prtmhltndu-tc pin Iivez , afară dcn puţină osteneală care faci, 
ducînd pe stăpînul nostru de aeasă păn la ţarină şi de la ţ.arină iar acasă". 

Din tomul al treilea reproducem un fragment din povestea. 

Întîmplarea a 7 a lui rlmbll//Jill' 
Ms. 2-587, f. 221' : "Dar, vai mie: Dintr-o primejdie de furtună ne siIenIn 

să scăpăm şi cădearn la altn mai rea. Eram aproape să ieşilll la pămînt şi tocma 
cind era să ieşim, iat.:l că vine un foarte lllare crocodel cătră noi; acea înfricoşată 
jiganie, apropiindu-se de luntTiţanoastră o loVi cu coad.a lui d.e o făcu multe bucăţi. 
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Noi, Iiiudcă nu leşisem îne:). Ia părntnt , căzurăm îndată In apă, Tot într-acea vreme 
jigania, dcşchlztndlu-şi gura, tnghit! prc tovaroşul mlcu, iară eu, cind [Igania minca 
pre tovaroşul mieu, apucat la pămînt, Inotînd şi aşa scăpat de primejdia [Iganlel". 

Ms. 11-126, tom III,f.;18': "ViI)', vai de mine! De la o prlmejdie a turtunll 
ne sileam ca să ne rnintuun şi intr-alta. mai rea am căzut. Eram aproape ca să 
ne apucăm de uscat şi a tuncca cînd eram să ieşim, iată că vine un corcodll foarte 
mare către noi; acel groaznic hlară aproplindu-se către luntre noastră cu coada 
lut hUl lovit orlat şi au făcut-o fărîme. Noi Incă nu Ieşlsăm la pămînt şi am căzut 
îndată în apă. Intr-aeei' a vreme hiara, deşchtztnd gura, au Înghiţit pe tovaruşul 
m lcu, şi eu, Intr-aceea vreme, ctnd minca pe tovaruşul rnieu, am apucat la pămînt 
Înot şi Într-acesta Chip am scăpat de primejdia hlarăt". 

Încheiem exemplificările cu două fragmente din ultima poveste a tomulul 
al III-lea, intitulată Istoria uiţricoşatclor intlmplărt ale [rumoasei Respinei, 

Ms. 2587, f. 242" : "Ah, ticăloasă, (li zise) intr-acestaş chip răsplăteşti legilor 
pr llrniri l de streini I Pentru ce pricină ai vărsat sîngele fiului mieu? Ce ţi-au făcut 
acest prunc fără de r ăotatc de 1"<11 ridicat viaţa 'l" . 

. Ms. 11-12(1. tom IIT, f. 80r: "Ah, sărmană, intr-acesta chip răsplăteşti 
celor ee-ţ fac hine ! Pentru care pricini, al vărsat singele fiului mleu ? Ce t-au făcut 
acest nevinovat şi l-ai scurtat viaţa '?". 

Ms, 2587, 1. 242v: "Sau ai dreptate sau nedreptate, eu nu poei să te mal 
ţiu în casa mea, căci, avindu-tc Inaintea ochilor noştri, adeseori ne aduci aminte 
duroarea coplluui nostru. Du-te dară de aici unde vei putea şi în loc a te pedepsi 
voi să te ujutlcu bani ca să te ,II (2'13'') poţi chlvernlsl". 

1\Is. 11-120, tom III, I. 8OV: "Au ai dreptate au ai nedreptate nu mai pot 
ca să te ţin la casa mea pentrucă, avindu-te în ochii miei, ne aduci aminte adese 
durerea fiului nostru, Du-te dar ele aleea unde vii putea şi In loc ca să te pedepsesc 
to voi agiutu eu bani cu care să te pup s chlvcrnlsl". 

Vom cita şi unele locuţiuni, expresii, construcţii etc, eomujie celor 
două manuscrise; a se afla la mirare "a se mira" (Ha I5v ; Hb I, 2V), a pune 
la mirate "a uimi" (Ha 22r ; Hb r, 44r). a face lepădare "a părăsi" (Ha 247v; 
Hb III, Dor), a nu face sunet (Ha 6v ; I1b 1, 6V), a face osteneală (Ha W; Hb 
r, gV), jilr(â) de zâbavâ "imediat" (Ha 4"; Hb r, 2"); a sili cindtea cuiva "a 
necinsti", în următoare contexte; ai alUa Îndrâzncală ca sâ silesti cinstea 
mea (Ha' 243") şi ai aata lndrâznealil ca sâ-m sileşti cinstea mea (Hb' III, 82E) ; 
verbul a ruga construit eu dativul, în exemple ea : mă rog dragostei lale (Ha 7V) 
mâ rog liniştirii lale (Ha 38T), mă rog dragostii cei părinteşti (Hb 1, 8V); gros 
la cap "stupid, prost", cale după ngr. xovpox{q;C()\o<;, existent În Ha 8' 
şi în lJb I, UV; adverbul împotrivă "vis-a-vis" (11a 4"; Hb I, 2V). 

în privinţa neologismelor, se constată un număr mult mai mare de 
termeni de origine neogreacă în lIb (a apofasi "a hotărî" 1, HF, calastasie 

't ,." 1 24v '"4' . Z· .. " r -gr f' . 1 . "1 55' "SI ual.le ., , ;) . , epllne le "grIJa ,::>, a aneroSI "a umilla , , a 
pliroforisi 1, 74', prolimie I, 56v), unii păstrînd aspectul fonetic al etimonului 
grec (eli acrÎsis "j udecată" 1, 66r, epidi 6tita 1, 57r, gnomicon "cugetare" 1, 
66r, icoelomes "collstrucţii" 1, 64v, periergos r, 46r, perapsalisicumenis 1, 61 r, 
pra:rin I, 66r etc.) faţă de Ha, în care remarcăm Înlocuirea multora, precum şi 
unele remedieri stilistice. De aeeea, apreciem că JIb reprezintă o copie mol- 
dovenească mai apropiată de versiunea traducătorului muntean decît Ha. 
In lumina acestei coneluzii trebuie analizată nota de la îneeputul tomului r, 
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f. F, din ms. II-126, reprodusă mai sus. Astfel, În precizarea că textul a fost 
tradus din limba greacă "pe limba moldovenească" avem a face eu o înlocuire, 
practicată frecvent de copişti, a termenului aflat in original (probabil rumâ- 
neascăş, iar datarea 1778, legată de numele lui Constantin Dimitrie Voievod 
(Constantin Moruzi), care a domnit Între 1777 şi 1782 în Moldova, se referă Ia 
anul efectuării copiei. 

Informatia din rns. 11-126 că traducerea Halimalei Il-a făcut de către 
văta{ul Serban deschide o nouă perspectivă În privinţa Identificării cărturarului 
român care a tălmăcit versiunea B, avînd in vedere Iantul că, după cum am 
arătat mai sus, acest manuscris este o copie moldoven'ească a Imei traduceri 
efectuată în Ţara Românească şi că rns. muntenesc 258'7 este () copie după 
acelaşi arhetip, făcută cu cheltuiala monahulul Rafai! de la Hurez , care a 
plătit şi efectuarea traducerii respective. Pentru il stabili dacă există vreo 
legătură Între vătaful Şerban şi monahuI Raîail, am căutat in documentele 
epocii informaţii referitoare la aceşti doi cărturari. 

în ms, m iscelaneu nr. 2195 de la BAH, cu conţinut teologic, copiat de 
Rafail În anul 1754, tînărul monah face cîteva Însemnări personale, reprodusa de 
G. Strempel u. Dintr-o notă de la f. 14r a manuscrisului aflăm că Haîail era 
fiul' preotului Dumitru din Stînceşti - Prahova, avînd numele mirean de 
Radu; la moartea preotului, copilul său Radu, minor fiind, a fost adus Ia mă- 
năstirca Hurez , unde s-a ocupat cu copierea de manuscrise. A fost călugărit 
în anul 1754 de către arhirnandritul Dionisie Bălcescu, primind numele Rafai!. 
Pe foaia de gardă de la începutul ms. 450 de la RA"R, care conţine [Lexiconul 
slava-român] al lui Mardarie Cozianul, se află iscălitura Ratai! Bodei şi data 
1755. Compararea acestei semnături cu grafia chirilică din manuscrisele auto- 
grafe ale lui Rafail de la Hurez ne-a dus Ia concluzia că iscălitura aparţiine 
acestui monah şi că antroponimul Bodei ar putea să reprezinte numele de 
familie al tatălui său. O informaţie deosebit de importantă se află 111 volumul, 
lui Ilie Corfus, Însemnări de demult 43, care reproduce următoarea notă de pe 
faţa interioară a ultimei coperte a unui exemplar din Gramatica lui Smotriţki 
de la BAR, tipărită la Rîmnic, în 1755 : "Această carte carea să chiamă 
Gramatică este a mea, dăruită de frate-mieu cel mai mare, anume Şărhan. 
Şi pentru înştiinţare am scris, sept. 1,1755". Semnează : "Rafail, m ouah 
ot sfîntă Mănăstire Hurezi". Mai jos, se adaugă: "Şi mi-o au legat nenea cu 
miinele lui, ştiind şi meşterşugul legătoriei de cărţi". Expertiza grafologică 
pe care am efectuat-o prin compararea acestei note cu manuscrisele autografe 
ale lui Haîail a confirmat autenticitatea scrisului şi a semnături! monahului. 
Aşadar, Rafail Bodeţ avea un frate, pe nume Şerban, care se dovedeşte a fi 
fost o persoană apropiată de lumea cărţii, preocupată În acelaşi timp de in- 
strucţia fratelui său mai mic, aflat la Începutul vieţ.ii monahale, Acest Şerban 
îi procură lui Rafail Gramatica lui Smotriţki pentru că, după cum am văzut, 
în anul 1755 el învăţa slavona, utilizînd şi dicţionarul slavo-român al lui 
Mardarie Cozianul. Avînd în vedere aceste informaţii, considerăm că vătaful 
Şerban, menţionat în ms. II-126 drept traducător al Halimalei , este aceeaşi 
persoană cu Şerban, fratele monahului Raf'ail Bodsţ de la Hurez. Astfel se 

42 Vezi G. Ştrempel, Calaloqul manuscrtselor ... , p. 209-210. 
43 Vezi Ilie Corfus, Jnsemnări de demalt, Junimea, Iaşi, 1975, p. 197. 
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explică, probabil, interesul arătat pentru această carte de Rafail, care a su- 
portat cheltuiala tălmăcirii şi a copierii manuscrisului 2,587. 

Diferenţele faiă de ms. 1I-126 arată că textul manuscrisului 2587 a tre- 
cut printr-o revizie făeuts. de o persoană încă neidentificată , care, în afara 
intervenţiilor lingvistice, a Înlăturat şi introducerile de la începutul fiecărui 
tom care-i apartineau editorului grec, păstrate În alte manuscrise H. 

Consideratii lecrate de anul traducerii vor fi făcute după enumerarea tu- 
turor copiilor care ;c;l1 la bază versiunea lui Şerban' Bodeţ, 

în afară de InS. 258'7 şi Il-126, versiunea B s-a mai păstrat în numeroase 
copii manuscrise pe care le vom enumera În ordinea cronologică a efectuării 
copierii 45. 

:-3. Manuscrisul {j de la Biblioteca Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de Ia 
Suceava este o copie moldovenească a tomurilor 1 şi II, f'ăcută de Ioniţă 
Tăutu în anii 1778 şi 177H. Lipseşte Începutul t.omului 1 şi ultima parte a 
tomului II 46• 

·1. Ms, 2861 de la BAR este o copie moldovenească el tomului I, de pe 
la sfîrşitul secolului al XV Il 1 -lea. 

5. Ms, 4136 de la BAn este o copie muntenească a tornului I, făcută 
Între anii 1800-J804. 

6. Ms. 318'7 de la BAH este o copie moldovenească a tomulul 1, de 
la 1806. ' 

7. Ms, 2i)(;3 de la BAH cuprinde un fragment din tomul 1 (prima po- 
veste), copiat la începutul secolului al XIX-lea. în privinţa locului unde s-a 
făcut copierea. BCP indică Tara Românească, dar cu semnul Întrebării. Con- 
siderăm că particularităţile lingvistice ale textului permit localizarea copiei cu 
certitudine în sudul ţării. Dintre acestea consemnăm : pă ale oremi, ţiă {rate-său, 
MI iubiia (f. 1"), dCispărţirea lor, pă oeziriul ; Hituiia (I, F), miuie (î. 4"). 

8. Ms. 5363 de la BAR (fost 6016) cuprinde povestiri din to rnurile II 
şi III, copiate la Începutul secolului al XIX-lea. în privinţa Iocalizărif, şi în 
acest Caz BC P indică Tara Românească, Însă cu semnul Întrebării . Am notat 
cîteva exemple care ar:'ltă că manuscrisul este o copie muntenească: alerqai, 
VăZUl, puind oarece, fugi, pă zidiioriul, umplui (f. 11') şi hodaie (f. 1,31). 

!). Ms, 1260 de la BAH cuprinde povesti din tomul 1; copia a-fost făcută 
la începutul secolului al XIX-lea 111 Tara Românească, şi nu În Moldova, cum 
se apreciază în Rep. Iată cîteva exemple semnificative pentru trăsăturile 
lingvistice ale gnâurilor sudice prezente în ms. 1260: dă ştia, pin lioez (L 1 "). 
p ă stăpîn, [erice dă tine, seara, auzi aceste toate, dă toi (f. IV), jurămînt (f. 4'). 

10. Ms. 5501 de la BAE este o copie muntenească a tomului 1, din anul 
1826. 

11-12. În istoria noastră literară s-a perpetuat părerea că în secolul 
al XVIII-lea s-a făcut şi în Transilvania o traducere integrală a celor trei 

44 Notele introductive ale editorului grec apar In ms. 5499 (tomul I) şi ms. 12 636 (tomul 
III) de la BAR. 

45 Deoarece descrierea manuscrtsclrn- şi enuntarea titlurilor capl tolelor a fost făcută 
amănunţit În ReI" II, vom prezenta pc scurt fiecare manuscris, insistind doar asupra unor 
opinii diferite legate de datareu sau de localizarea unora dintre acestea. Pentru a st>1})ili fillaţia 
manuscriselor cu versiunea lui Şerban, am întreprins in prealahil o analiză filologică a textelor 
comparindu-Ie eu fragmentele similare din InS. 2 fJ8r. 

G Vezi r. Zu grav, 111et, cit. 



volume din Halima, păstrată În două copii fragmentare: ms, 263(; şi ms. 
5499 de la BAR. Parcurgerea acestora şi compararea lor cu ms, 2587' ne-a 
condus la un rezultat surprinzător: manuscrisele transilvăn ene sînt copii 
după traducerea vătafului Şerban. Vom prezenta în continuare fiecare ma- 
nuscris şi argumentele care vin să sprijine această afirmaţie. 

a. Ms. 2636 de la BAH cuprinde toate poveştile din tomul al treilea 
al ediţ.iei greceşti şi a fost eopiat la Braşov. S-a apreciat că transcrierea s-a 
făcut Între anii 1782--1786 47, pornindu-se de la două însemnări de la începutul 
şi de la sfîrşitul textului. La f. 1 r, după titlul At antcesc mitoioqhicon, sîn t 
unele precizări În legătură cu autorul oriental al ciclului de poveşti şi cu iz- 
voarele versiunii româneşti tălmăcită "după greceşte -rumâneş te precum cele- 
lalte doao tomuri, aşa şi tomul al treilea, la anul 1782, iulie 27, în Şchieii 
Braşovului". La f. 252r se află următoarea notă: "Sfirşitul basnei cei aravi- 
ceşti, 1786, martie 30, Braşov". Pe baza acestor consernnăr! apreciem că 
nota iniţială, care poartă data 1782, a fost preluată fără modificări din ori- 
ginalul folosit ca model pentru ms. 2636 4R şi că anul copierii lui de către cei 
trei copişti, care au transcris alternativ textul, este 1 78f:;. 

Pentru stabilirea Iiliaţiei ms, 2636 eu versiunea D, am efectuat studiul 
comparativ al unor fragmente din copia hraşoveană cu pasajele similare din 
ms. 2687 şi din ms, 1I-126. 

Vom prezenta spre exemplificare cîteva fragmente: 

Intimplarea a 7 CI lui Ambulnar 
M8. 2636, f. 176v : "Ci, vai de mine! Cii dintr-o primejdie a f'urt.uni! ne-am 

nevoit să scăpăm şi am căzut intr-altă şi m al rea. Că eram aproape de pămînt să 
ieşim; cînd vream să ieşim iată că vine COl cod el foarte mare c}ltră noi şi apro- 
pUnda-să hiara Cea înfricoşată. spre noi, la calc, I-au lovit eu coada caicul, I-au 
răcut tol, ţ.anrlărt. Şi noi, fiindcă Încă nu mai ieşiscm la pămînt, am căzut Îl1c)::ită 
la pămînt În apă. Intr-acea vreme, hinra aceea, drşchlzind gurii, au Înghiţit pă 
to varoşul micu, iară eu, tntre-acestea, cînd il mînca pă tovaroşul mleu, am început 
să Inot la uscat, şi aşa am scăpat din guta htarăi". 

!vIs. 2587, f. 221'. vezi citatul reprodus mai sus, la p. ,50-·-.51. 
Ms.II-126, torn III, f. 38', vezi citatul rep'rodus Ulai sus, la p , 51. 

Istoria inţriooşaielor iniimplări ale fm1l1oasei Resţiinei . 
Ms. ,%36, f. 234' : "Ah, ticăloasă, ii zise, Intr-acesta chip i'ăspJilt.rştlln legile iubirei 
de streln! l' Perrâru care pricină ai v,rsat sIngele fiului mlou? Ce t-au Iăcnt acest 
fără de răutate prunc ?". 

Ms, 2587, î , 242v, vezi citatul reprodus mai sus, la p. 5l. 
Ms. 11-126, tom III,1. sar, vezi citatul rcprodus mai sus, la !J. 51. 
Ms. 26M, f'. 235v : "De ai dreptate sau nu, nu poei mai mult ca să te ţlu 

in casa mea, că, avîndu-te în cehii noştri, adeseori ne pomeneşti durerea copilului 
nostru: Deci du-te de aicea unde vei putea şi, in loc ca să te pedepsesc, eli îţi voi 
ajuta şi cu bani, cu care vei putea ca să te chiverniseşti", 

Ms. 2587, L 242·, vezi citatul reprodus mai sus, la p. 51. 
Ms. 11-126, tom III, f. SO·, vezi citatul reprodus mai sus, la p. 51. 
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47 Vezi BCP II, p. :09. 
48 Acelaşi fapt se constată şi Inms. 549.9 unele se notează, in titlul tomulu.Î al doilea, 

anul 1788 şi apoi se face precIzare.a : "Braşov, 1818, fevrnarle, 22". 
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1\18. 2636, f. 234v: .. Măcar că vedea semnele împotrlva Resplnei, să îndoia 
încă a crede cum că ea să fi făcut aceasta şi pentru aceea an oprit moartea ei". 

1\15. 2.'i87, f 242v: "Măcar că vedea semnele asupra Rcspintl lmpotrlvite, 
dar tot să îndoia a crede cum că Respiua să fie făcut acest lucru şi pentru aceea 
opriia moartea ei". 

Ms: II' IZa, tom III, I . 80" : "Cu toate ciî vedea semnele împotriva Resp inei, 
să.Indnia a crede că ea să fi făcut şi pentru aceasta poprea moartea ei". 

Dintre trăsăturile lingvistice ale rns, 2636, existente şi în ms. 2587, am 
notat forma de singular liuade (He 178v, 179''), precum şi unele elemente le- 
xicale: cumpliciune (Ha 195v; Ne 158r, 178r), cumplite (Ha 7P, 1441'; Hc 
223T), blagă (Ha 49'; Hc 173''), sotietote (Ha 24()'; He 159V). 

Din exemplele date se poate constata marea asemănare care există 
Între ms. Ba36 şi 2/;87. Acest fapt ne determină să considerăm că ms, 2636 este 
o copie după versiunea lui Şerban şi nu o traducere independentă făcută în 
Transilvania. 

b, 1\15. 5499 de la BAR, care cuprinde tomul al doilea din Halima, a 
fost copiat la Braşov în anul 1818 după un original scris în 1788. Deşi pe 
primele două file se află titlul cărţii şi o amplă notă introductivă, nu se oferă 
nici un fel de date referitoare la numele traducătorului român sau al copistului, 
iar precizările făcute în legătură cu izvoarele poveştilor şi justificarea către 
cititor a împărţirii lor în trei volume sînt traduse din originalul grec. Repro- 
ducem mai jos, paralel, citeva fragmente din ms. 2587 şi 5499, din care se 
observă marea asemănare între texte. 

Istoria lui caii! Arun Arohsid 
Ms. 2587, f. 72' : "S-au sculat şi s-au dus Ia harem acolo unde era Zombelda, 

muierea lui, carea, văztndu-l aşa mînios, I-au intrebat ce este pricina Şi el i-au 
povestit cîte i-au zis veztrtnl şi cum că au hotărît să-I omoare pentru îndrăznirea 
ee au luat. împărăteasa, ca o tnteleaptă ce era, au vrut să-I Imblinzească, !iclndu-i ! 
- Este trebuinţă, Impăratul mieu , întîi a cerceta pentru toate acestea cîte ţi-au 
spus el de Abdul şi, de vor fi adevărate, este cu cuvilnţă a-l ierta fiindcă ţi-au spus 
aceea ce este". 

Ms. 54.99, f. 8' : "S-au sculat şi s-au dus la harem, unde era' Zombida, irn- 
părăteasa lui, carele , văzindu-I atita de mînios, 1-2.11 întrebat pricina ei. I-a spus 
tonte cite vlzirul i-au zis şi cum au hoUil'lt să-I omoară pentru îndrăzneala care 
o au luoat. Care împărăteasa, ca o înţeleaptfl ce era, au vrut să-I Imbltnzcaseă 
zicîndu-i : --- Face trebuinţă, împăratul miel], ca întîi să cercetez pentru acestea 
toate ee el ţi-au zis pentru Amptul şi, de o fI cu adevărat, cu cale este să-I iert 
fiindcă ţi-au spus aceea care este". 

Ms. 268'7, f. 72r : ,,/\11 conăctt intr-un han, apro\Jpe de poarta cetăţii şi, după 
ce să odihni putmtel, au chicmat pre hangiul carele ora om bătrîn şi cinstit şi i-au 
zis: - Adevărat să gWî aici un om ce să numeşte Ab lul, carele covtrşaşte pre 
cei mai mari Impărat] cu dărnicia şi eu mare încuvlin tarea lui? - Aşa, domnul 
rni eu , an răspuns hanginl, II (72V) Şi de aş avea o mie de guri, nu aş putea să poves- 
tesc bogăfiIe lui şi cele cu bunătate isprăvile lui Şi darurile calle In toate zilele 
arată spre toţi ceia ce mCl'g la dinsul". 

Ms. 64[)9, f. 8": "Au eonăcit Intr-un hnn, aproape de poarta cetăţii şi' 
după ce s-au odîhnitpnţuntel, au chiemat fJl'C hangiul carele era un om Infrum- 
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seţat, bătrln şi i-au zis: -' Cu adevărat află-să aici Un om pre carele Il chiamă Amp- 
tul , carele Intrece pă cei mai mari împăraţi la bogătic şi la mărire? -, Aşa e, 
botcrul mleu, au răspuns hangtnl, şi ele aş avea o mie de guri nu aş putea să-ţ 
povestesc bogăţia lui şi vrednice lucrurile lui şi darurile C81'e In toale zilele arată 
celor ce năzulesc la dtnsul". 

Istoria doamnei carea s-uit aflat intr-un sac 
Ms. 2587, f. 78' l .De cl, auzind eu uşa, ni-am sculat îndată şi am alergat. 

spre partea aceea unde să au zi ia gemătul şi Impol.rlvă văz un om carele făcea o 
groapă. E11, văztnd aşa, m-arn ascuns d up â un copaci, ca sit văz ee va să se lucreze. 
Acela, după ce făcu groclpa, văzul puind oarece într-un sac şi, acoperlndu-l cu 
pămjn t, fugi. Dar, cind VăZili c ă au fugit a-II (78')-cela, am alergat eu şi m-am 
dus acolo şi, săpinr! gl'08pa aceea, am SCo.S acel sac şi dezlegîndu-l văz că era 
Înlăuntru o prea Irumoasă tînără curea să arăta a-ş da suflarea cea după urmă 
[ ... ] -' Pune-ITI o plcătnră (k apă In gură ca să-m conteuească setea cea purtă- 
toare de moarte Cl11'C mii supără. Eu am alergat degrab şi, umplînd cealrneaoa mea 
de apă, i-am adus şi, după ce bău, deşchise ochii ei şi, urtindu-se la mine, lm zise' 
- Musulmanc, văz că prorocul te-au trimis ca să-in ajuţi. Ci te rog, sileşte-te ca 
să-in contcnească sîngele din ranc, cii. eu socotesc a Ii U fi de moarte vătărnăturtte 
mele; păzeşte-ni viaţa şi-ţ făgăduiesc că nu te vei căi". 

MH. 5499 f. 20v I "Deci, auzind en aşa, Indată m-arn sculat şi am alergat 
spre partea aceea unde să auzfia glasurile şi tmpotrtvă văz un om carele săpa 
() groapă. Eu, văzînd aceasta, ni-am tras îndărăt supt un copaci şi ni-am ascuns 
pentru ca să văz sfîrşitul. El, după ce au giî.tit groapa, am văzut că au pus înlăuntru 
un sac mare şi, nstupîndu-I cu pămînt, au fugit. Şi, după ce am văzut că au fugit, 
eu am alergat acolo şi, răpăind locul acela, run scos sacul acela şi dczlegindu-I am 
văzut înlăuntru o frumoasă ttnără care să arăta că-ş da sfîrşitul cel de pre urmă 
r .. ·l/l (21') , Pune-in o picătură de apă În gura mea ca să mi să potolească setea 
care trn pricinuieşte scurtare vieţii melc. Şi îndată am alergat şi am umplut Irn i- 
neaoa de apă şi l-am adus de l-am dat 1n gură. Şi, bind puţuntică, Indată au deşehis 
ochii şi, privindu-mă, mi-au zis: - lVInsulmane, văz că pl"orocu! te-au trimis ca 
să-m ajuţi. De sikşte-te, te ro.g, a face ea să să o.prească sîngele de pă ral1elc mele, 
că eu socotesc că ranele mele nu sînt spre moarte; păzeşte-m viaţa şi mă făgăduiesc 
că nu te vei căi". 

Ca elemente lingvistiee comune cu manllscrisele arhetipului B, semna 
lăm în ms. 5499 termeni ea : sg. livade 75v, ?gv, a comiel 8v, saţietate 75v. Con- 
strucţia să llll fie aceasta., avînd valoarea Ilnui adverb de negaţie, tradusă după 
ngr. fJ h TO d'ix, se Întîlneşte atîl; în Jid, f. 13v (1 -au rlispuns Calif: - Sri 
nu fie aceasta !)şI f. 25v (Sâ !iU fi aceasta, împărăteasa mea 1), cît şi in Ha, f. 
74v (Ali rtispuns CaUt' :-- Să nu fie aceasta 1) şi f. 8F (Să nu {ie aceasta, împă- 
răteasa mea 1). 

Deci, ea şi În cazul ms. 2f;3(i, apreciem că 111S. 5499 reprezintă o copie 
făcută În Transilvania după traducerea lui Şerban. 

Din prezentarea manuscriselor făcute după arhetipul B se constată că 
acesta a fost reprodus integral sau parţial într-un număr de 12 copii. Por- 
nind de la informaţiile oferite de aceste manuscrise, preeum şi de la alte date 
obţinute din documentele epocii, credem că traducătorul versiunii B este 
vătaful Şerban Bodeţ, fratele monahului Bafail de la Hurez. D;ICă ţ,inem 
seama de faptul că în ms. 11-126 există precizarea că Halima a fost copiată 
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Versiunea C 

Ia 1778 şi că toate celelalte manuscrise sînt ulterioare acestei date, conchidem 
că traducerea arhetipului B s-a făcut În perioada cuprinsă intre 1762 (anul 
apariţiei ultimelor două tomuri ale ediţiei greceşti utilizată de traducătorul 
român) şi 1778 (anul efectuării primei copii a traducerii româneşti). 

Ms, 1362 de la BAH este un miscelanen care între f. 2r -78v cuprinde 
mai multe poveşti orientale grupate sub titlul: "llalema, scoasă după turcie 
pă rurnânie, 1786, dichemvrie 20" (f. 2r); nu se face nici o precizare referitoare 
la traducător sau la copist. La f. 78v se află însemnarea: "Aceasta Halema 
este a stoln icului Cozmi, omul dumnealui hiv vel logofăt Scarlat Greci 49 scrisă 
în cursul anilor dă la Hristos 1787, is pră vită la lUD a lui Iev ruarie În 6 zile şi 
Începută la ghenarie În 20 dă zile, j proci" . 

Deoarece din această ultimă notă reiese că Haluna a fost copiată în 
primele două luni ale anului 1787, rezultă că anul 1786 indicat la Începutul 
manuscrisului reprezintă data efectuării traducerii, reprodusă de copist 
împreună cu titlul cărţii. Ms. 1362 a fost prezentat de Mircea Anghelescu 
Într-un articol în care analizează comparativ conţinutul redacţiei româneşti 
şi al ciclurilor de poveşti orientale ale Iu i Galland şi Petis de la Croix, preluate 
de versiunea greacă 1;0. Sînt rern arcate marile diferenţe în ordonarea capito- 
le lor şi în privinţa naraţiunii, excluzindu-se astfel posibilitatea utilizării ori- 
ginalului grecesc. Consemn înd prezenţa il. numeroase cuvinte de origine turcă 
şi chiar a unor fraze întregi În turceşte, autorul nu admite totuşi ipoteza unui 
mtermediar turcesc, argumentînd pir in "lipsa o:rică,rui precedent privind tra- 
duceri directe din turcă În română în această epocă" J. 

În ms. 136'2 există şi neologisme din limba greacă, însă puţine 'ca număr 
şi dintre cele care aveau o largă circulaţ.ie în epocă (clironotn 34Y, q eqlendisi 
14', a poriqoris! 5Ov, perierqhie 20v, 21", II se planisi 33',02''). Termenii de ori- 
gine turcă sint însă în număr mare, mulţi dintre ei avînd o frecvenţă redusă în 
limba noastră sau păstrînd aspectul fonetic al etimonului : bahcea'51Y, chisaqiu 
"pungaş" 351', chiuciuc cişmea 12v, cumbarale 47Y, dede 641', direct "catarge" 
7", dulalmâ 471", qhiozboiaqiu 13v, 14v, hanumisa 64v, of)" iasacuri "interdicţii" 
77v, icram 331', Zala 18 v, 221', ()tir şi Lalaoa 64v, mata "Învăţ.at" 21', segedeaoa 
"covoraş" 27v, 28Y, seişlam "judecător" 21', 16", 31v, 33r, simti 61', iaht 22r, 461', 
49Y, iaxim "cîntec" 41', zetnbil "paner" 14r, 15T, Notăm gIosarea: "CaDa! 
başa, adiel) siaroste dă cizmar;" 7Sr• La f. 18r sînt introduse două cuvinte 
turceşti, explicate apoi În text: "Orbul zicea tnaamul şi schiopul zicea baabui, 
adică orbul cerea milă dă la împăratul, iar şchiopul cerea milă dă la Dumnezeu", 
iar fraza În limba turcă de la f. 18Y, scrisă eu alfabet chirilic, este tradusă În 
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49 Este desigur vorba despre Scarlat Grecianu, cum s-a presupus (BCP), care în perioada 
mai 1785-martie 173u fusese veI logofăt al Ţării de Sus (Vezi Theodora Rădulescu, Sfatul 
domnesc şi alfi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-lea, in "Revista arhivelor", 
an. XLIX, vol. XXXIV, 1972, nr. 1, p. 12\). 

50 Vezi Mircea Anghelescu, ObserlJaţii ... , p. 25-28. 
51 Ibidem, p. 27. La această afirmaţie am remarca totuşi că in T:lriIe Române se găseau 

cunoscători ai limbii turceşti şi că pînă la acea dată Ienăchiţă V:lcărescu tradusese Halişeriful 
Sultanullli IIamzd (1774) şi că pareursese numeroase istorii tureeşt!, astfel ineit în anii exilului 
la Nlcopole şlllodos (1788-1790) a putut Îneepe redaetarca istoriei Sale (Vezi Cornel Cir5t(')jll 
lanache Văcăre:;cll. Viata şi opera, Bucureşti, 1974, p. 177-182). 



manuscris "adică d aca nu-ţ CHI Dumnezeu, ee să-ţ facă sultan Maamut", 
Prezentăm In continuare un fragment din Fstoria lai Seif Moltuc din 

ms, :Z;'j8'7 şi din ms, 1362, care ilustrează deosebirile mari În ceea ce pri veste 
forma şi continutul naraţiunii. 
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Ms. 1362, I. 39v.: "far Salmai. zise: Împ:ll'atc, eu it voi spune istoria 
mea şi nupărăţ.Ia ta te vei mîhni şi vei cunoaste cîtă inimii rea port eu. împăratul 
vru să auzi! CE an pllnt şi zise :-- Mic-c voia sii-m spu.l prtctua ' Şi începu Într-acest 
chip a-i spune: Eu sîni redor de impal'at d'-spre laturea II (10r) Intuncreculni 
şi am cerut voie de In L;) tă-mtou să mă plimb in ţ.{iri streinc". 

Ms. 2587, f. lGl r. "An răspuns :;eil' Molt uc : Domnul iilÎCU, unpăra tc , 
de vreme CE inălttmca impărăţ.lc! tale lm P0ftIIlCl"Şti' si'i drseopl'l'i cele din Iăuntrn 
inimii mele, iatii 1/ ('161') că zic cum c,l, eLI toate darurile ee Iau de la îil1părăţ.la 
tn i ClI toată bogăţia şi cÎşti'glll ce am, strnr o mare nrstlmpărare la inima mea 
care f'ourtc amestecă ocliuna mea şi am la inima mea un mol lu can'le o 
g:'iureşte neincctat, încît de nemăJ'gir:ila. nenororlr e Im brc o răotat.o fără de vin 
decare. împăratul, auZind aceste>j, Un r9mlls foul'tc eLI mirare si au socotit ca nu 
cumvaş şi accstnta să i să Lie nălucrt mintea spre vreo fată de Împărat, după cum 
vezl rluluf , şi-i zise'; - Poves tc şt e-rn dar fill' de z'l'bavă, de vreme cil cererea poftei 
melc este mare ca să ascult patima ta .. .v/nltuc au ascultat cuvtntul şi au Început 
a povesti Intr-ncestaşi cljJl, dnpă Cum arată: [ .. '. J Ştii prea bine că. cu am 
luat cinste-a arătînd împărăţiei tale că stnt fecicr răposatulut sultanului din Eghipct, 
adecă .Misiri, al căl'llia nume este Bells,,'fovan şi frate sultanului eal'e In zioa de 
astăzi lmpără!-eşte Eghipciul, de, vreme ee ca un frat.e mai mare au luat scaunul 
părintesc. Şi Cind eram eu (k 17 ant mn găsit într;-o zi, duprl nOl'ocire, ha,zneaoa 
tătlne-mieu deşehisă ... ". 

în privinţa originalului care a stat la baza traducerii româneşti, nu 
dispunem încă de date sigure. Precizarea de la f. 21' că traducerea s-a făcut 
"după I:urcie" probabil că a fost preluat!.'l de tălmăcitorul muntean din origi- 
nalul utilizat de el. Deşi nu am avut informaţii În legătură cu conţinutul 
şi c.irculaţ.ia tipărituri lor sau manuscriselor turceşti în secolul al XVIII-lea, 
numărul mare de neologisme turceşti existente în 1115. 1362 ne determină să 
considerăm că va fi existat o versiune turcă (malluserisă) cunoscută în sud- 
estul Europei care cuprindea o seieeţ.ie de hasme diferită de compiIaţia gre·· 
ceas că tipărită la Vene(:ia şi care, tradusă probabil în neogreaeă, cu păs.· 
trarea a numeroase elemf\nte lexicale tureeşti, va Ii fost utilizată şi de tălmă- 
eitorul român. 

în ceea ce priveşt.e traducătorul şi eopistul ms. 1362, considerăm, pornind 
de la trăsăturile lingvistice ale textului, că ambii erau munteni. 

Pentru a ilustra această afirmaţie, prezentăm cîteva (xemple: tovaroş 
lOv, 13v, 4(F; cocoană 4", 70', cocon J!', 39", 6Hv, cocoş 23v; sllpţiori 51v; 
împr(dllr 40v, 4.31', jos 151', 2W, jlldecători 2", jllnghi 38" ; ibo!nnică 66v ; ambar 
28v, arian 60"; halai 2", 1 gv, 44v; seara 701'; dă 26v, 31v, 40v, dasllpra 40v, 
6Ol', totdozwa 26", după "de pe" 59v; pă 21', 5r; adv. acolea 32Y, 41', 591'; 
lexemele a injura 52', 771', noroi 77', a sCl1zpa 721'. 

Fără a avea dimensiunile şi răspîndirea versiunii lui Şerban, InS. 1362 
rămÎ:ne un import.ant doeumcnt care ilustrează trăsăturile limbii literare din 
fi doua jumătate a secolului al XVIII-lea, influenţele culturale exereitate, 
preocupările cărturarilor noşt.ri. 



Vers unea D 

Ms, II 1 -128 de la BeU Iaşi este un miscelaneu grero-român, semnalat 
de Dan Simon eseu printre manuscrisele care contin fragmente din Halima52• 
El cuprinde la început cîteva texte greceşti, foi albe, iar Între I. 1()7 -266.53 
şase basme din ciclul O mie şi una de nopţi; urmează apoi alte texte În limba 
greacă, toate scrise de o singură persoană. Deoarece capitolele din Halima, 
aflate în m s, IlI-128, nu au fost prezentate în Bep, reproducem mai jos 
titlurile poveştilor eu paginile respective: 
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p: lfJ7 : Istorie pentru trei dervişt şi cinci stăpiuttoare Ieti elen Va vilon , tălmăcită 
el i pe. greeeasdi. 

p. 188 : Istor'ie celui întîi derviş, fieiol'u de împărat. 
p. lli7 : Istorie ul doile dCl'vişi, fiul împăratului. 
p: 225 : Istorie lui al trclle dcrvişt, 'fieio!' de împărat. 
p. 248 : Istorte Zoieliel. 
p. 260: Istorie Am iunli i. 

La sfîrşitu J acestor povesti, pe pagina 26G se află următoarea notă. : 
,,1806, cctomvrie fi, s-au gătit de tălrnăcit de pe ce-grecească moldovineşt.i 
de ruine, Dimitri Holhan" 54. Compararea unor fragmente.dtn acest manuscris 
cu pasaje din rns, 258'1 relevă diferenţele dintre texte, iar particularităţile lin- 
gvistice certifică exactitatea informaţiei de la p. 266 şi anume că ms.llI-128 
a fost tradus, independent de alte versiuni româneşti, de moldoveanul 
Dimitrie Holbau. Reproducem pentru eomparare cîte UIl pasaj din ms. 
III-128 şi 2587. 

Istoria celor trei deroişi şi celor cinci cocoane ale Ba{Jdalului. 
M.s. IH-128, p. 167: "Tlmlra aceea au mers la o uşă închisă şi, lţătllld In 

uşă. au ieşit un creştin pre bătrîn şi la chip smedf.; Ea i-au (hit o moued& In mîni, 
f'ără să-I vorhască nemrcă şi acesta, ce ştie gîndul ei, Îndată i-au adus trf i garafi 
pline de vin minunat. Hamatul le-au pus In cosarcaIui şi au urmat 'acelii tinere 
fimci". 

Ms: 2587, î • ,lor: "Goeolllla aceea stătu la o poartă închisă şi., bătînd poarta, 
ieşi un creştin bătrîn la chip şi cinstit. Ea I-au dat o monedă In mînă fără a nu-i 
mar z lce altceva şi el, care şt.ila gîndul ei, indată i-au adus trei caramtite pline cu 
viu minunat. Purtătorlul de sarcină le-au pus în coşniţă şi mergea după ttnăra 
cocoană" 5 5 . 

După cum se poate obs'lrva şi din fragmentul de mai sus, originalul 
utilizat de Dimitrie Holban pentru tradueerea sa este acelaşi cu al ms. 2587, 
adică volumul j'ntîi din ediţia grecească,apărnt În 1757 (reeditat În 18(3). 
Fragmentu 1 din lialima aflat În ms. 1l1-1,28 este un autograf al tradueă- 
lorului Dimitrie Holban. 

52 Ion C. Chiţ.imia, Dan Simoncseu, Căl'lile populare ... , I, 196:1, p. 407, nota 
scrisul este amintit şi de I. Zllgrav, lucI', cit. 

53 Numerotarea a fost făcută cu cifre arabe pe fiecare pagină. 
54 ConsiderâlIl că s-ar putea faee () legătură intre acest Dimitrie Hol 

scrIsului 291.1 de la BAR, miscelaneu gree, franee.z i român. 
"" Textulcorespunzătol' din ediţia greacă ' Apex[3LX6-\I (w&07.0YLX6\ 

1757, se află Ia p. 107-108. 
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Vers unca E 

Ms, 24tJ2 de la BAR, f. 1 r -112Y, cuprinde traducerea turnului Întîi 
din culegerea de poveşti orientale O mie şi U11a de nopţi, în prima compilaţie 
grecească. După titlul Istorii arăpeşti , la f. F se precizează că acestea s-au 
tălmăcit din limba greacă "la Ieatu 1808, martie în 28 de Scarlat Barhul 
Tîrnpeanul". 

Traducătorul acestei cărţi este un cunoscut cărturar muntean, care În 
anul 1808 traduce din ueogreacă Mriatnorţozel e lui Ovidiu, în 1826 tăhnăceşte 
din limba franceză romanul picar esc spaniol al lui Diego Hurtado de Mendoza , 
Aventurile lui Lăzărilă 'forma, iar În 1840 publică la Bucureşti Geoqraîia 
Ţării Româneşti, la sfîrşitul acesteia adăugînd "şi alte chipuri ale durnisale 
Intovărăşite de o istorioară pilduitoare din romariţurile lui Volter şi de alte 
daruri Iilosoficeşti şi moraliceşti adunate din multe cărţi streiue' 56. 

în ms, 24.32 ordinea capitolelor şi continutul poveştilor coincid întru 
totul cu cele din volumul întîi din 'ApGCxov rJJ)oţ.oyt){6v, tipărit Ia Veneţia 
în 1757 (reeditat în 1803). 

O comparaţie făcută Între ms, :2432 şi 111S. 2587, care conţine versiunea 
lui Şerban, relevă numeroase ascmănări intre cele două traduceri, care nu 
se pot explica numai printr-un original comun şi nici prin faptul că amîndoi 
cărturarii erau munteni. Mai curînd se poate presupune că Tîmpeanu este 
tributar traducerii lui Şerban, pe care vaii cunoscut-o şi care I-a influenţat 
in tălmăcirea sa. Pentru demonstrarea acestei afirmaţii, dăm în continuare 
citeva exemple din cele două manuscrise: 

Istoria lui Sofi Aldin, Impăratul Indici 
Ms. 2:132, f. ,4 v: Cind au dat in şt.lre căfratele său Il pohteşte la India, Cu toată bucuria 

au prlhnlt şi pă dată au şi poruncit ca să aşaze corturile cele Împără- 
teşti âfan'i din oraş unde sînt livezile şi grădinile ca să conăcească vizlrul 
şi să-I aştepte o săptămînă pînă cînd să va găti de călătoria sa. Şi numai- 
decît au trimis toate cele trebuincioase spre odihna şi dezrnierdarea 
vizirnlui şi a tovarăşilor săi". 

MII .. 2587, fi. 4': După ce au aflat că II chiamă frate-său la India, au pr llmit cu toată 
hucurla acest lucru. Deci în grab au poruncit ca 511 aşaze corturile cele 
împărăteşti afară din oraş in livezi şi In grădini ca să conăccască vezirlul 
şlsă aştepte pre Impăratul o săptămînă pînă să va găti de drum. Ş j 
lluITl·aidcclt au trimis toate cele de trebuinţă pentru odihna şi desfătarea 
vezi-II (4V)-l'iului ş'i a oamenilor lui". 

Măgar/ul, boul şi pluqariul 
Ms. 24.32, f. 9v: "Dă vei asculta sfatul mieu, lţi făgăduiesc. că te vei mtntu 

de atite osteneli. Firea ta te-au înarmat cu toate puterile pentru ea să te aperi 
şi să te arăţi Înfricoşat, iar tu te laşi dă te desfaimă lntr-accstaşl chip". 

Ms. 2587, f. 8" : "De vei a să asculta sfat ul micu. iţ făgăduiesc că te ve] Izbăvi 
de ostenelele tale cele multe. Firea te-au într-armat eu toate puterile talc ca să te 
aperi şi să te arăţi groaznic şi tu te Iaşi de te defaimă intr-acestaş chip". 

56 Ve;ţi, In Dictionarul literaturii române de la origini ptnă la 1900, articolul Ttm peanu, 
Scarlat Barbu, semnat de Maria 'J'eodorovlcl. 
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Influenta versiunii lui Şerban apare firească cunoscîndu-se marea cir- 
culaţie a copiilor, făcute În toate provinciile române, care denotă aprecierea 
deosebită de care s-a bucurat. Această influenţă asupra lui Tîm peanu nu este 
singulară, căci, foarte probabil, şi Gher asim Gorj an s-a servit de versiunea 
lui Şerban pentru alcătuirea traducerii sale Halima sau Povestiri mitoloqhi- 
ceşti arabeşti, publicată pentru întîia dată în anii 1835 (t.omurlle 1, II), 1837 
(tomul 111), 1838 (tomul IV) t,. 

Versiunea F 

Ms. 5290 de la BAH (fost 6(69) conţine Isioriele şi iniimptările marelu 
tmpărat Cormelezan şi este copiat de moldoveanul Iordachi Ursache în perioada 
ianuarie 1812 -« ianuarie 1814. Marta Anineanu face o prezentare a manuscri- 
sului şi încearcă să stabilească o relaţie Între acesta şi versiunile greceşti, 
franceze sau germane cunoscute 58. Pornind de la numeroasele neologisme de 
origine neogreacă prezente în manuscris, autoarea conchide: "Dacă însă În 
manuscrisul 2587, tradus de Hafail călugărul, şi În ediţia lui Gherasim Gorjan , 
care reproduce ediţia grecească prescurtată de la Veneţia, povestea nu figu- 
rează, putem bănui că ea se găsea în ediţia mare grecească, tipărită tot acolo 
în 1757" 59. După cum se poate constata, apar şi aici confuziile, sernnalae 
mai sus, privitoare la numărul volurnelor ediţiei princeps greceşti şi la reedl- 
tările ei din cursul secolului al XVIII-lea. 

Povestirea lui Carm elezan face parte din ciclul O mie şi una de nopţi al 
lui Ant oine Galland şi nu a fost inclusă în editia greacă, În trei volume, din 
anii 1757 şi 1762. Analiza lingvistică indică însă în mod cert un original gre- 
cesc ; dintre termenii de origine neogreacă prezenţi În manuscris, consernnăm : 
a deiaţendepsi "a prctej a" 5Hv, a eqiinâisi 42v, herelismos "salut" 1 nr, -poletie 
sau oraş (jgr, perierqhie, "grijă" 13v, a paligorisi "u consola" 38v, a sienahorts! 
"a tulbura, a supăra" nr, Carmelezan 1 r, 2', 4r etc., Eunuluts 6V• In consecinţă, 
se impunea căutarea altei versiuni greceşti care să fi fost utHizatil' pentru 
efectuarea traducerii rom ânest i. : 

In anul 1791 editorul' Polizois Lampanitziotis Iniţiază, suh titlul 
N80C XOCA!-,.<X, publicarea la Viena a unei noi culegeri de poveşti orientale, în 
4 volume, cuprinzînd o selectie diferită de a versiunii greceşti anterioare. 
Nu am putut verifica dacă proiectul editorului s-a realizat in Întregime, noi 
avînd acces doar la volumul 1 al acestei ediţii, aflat la BCU Iaşi, suh cota 
II 18042. La sfîrşitul cărţii, Ia p. 246, se află o notă importantă pentru elu- 
cidarea problemei În discuţie, În care editorul anunţă pregătirea volumului al 
doilea, care urma să cuprindă 'IcrTop[oc TOi) K<xp[leAT&v, şi alte poveşti care 
nu sînt numite. Credem că va fi apărut şi al doilea tom din N8<X XOCAfL&, 
care a stat la baza versiunii româneşti, căci la începutul povestirii, pe f. 1 r 
din ms, 5:-J90, este introdusă o precizare a editorului grec, păstrată şi de tra- 
ducătorul român, care corespunde anunţului de la sfîrşitul primului volum, 
(p. 246): ,,[ ... J soliana Halima, după rînduiala ce au făcut împăratului Aidin , 
dupâ cum am zis la {omul Întîi, au început a-i spune [ ... J ", 

57 Vezi N. Cartojan, op. eii., p. 309, 
58 Vezi Marta Anlneanu, lucr, eli. 
69 Ibidem, p. 294. 
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Este posibil deci ca rus. 5290 să fi fost tradus după volumul al doilea din 
Nb XaAfL&' tipărit dc Polizois Larnpanitzio tis la Viena, la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea i30. 

In privinţa traducătorului l11S. 5290 nu avem încă n ici o informaţie, iar 
din analiza textului putem doar afirma că era, ca şi copist.ul, un moldovean. 
A{;eaSUI apreciere o facem pe baza faptului că particularităţile moldoveneşti 
sînt prezente atît la nivel Iorrtet.ic (ace 1", ce "cea" 30v, tne ilgr, [ăc« 1l4v; 
ehicior 431'; [rumuşătil.c 521'; [andasii 391'; au aqiuns 32", qios 171', 44V), 
cît şi la nivel lexical, mai rezistent la intervenţiile copiştilor (bort« ,i/F, colb 
69v, criuat fjOV, oqrad ă 3()"', 71v). 

Vers unea G 

In 111S. miscelaueu 3456 de la BAH se află, între L 3731' -- 380v, Ull frag- 
ment din Halima. în nota Introductivă de la f., 373r se fac precizări în legătură 
cu traducătorul şi data efectuării traducerii: "Tn vreme vechi era un împărat şi 
aptiCÎndu-să la vorbă cu vizăriul său pentru multe cele, au sfîrşit în treburile 
acele şi au început aceste istorii turceşti din Halemaoa turcească şi grecească, 
tomul întîi, tălmăcită moldoveneşti de mine, mai gios iscălitul, la anul 1815, 
martie 12, în vreme Măriii sale domnul nostru Scarlat Alexandru Calimah 
Vdievod. Costa.ehi Năstac" 61. 

Afirmaţia că textul face parte din tomul Întîi este desigur o confuzie a 
;f;raducătorului, căci Istoria lui Sei] Molluc este prima poveste din tomul al 
,treilea al primei ediţii greeeşti, care cuprinde selecţii din O mic şi una de zile. 
Nu se cunoaste nici o altă versiune care să aibă schimbată ordinea h asmelor. 
Costa ehi Năs'tac a putut utiliza volumul al treilea din 'Aprxr3',xOv;Luf:loAOY',XO'J, 

ntipăriL In Veneţia În anul 1762 şi reeditat în anii 1803 şi 1815. Compararea 
·,făclltă între textul lui Năst.ac si traducerea lui Serban din ms. 2.587 ne-a dus 
'1lJ. concluzia că avem a face cu două versiuni 'româneşti diferite, care Însă 
m*l. utilizat acelaşi original. 

Ilustrăm această afirmaţie eu lin exemplu din Istoria lui Moltuc : I 

Ms . .J45(i f , 874' : .j-tctor de împărat Moloc, fă-mi acest bine st-m spune 
d i eşti multumit au ba. Au răspuns Molt.uc : -- Ah, Impăratul meu, Inălţ.ime 
tmpărătill talc poate să priceapă de sînt multămlt au ba ; eu, fiindcă mă aflu supt 
acoperemîntul ÎlllpăI'ăţ1ii ta le şi plin de toate darurile cu carele mă dăru ieşt.i tot- 
deauna, mai mulţămit decît aşa nu poate a mai fi. Au răspuns impăratul: - La 
toate aceste sînt încredinţat că sint aşa, dar pofta me este ea să-m spui 
de este vreun lucru Improtlvltort liniştii tale". 

Ms. 287, f , 161' : "Şeil1zaade Seif, Iă-rn acest dar să-III spui de eşti. mulţămit 
la norocirta ta sau nu. Moltuc au răspuns: - Impăratul mteu, înălţimea !m- 
părilţieitalJ poate 8,1 cnnoscă de sînt multămtt S,au nu. Eu, fiind aooperjt supt 
poala îmj')ărăţiei tale şi plin de dar,urile care de apururea împarţi cătră mine, nu 
poei să fiu într-alt chip, fărrt .. llumai .foarte mulţămit la această a mea norod]'e. 
Zise împăratul· -'- La acestea sl11t Încredinţat, numai pofta mea este să-m spui 
de earecumva vreun lucru îţi va fi smintind Indestulare a voii tale". 

60 Nu cunoaştem anul apariţiei acestui volum. 
61 Leetura acestei note ne aparţine; ea diferă in unele locuri de transcrierea elin Bej>. 
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În legătură eu m s, 3456, mai consemnăm că povestea din Holitna, "hU- 
rnăcită moldoveneşti", este un autograf al traducătorului Cost.achi Năst ac 
şi că trăsăturile d ialect ale ale textului confirmă. că acesta era moldovean. 

Concluzii 

L în literatura noastră din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
şi de Ia începutul secolului al XIX-lea, perioadă care coincide cu începuturile 
modernizării Iim hii romane literare, poveştile orientale din Halima s-au Lra- 
d LIS de mai multe ori, cele 20 de manuscrise cercetate de noi grupindu-se in 
'7 versiuni care diferă ea dimensiune şi importanţă. 

2. Cea mai veche traducere (versiunea A) s-a făcut după un original 
încă necunoscut în Moldova înainte de anul 1771 şi s-a păstrat In trei copii 
moldoveneşti fragmentare (ms, V-15 HeU Iaşi, ros. 106'7 BAli .. rns. 5562 
BAR). 

3. Cea mai amplă traducere (versiunea B) a fost efectuată înainte de 
anul 1778 de vătaf'ul Şerban Bodeţ., fratele In onahulu i Rafai! de la Hurez. 

în afară de ms. 258'7 de Ia BAR (tomuri I, II, III  Muntenia), care 
reproduce integral arhetipul B, traducerea lui Şerban s-a păstrat în copii 
fragmentare după cum urmează 62: ms, Il-126 ReU Iaşi (tomuri 1, Ill- 
incomplet -. Moldova), ms. 5 Biblioteca M ănăst.irii SI. Ioan cel Nou -- Suceava 
(tomuri I, 1I-- incomplet -Moldova), ms. 2861 BAR (tom 1 ·-Moldova), 
ms, 4J:J6 BAR (tom 1 = Muntenia}, m s. 3187 B AR (tom I - Moldova), ms. 
536S BAR (tomuri Il, III - fragmente = Mnntenja), ms. 1260 BAR (tom 
I - incomplet- Muntenia), rus. 2563 BAR (tom 1 - fragment -- Muntenia), 
rus. 5499 BAli. (tom II-- Transilvania), ms. 55(}1 (tom 1 Muntenia), rus. 
2636' BAIi (tom III Transilvania). Numarul tot.al al copiilor păstrate 
după versiunea B este de 12. în secolul al XVIif-Iea nu s-a tradus Halunaua În 
Transilvania, manuscrisele hraşoverie (nr. 263(j şi 51.9.9 de la BAIi) fiind 
copii ale traducerii lui Şerban. f 

4. Majoritatea traducerilor româneşti s-au făcut după originalieneogre- 
ceşti (versiunile B, D, E, F, G). ' 

5. Versiunile B, D, E, G au utilizat corn.pilaţ.ia greeească t.ipărită pentru 
prima dată la Ven eţia În anii 1757 (tOIl1U 1 1) şi 1762 (tom LI rile: II şi III) 
şi reeditată, la Începutul secolulu i al X IX·lea, în anii 1803 şi 1815. 

6. Versiunea F il fost tradusă probabil după volumul al doilea din 
Nea X:zP,lfJ.O:, editat de Polizois Lampanitziotis la Viena. 

7. Pornind de la conţinutul poveştilor şi de la puternica influenţă turcă, 
la nivel lexical, rcmarcat.ă în versiunile A şi C, am apreciat că pentru acestea 
s-ar putea presupune un izvor oriental (manuscris), pătruns în ţ.ara noastră 
printr-un intermediar (grecesc), 

8. Din materialul prezentat reiese larga popularitate pe care au avut-o 
basmele orientale din Halima. Frumuseţea poveştilor a determinat tradu- 
cerea acestora În mai multe rînduri şi răspîndirea lor În numeroase copii la 
sfîrşitul secolului al XV II I-lea şi la începutul secolului al XIX-lea în toate 
provinciile româneşti. Cea mai mare circulaţie a avut-o traducerea lui Şerban, 
care a contribuit astfel la formarea gustului artistic, Ia dezvoltarea şi uni- 
ficarea limbii literare. 

e2 Vom indica în paranteză Louiurtte cuprinse In fiecare rnanuscrls şi provincia in care 
s-a făcut copia. 
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LES PREMIJ';:RES TT1ADUCTIONS DE IIALIMA. EN ROCMAIN 

RESUTvll;, 

L'etud e s'cccupe des premler es traductlons roumaines, manuscrltes, de la celebre collec- 
tion de eon l.es orientaux connus aussl 80118 le titre de Il olima, traductions etîcctuees dans les 
Pays Roumains pendant la deuxieme molt.le du XVIII' siecle el le cornmenccment du XIX', 
siecle .. Iusqu'ă present, il n'y a pas d'accord entre les chercheurs sur le nombre des traductlons, 
les sources utlltsccs, J'idcntite des traductours ou, du molns, leurs lleux d'orlgine. C'est pour- 
quoi I'aut.eur se propose de repreudre les questtons par I'etudc phllologique des rnnuuscrlts, 
en ajoutant aussl quelques renselgnements trouves dans les documents de I'epoque. Ses conclu- 
slons sont les sulvantes : 

1. TOllS les vingt manuserits roumalns sont groupes el] sept verslons difIcl'cnl.es cormue 
dlmmeuslons ct commc Important-e. 

2. La plus ancienne truduct.lon (vcrsiou A), conservee eu trols copies moldaves trngmsn., 
talres (ms. V-15 RCU Iaşi, ms, 1067 RAH, ms, 5 50i! DAH), a ete ef'Iectuee en Moldavle, avant 
J'annee 177J, dapres un original Inconnu , 

3. La plus ample verslon (B) c'est l 'oeuvre du Ircre du moine Hafail rle Hurcz, Şcrban 
Bodeţ, qui, il partiI' de ['Mition princeps neOgrCCqlle (publice cu troi5 tomes a Venise, en1757 et 
17(2), eu a n\alise la traduction eutre 1762-1778. Exceptant le ms. 2 587 BAH (tomcs r, II, 
III ,-- Valachie), qui reproduit entieremcnt l'archetype B, la traduction de Bodeţ a ete conscrvee 
dans dcs copies fragmcntaires, eomme il suit: ms. 11-126 BeU Iaşi (tomes I, III, incomplet -- 
Moldavie) lllS. 5 dc la bibliotheque du monaslere "Sfîntul Ioan cel Nou" de Suceava (tomes I, 
II _. MoJdavie), !IlS. 2801 BAR (tome 1 - Moldavie), ms. 41.36 BAR (tome 1 - Valachie), 
lllS. 8187 BAR (tome 1 -- Moldavie), !11S. 5863 BAR (tomes II, III, fragrnents - Valachie), 
ms. 1 2130 BAR (tome I, incomplct - Valachie), 1118. 2 56,3 BAR (tome I, fragment - Valachie), 
ms. 5499 BAR (tome II - Transylvallie), ms. 5 <jOi BAH (tome 1·- Valachie), JUS. 2638 
BAR (tome III - Tl'ansylvanic). La supposit!on gue l'ocuvre ait ete traduite aussi en Transyl- 
vanie au XVIII' siecle s'est averee [au5se, lcs manuscrits de Braşov n'Hant quc des copies de 
la traduction de Bodeţ. 

4. La plupal't des traductÎons romuaiucs (les versions B, D, E, F, G) ont ete faites d'apres 
l' original neogrec. 

5. Les vel'sions B, D, E, G ont lltilise Ia compilatioll grecque 6ditee pour la premiere 
fois a Venise eu 1757 (tome 1) et 1762 (tOl11CS II et III) et l'eeditee au debut du XIxe siecle, cu 
1803 et 1815. 

6. La vcrsiou F a etc probablelllent faite d'apres le dcuxit\me tOllle de Nea XC(ÂfJ.&, 
Mite â Vlenne par Polizois Lampanilziotis. 

7. Quant aux versiolls A el C Oll suppose un original oriental (mauuscrit) arrlve peut- 
iltre dans Jes Pays Roulllains pal' uu lntcrmectiaire (ncogrec). 

Genlml de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclar 
Iaşi, sir. Goclrescu, nI'. 2 


