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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 >nleacestor două
cicluriau fost unificate În compilatiigreceşti,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 succesulde care s-au bucurat poveştile orientale În rîndul citi-o
torilor romani. În af.arăde culegerilegreceşti,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 răspîndirea şi importanţa acestei cărţi populare, cunoscută şi sub nUillf\;lede
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. Cărtcjan>,
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 .deosebitde util pentru prezentarea filologică a traducerilor româneşti
1 M.Gaster,
Litera/ura
poţntlară
română,
Bucureştt.
188::3,
p. 92--103,
2 N.Cart.ojan,
CărţilepopulareI'nIileralnra
ronuuiească.
Il, Bucuresti,
1938,p. 2\18·-320.
3 Dorothea
Sasu-Ţ'Imerman.
"LesMllle»el uitenuil.s"dansla Hlteraturc
roiunatne,
în
.,Studiaet ada orlentalta",
II, 1959,p, 189--;JOii.
4 IonChiţimia,
DanSlmoncscu,
Cărţilenarmlar«
it: litcrctura
românească,
1, Bucureşti,
1ga3;notaIntroductivă
deInp,105- 4083.fost.
deDUlShnOllCSCU.
5 1.Zugrav,Unvechimanuscris
CII"Istoriipersăşii"
dinBtblioteca
Ivlânâslirii
S].Ioancel
Noude la Suceava,
în "Mitrnpolia
Moldovei
şi Succve!",
XLIII,l!)ti7,nr.11--12,p. 702--705.
6 MartaAnlneanu,
Povestea
lui Camat
alzaman,
in "Hevistadeistorieşi teorieliterară",
t, XIX, 1970,nr. 2, p. 291--29,1,
7 Mircea
Anghelcscu,
Primatraducere
romanească
dinIlalinia,InLH, XXI, 1972>
nr, 8,
p,263-2H6; ldern.Observaţii
cuprintrelatradacerile
româneşti
dinFIalifrulÎn
secolul
al xvn [-lea,
inLH,XXIII,1!J74,
nr.1,p.25-·28;ide'11,
Literatura
romană
şiOrienlul
(seCOlele
XVIl-XIX),
Bueureşt.i,
1975.
8 DIc/Iunaralliteralarii
române
d.sla ori!Jini
pÎnăla 1900,Bclcnreşti,
1!J79,p. 423-424;
artieo]ulHalimaestese;nnatde Comtant.in
Teodowvici,
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din Halima îl reprezintă Bibliografiaanalitică a literaturii române vechi,alcătuită de Mihai Moraru şi Cătălina Velculescu9.
Deoareceau rămas nerezolvate unele aspecte legate în special de partea
filologică şi lingvistică a chestiunii, în bibliografia parcursă apărînd unele
lnccnsecvenţcşi chiar erori, ne-am propus În lucrarea de faţă să studiem toate
traducerile româneşti ale Halitnalei, păstrate în manuscris, din a doua jumătate a secoluluial XVIII-lea şi de la începutul secoluluial XIX-lea, pentru a
fixa numărul arhetipurilor şi filiaţia dintre manuscrise, să Încercăm, acolo
unde va fi posibil, să descoperim traducătorii rămaşi necunoscuţi sau orifolosite, să localizăm traducerea sau copierea unui text. Obiectul
cercetării noastre îI constituie un număr de douăzecide manuscrisecare conţin
traduceri integrale sau fragmentare din Halima 10. Ne-am oprit numai la
acestea, deoarece ele pun probleme de filologiedeosebite,iar o dată cu publicarea de către Gherasim Gorjan 11şi mai ales de către 1. Barac 12a poveştilor
orientale se inaugurează seria traducerilor moderne, tipărite.
Manuscriselevor 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. Manuscrisula fost prezentat pentru prima
dată de Mircea Anghelescu13; autorul constată că textul, scris de copistul
moldovean Luca, ar corespunde unui capitol din volumul al doilea al versiunii 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 AnghelescuÎn ms. V-15 este intitulat Istorie vechea 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, adecăde la Cinmacin; acestui capitol i-ar corespunde,În ediţia grecească, Istoria imp ăratului Ruxad şi a împărătesei Cheristanii15din volumul
al doilea, care cuprinde povestiri din ciclulO mieşi una de zile 16.MirceaAngheMlhaiMoraruşI CătătlnaVelculescu,
Bibliografia
analiitcăa cărţilorpopularelaice,
parteaa II..a, Bucureşti,
1Il78,p. 307--:)84( în continuare,
BCP).
10Nrtamavutînvederems,57'(JJ
dela BAR(fost(902),care.esteoprelucrare
românească
şi 111B.
117'0
dela BAR,localizare
dupătraducerea
lui Gheraslm
Gorjan.
H GherasunGorjan,Halimasali povestiri
miioloqhiceşii
arabesti,I-IV, Bucureşti,
1835--,1.8:38,
12IoanBarac,O mieşi una de nopţi.Istoriiaiabiceştl
sauHalima,I VIII, Braşov,
1836-1840.
1:1VezlMirceaAngnelescu,
Primatraducere
românească.
14Ibidem.p. 266.
15Deoarece
rns. 2587de la BARestecomplet,conţlntndtoate capltolele
din ediţia
greacă,vomeitain conttnuare
titlurilepoveştilor
dupăacestmanuscris
(aşacumse intilnesc
în cuprinsul
textuluişi nu In scarauflatăla f. 21'_3').
16Deci,povestlrlle
din ms,V,.15
corespund,
in ms, ::587,
porţiuniiaflateintre,f, 71"-lHF din tomulIL
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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 ceealaltă
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, remarcăm numeroase fonetisme moldoveneşti: [etile 103v,[imei 80v, de la o vremi
103f; au 'micşurot80v; aice 103r, ave 102v, m-atn dezmitiiei89v,ieşe 102",
şi-l iubie 102",s-a-umltiqtie!107V,să pute 103v; voieNI85V,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,
topazioti94r; 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 sistemul fonetic al limbii noastre (eţenâi 92f, hanqeri 95v,lzazneaoa93r, iaşmac
96r,menzil95'), altele păstrează aspectul fonetic al etimonuluisau sînt aproape
necunoscute În limba literară din această epocă (cahualtă "gustare" 114r,
călăei caţtan 98", ceşme87", chiabut "stofă" 97", 9gr, cizlar aqasi 85", fcifa
"decizie" 10(F, qiunaherqiu8F, 8JV,munziz "paznic" 1031',şerbeihana 89",
turbe şi iurbeoa "t:avou" 97' etc.). Numele proprii trădează de asemenea influenţa 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, LlI", 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
muzicef. 82r; au În/uit intr-lin halois odasi, adecă casă de taină 98v; care
bucalepe limba persascăsă cheamărumanaşa 107'.
Deoarece În ms, V-15 ordonarea capitolelor coincide cu cea din ediţia
greacă, prezentăm cîte un fragment din povestea Istoria întîmplărilor boqatului Abdul Barsi În scopul evidenţlerii deosebirilor existente Între versiunea
din 1115.V-15 şi cea din 1118.2587, tradusă după tipărrtura greacă amintită
mai susMs. V-15, t. 97v:"îndatăau poroncltvezlriulacelor2 ciohodari
de l-augolit
plnăla brîuşIcupeidebouceerafăcutecapuhile,auInceputa-IIIS8r)batec1te"u
ceasuri;careAhulCaslm,nefiindînvăţatsă rabdeaOtausturime,
auleşinat,rămîindcaunmort;şi aşcîncăl-aumaibătutcitvaşiiar I-aupus!nclzialml
şi I-lIu
pusla loculluiundeeraşi, inchizind
uşaturbe/ii,au dat cheia".
Ms.258'7,
f. 87v: "îndatăcumisprăviacestecuvinte,poruncinelegiuitul
şirăuldecugetvezlriulla
robiiluidel-aubătutcuvinedebonaUtacit l-aufăcut
preticălosul
decăzuleşinat.ŞicindIlvăw vczlrilll
Intr-această
stare,au pQruncit
deI-aupusiarin coşciug
şi, Inchizlndu-l
bine,S-aU
intorsla 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-mpărat cu-n alnaqtt: (f. 711'-_73V)
, Istorie lui Halil, [iciorulţui
Ahmet, Împărat de la Baqdat, şi a lui Ibraim, feciorul oizirilul de acolo (f.
Hlr --103V)şi Istorie a unui nequiiioridin Tarigrad ce 8··(111
numit nequsioriul
cel frumos (1'.1181'·-122V)
17.Intercalate între acestea se află alte trei basme,
existente şi în tomurile II şi III ale Halimalei greceşti: Istorie lui Abur
Hasitu eattlea au [osttrăitori intr-o cetateali/ImiBaqdaicare iara supt siăpinire
tmpăromlu: AFonde la Baqda! (L 741'_·88")18,1sforie 1ni
împăratul de
la Baqdai, carile au cercatca 811aîle om.fără de casaoet(f. IOGr-114') 10.Istorie lui Hiiz, impăraiul de la Baqdul,pentru o [imei de la care, inşeiindu-se,avea
casrwel(L 1231'-131') 20•.
Comparînd ms. 10{n eu ms. V-75se constată că nu () singură poveste
comună,.aceasta prezentînd evidente asemănări în privinţa naraţiunii şi a
trăsăturilor Iingvistice.Copiat de un moldovean,IUS.1067are, ca şi
V··1;),
numeroase p arf.icnlarităţ! specifice mai ales graiurilor nordice : alee 126/';
neconiinue741",de vremi ce 12f)v,{oari! 74r, iastă noapii 126J'; nu vre 74T; au
micşurot 71r ; [Ia agiur1yi75"; să tnarqă eu mîni 75r; feti îrumoasă T5V,l..au
asămănat 74V,să p ăzască741";pl. tnlnul.e761'; să mii acolo 7;)T; ogradă 751".
Semnalămde asemenea unele constructii comune ambelormauuscrise:
Ms. 106i/: a micsura cinstea clli;a L 74'1(V-15, f. 80V),CIpăzi cinstea
cuiva f'. 741'(V-15, f. 80'"),au rămas exiaiicosf. 76'1(1'-15, L 83''), a se îndulci
de darurile cuiva f. 751' (F-15, f. 81r).
Ca şi în ms, 1'-15,majoritatea împrumuturilor lexicaledin mi>.1067sînt
de origine turcă : ci'itlan761",caiaîei 77'1,chesa 7tî", lăla 741',peschil"peşehir"
75'1,taxtm 76'1,lldu.Ilaci"odagaci"
76vetc.
Pentru a se putea urmări apropiereadintre textele celordouă manuscrise,
reproducem un fragment din hasrnul Istoria 1111Abdu! Barsi,
Ms..1OG'i',
f. 741': "PrceinstiLe
împflrale"
cu,fiindboicI'Î.u
deîmpărăţie
ta şi
trimeseuslujbăla cctuteBara,aflat-amacolopreUIlomce-!cheamăAbuHaslm'
dar.împărate,să nu·ţ paiecă-ţispuiminciuni,
ce întruadivăruJ
arăt îrnpăl'ăţiii
talecă acelomestişi lllaibogatşi maimilostivdecîtîmpărăţie
ta şi încăciitră
Inincnu să lăudaH.
Ms.1'-15.,
f. 80": ,,0, lmp;lrate
pre1l0l'Ocit,
fiindeu robultău trimesCu
trebileîmpllrăteşti
de tine,la eetateBasra,văzut-amacolope un om anume
AlbuCaslmşi nu zie prinpăreri.,ce adcvărat,i!:c'est
om.este şi mai bogatşi
maidarnicşi Împodobit
cu toate bunătăţiledecîtîmpărăţiela".
17VeziCatalogul
manuscriselor
româneşti,
întocmitde G. ştrempei,'101.IV,Bucureti,
1967,p. 26-27 ,i MirceaAnghe1ese.u,
ObsenJujii.
.., p. 25-26.
18în ma.2 587,povesteaseintituleazălsloriaÎni1mplărilol"
lui J1bcllll
BarsicelbO,qat
(f. 75"--91'), tomulII.
11)In InS.258t: IstoriaImpâratului
Vecll'edin
l,o/!!şi u vezitiului
său (f. 148r--1HO''),
toinlllII.
20înll1s.258'/: Istoriaprea{mmoasei
Araghlei(r. 1915'
..· 203V),
tomulIII,

PHTMELE
THADUCEIU
DN HJlLl.WUl

cU

Fragmentul similar din ms. 258/7,f. 71v, mult diferit de celelalte două,
este acesta:
,.Lacetatr-nBasmsă aflăun OIIl.,
supusultău, carelesitnumeşteAbtul
Barsişimăcarcă.esteunomJăriidregătorie
dartrăieştecumaimultătncuvtlntare
şi b:',rbăţic
decîtoricelmpărat.Şi1111
estetmpăratin lumeca să-I covtrşască
la
slobozenia
darurilorceface/ / (72')'Întoatezileleşi 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. 1r·26f se află un fragment incomplet din Halima, cu titlul Istorie lui Bulqasim,neguţăloriulde la Busira, copiat în Moldova,la 1839.Textulcuprinde Istoria iniitnplărilorbogatuluiAbdul
Bors] şi, iutercalată, Istoria doamneice 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 particularităţilor textului şi desprinderea concluziei că ambele manuscrise pornesc de
la un arhetip comun. In sprijinul acestei afirmaţii, reproducem e1teull fragmeut din cele două.manuscrise:
Ms.,5562,
f. 12": .Amtrasţăru«in laturipin ce amdat desacşl, scop:nd
saculafară,l-amvăzutcruntde singeşi dezIcgtndu-l
am găsîtrntr-tnsnlo fată
careavegrozulce
ranipetrupulei,dincarecurgeizvordesinge.ŞiCuclătlrosaculul
s-auarătatoureşce
sămncumcăestevii.şicupuţină['..J.[arăcu,văzîndgrozavii
ca
acee, m-aucuprinso jalnicăspaimăşi îndată,eumaresîlinţ;'l,
aminceputa-itrage
singeleeu guraşi l-amscossaculdin capşi am începuta-i
ranileei şi am
stricatLotsaculşi, neavindeu ce mailegaSrlcuprlndă{oateranile,am tăiet şi
dinpoalele
cămeşii
pinamcuprinstoateranileei dele-amlegat.Apoi,maivilndu-ş
oarcşce
Infireşislmtlre de multedurerieeave,ableau putut cătincleleau cerut
puţinăapă să hei, iară eu m-amdus la eişmelf
(13r)şi t-am adll·sapă, iară
('numaicîtaugustatputtnticăşi atunciamvăzutşi hainele<lepredinsaşimăcar
eilHa plinedesînge,clară(Uamcunoscut
('ilnu-idinneamprost.ŞiJ atuncepre
Încet mi-aumulţămitpentruapă ziCÎndsă iCliplatăclela Du:mnezăn
pentru
biniJe
eli-aJnfăcutşimi-anzIs: TlnăruJe,
vez că ranilemelenusintdemoarte,
ei ti !)oftesc
fă binetedesăvîrşitşi mă il' eli aice şi mă dU!Inhan incetate,
că nu-ţ Vllfi osteneala
in zădar".
'
Ms Ţ!-15,
f. 87": "Aminceputa ti'agiţărnapărăamdat de sac şi, scoţlnd saculafară,l-amvăzutcruntde singeşi IndatădczlegÎndu-1
am văzulo
fatiltot l'an('şip1'C
tarecurasingele.
Dareutoate acesteamvăzutfata că nuera
moartă,cellUlllai
abiei să bătesufletul.Vll.zînd
eu lucruaşe,mis-aufăcutmilă
şiamInceput
a-itragesingele
şideo vremi,rlupăeealUsocotitcumşiranelenusînt
de moarte,amInceputl'.Usaricula le legaşi,stricîndtotsaricuI,
In.c!\
mi-amUiiet
şiantereulmieu
displ'c
opoală.At.ul1ce
mairăsuHîndu-să
şifataahieauinceputprea
eătinela ceripnţineaaptlşi 111dat
}lIU
mersla cliŞmc
de i·aInadns;i-mnvăztt şl
boarfile,
măcarcăeraplinedesîngedartol săCllnoştC}l
ciinu esteomprost.După
ceaubăutşi apă,mi-auzis: -Durnnezău
săcţimnIţămasdi,
binilece mi-aifăcut.
Darcu toate,veztinereciiranelcmelenu s.Î.n1
de moartece te poftesccllHllăÎn
cetatela nuhancăcillUl-a fi osteneala
îu z:ldar".
Co.ncluziaeare se desprinde din analiza InS. V-15,106!1,şi 5Mi2este că
loate trei au la bază un arhetip comun din eare s-au păstrat doar copii fragmentare, cuprinzînd selecţii diferite de texte. Mai trebuie remareat faptul
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că, deşi sînt unele dif'ercrrţelingvistice şi stilistice, succesiunea poveştilor
coincidecu cea din ediţia greacă. în privinţa originaluluidupă care s-a făcut
traducerea, deocamdată nu se pot face afirmaţii precise.MirceaAnghelescu
îşi îndreaptă atenţia către un original slav, presupunînd că traducătorul va
fi folosit prima ediţie rusească din anul 1763,intitulată O mieşi una de nopţi 81.
Considerăm că această supoziţie nu rezistă, deoarece, în cataloagele tipăriturilor ruseşti, polonezeşi sîrbeşti de pînă la 1771pe care le-am parcurs, nu se
află înregistrată nici o ediţie care SEtcuprindă povcşti din ciclul O mie şi
lIna de zile, prezente însă în manuscriseleromâneşti. Astfel, din 1763 pînă
în 1773 s-a publicat la Moscovaîn 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 aceste 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.ieun original (manuscris) tradus la
rîndul său dintr-o compilaţ.ieorientală. Astfel s-ar putea explica şi prezenţa
numeroşilortermeni de origineturcă sau a frazelor turoeşti din manuscrisele
româneşti. Că în cultura noastră vor fi fost cunoscute şi alte culegeri de poveşti orientale, traduse în limha română, se poate constata şi din cercetarea
cărţii tipărite de Staneiu Gheorghiescula Bucureşti, În 18:39,eu titlul Povestire arobică vrednicăde bi'igarede seamă. Pe foaia de titlu editorul precizează
"găsită In manuscrisşi îndreptată", iar în prefaţă afirmă: "Această istorie...
o am găsit-o În manuscristradusă 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 Povesteafemeii 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 considerare şi revizia editorului. In acest sens, am remarcat mai cu seamă prezenţa unor cuvinte de origine turcă: baba "tată" p. 58, boliceap. 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 versiuneo reprezintă traducerea înlimha română a primei ediţii
greceşti din Halima, care este, la rîndul său, o compilaţie din ciclurile de
21VeziMirc;ea
Anghelescu,
Primatraducere
..., p. 266.
22Sooânţj]
Katalo,q
russkojkniţţ!grazdallskoj
peăaiiXVIIIueka1"125---1800,
Moscova,
1965,nr. 7416.
23Vez!FelixBcntkowski,
Historţja
Iiieraiur
ţj Polskiej,1,Varşovia,
1.814,
p. 465.
24VeziGheorghe
Mlhailovlci,
Srpskabibliografia
XVIlI nek:a,
Belgrad, 1964.
25Carteaeditatăde StancluGheorghlescu
a fostcomentată
eleM.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 confuziilegate de numărul volumelor ediţiei princeps greceşti, de anul apariţiei acesteia şi de reeditările din cursul secolului al XVIII-lea.
Emile Legrand 27a 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 primului 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 băsllllitori30, care cuprinde traducerea
tomului al doilea, a unui preambul al editorului păstrat şi detălmăcitorul
român, în care se precizează:
.,Dupăce am văzutbunacerereşi priimlrecareau/l.doblndit
tomulcel
dintiial aceştiicăr'!fi
cesă numeşte
111
tioloqliion
araoiceso,
maivirtos.văztnd
rlvna
cetitol'ilor
cumcă poftescsă vazăla luminăşi ceelantăcurgereacestuiMltologhicon,cumle Jăgăduiscm
la tomulceldintii,pentruaceeaiatăcă vă aducşi pă
aldoileaşipăaltreilea,carevafişi celdepreurmă,tnăcarăcă hotărîsem
cumistoria
acestuiMtioloqiricon.
să o inclieiem
il1patrutomuri[s.n.],dardevremeCetălrnăcitorulau socotitcumcă aceastacarte,de să va scoatein patrutomurl,poate
sllfacămgreutcre
cetitorulul
attt pentrucheltuială,
cit şi pentrucctanie,numai
am hotărîtcu calesAaducpre celemaifrumoase
şi maiiscoditoare
istoriişi să
scot afarăpl'e celecareIl-audulceaţăşîIscodirc'(f.1v--1'')SI. l'
La f. 1631'a aceluiaşimanuscrisse repetă informaţia că ciclu]de poveştl
"va urma şi în tomul (Il treilea care după obicinuirrţăsă tipăreşte şi careleva
fi şi cel de pre urmă",
,
In legătură cu reluărileacestei prime compilaţii greceşti, din hihliograIia lui Legrandreiese că nu a mai existat o altă ediţie În secolulal XVIII-lea 32.
26Mircea
Anghelescu
precizează,
inlucrarea
Literatura
românăşi
Orientul,
p. 52,orlglnalele
italienecareaUstatlabazatextuluigrec:Nooelle
arabeinmiileedunanotte,tradoite
inFrancese
e daiFrancese
tiei»olqare
italiano,Veneţia,1721-1722,
şi Nouellc
persianedivisein miileeâ
unagloma(a,
tradotiein Prancese
e daiFrancese
nelpOlgare
I1aliazJIJ,
Veneţia,1720.
27.Emi1e
Legrand,
Bibliograpllie
helUniquc
ou.
description
raisonnec
des
ouvrages
pubUes
par desgrecsdudix-huitil:me
siecle,voI.1,Paris,1918,nr. 500.Ctalogullui
Legrand
cuprinde
cărţilegreceştitipăritepinăîn anul1790.
28VeziN. Cartojan,CărJiiepopulare
..., vo1.I,p. 307.
29'Apo;LX6v
f1.u&oi,oyx6'1,
Veneţia,1757,p. 5. Semnalăm
cu acest prilejexistenţa
primului
volumal acesteiediţiideosebit
derarela BCUIaşi,subcotaCR1 341.
3UMs.549,9esteo copiedIn1818dupăun originaldatat1788.
SIAceastăexpunere
de motivea editorului
estereprodusă
in ediţi.!le
ulterioare.
Vezi
şi introducerea
la tomulal doileadin'Ap!Xty.6v
[J.t>&Of,OytXOv,
retlpăritla Veneţia1nauul1815,
p. 3-,·4,aflatla ArhiveleStatuluidin Bucureşti,
subcotaII 1100.
32La sftrşitulvolumullli
lntlldin NeaXaAqJ.&,
publicatde PollzoisLampallitzlotls
la
VIenain 1791,seaflăun catalogal cărţilorgreceşti
tipăritepînăla aceadatăin caresemenţioneazăşI primaediţie'ApOl.tx6v
p.u&o),oyn-:6v
in trei tomuri.
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Mircea Angelescu I1.Cin/urmează că abia în secolul al XIX-lea il-a reeditat
această versiune în trei volurne, În anii 1803,1815şi 1881,observîndtotodată
preluarea Iără modificări a foilor de titlu ale ediţiei priuceps33.Heproducerea
el!iar şi a prefeţei volumuluiîntîi din anul 1757a provocat aşadar neînJ:elegerile
amintite.
În secolulal XVIIJ-lea şi în prima jumătate a secoluluial 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 manuscriselepăstrate pînă astăzi. traducerea iutegral<la 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 .ios a filei 41'unde,
o altă mină decît cea a copistului,notează: "A lui Rafail, igllmen Hurezului,
tîlmăei:tă :;;iscrisă 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 cîtiva ani de la efectuarea copiei, a fost ulterior greşit
interpretată, astfel încît În numeroaselucrări de istorie literară sau de filologie
sa atrihuit traducerea lui Rafail. Faptul că Hafail s-a interesat: de traducerea şi copierei]uneicărţi se Înscrie În pasiunea de hihliof'ila acestuia, manifestată ,în ju rul anilor 1780,şi prin procurarea unor copii manuscrise comandate călugărilor rîrnniceni. Astfel, Grigore Rîmniceanu transcrie, intre anii
1779-1781, pentru Hafail,\mnătoarele manuscriseaflate astăzi Ia BAH: rns.
2,570< Miscelaneulecloqic:>, 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°.HaCaUînsuşi a fost ani
de-a rîndul, la începutul vieţii călugăreşti,un iscusit copist,numeroase manuscrise, rod al ostenelii 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.eologalşi ms.
2353cllprinzind Istoria Rusiei şi Viaţa marelui Petru, toate aflate la BAR 8.
Pornindu-seprobabil de la faptul că Hafail era posesorul111S.
2:;8'7,i s-a
atribuit lui traducerea Halimciei, Relaţia nu rezistă, căci, din intreaga sa activit.at.ecunoscută, Rafail nu apare nicăieri ca traducător, ci doar ea diort.ositor.
Manuscriseleautografe în care se întîlneşte consemnarea"eu osteneala lui..."
reprezintă nota de copist, putîndu-se presupune doar () interventie În text
în sensul îmhunătăţ.iriisale şi nu o ,afirmarea faptului că a efectuat operaţia
de traducere. N. Carto,ian îşi eXl)rimă îndoiala că tăJmăcirea ms. 2581 va
fi fost făcutrt de Hafail şi Îşi Îndreaptă atenţia către traducătorul 17j..fineelor,
Iordall Capadochianul: "E posihil dar CElacesta să fi purtat greul traducerii
şi ea Hafail, plecînd de la Episcopie pentru a lua în primire st{tl'e!iade la
Hurez, să fi adus CIIel un manuscris al tradueerii, pe care l-a răspîndit În
:l3VC7,Î
MirceaAnghelescll,
Primatraducere
..., p. 263.
84VeziM. Gaste!',
Literaturapopulară
..., p. 95.
35VeziG.ŞtrempeJ,Copişlide manuscrise
româneşti
pînăla 1800,voI.I, Bucureştî,
1!.J59,
p. 92,122.
6 Ibidem,p. 1.!.J6201;idcrn,Cata[o[/ul
mamlscrise/or
româneşti,
II, Bucureşti,
1983,p.
211,303--:304;
N.A.Ursu,Uncărturarromânncwllosc!ll
din secolul
al XViII-lea,,in"Croniea"i
XX, 1985,nr. :35,:30august,Il. 5.
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mănăstirea Hurez: :17.Din comentarlnl fui N. Cartojan de la paginile 308:
lOH,reţinem apreciereaîn legătură eu intensa activitate desfăşurată de Hafail
ea d iort.ositor(le ciîr!i bisericeşti,iar în privinţa atribuirii traducerii lui Iordan
Capadochianulne exprimăm rezervele, valabile şi 111cazul lui Haf'ail sau al
altor persoane aparţinînd einului ('Mugăresc. Căci, dacă se cunosc suficiente
cazuri În care călugării au copiat, la comanda IUlUiprelat sau a unui boier
bogat, cărţi cu conţinut laic, estegreu de admis că În austera atmosferă munahală din rnănăstiri se va fi făcut traducerea unei cărţi laice cu pasaje Iicen..
(joase cum este Haluna. În biblioteca lui Raf'ail, inventariată 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/'laamşi Ioasa]. Faţă de specificul acestora, interesul
manifestat de Hafail pentru Halima rămîne aşadar izolat şi, cel putin deocamdată, 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, 268'7sub raport lingvistic ne-a condus la concluzia că
traducerea şi copierea au fost făcute de vorhitor-i ai suhdialeotului munt.enesc, deoareceîn text au pătruns numeroase particularităţl specificeacestuia.
Dintre acestea prezentăm citeva exemple. În Ionetică : 1) t.recerea lui
ă Ia o în iouaroş11', 34v, 51v şi iooăroşiel 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',
coconaşiJO()Y,
cocoani;22', 2(IY,cocoş9"; 4) trecerea lui gi etimologic la j :
au ajuns 7', ajutori 38Y,1 , 125Y,ajutora 165Y,boijocori2fF, 13Gv,imprejurul
91", jos :)JY,jumătate! 1r, jurămînt 71'; 5) lipsa propagării lui Il:, qenuchi
6v, 97',1341',195'1',ituţenucliia11", 2"jV,37r; 6) proteza lui Iz în hotfaie l()7v,
lK()v
- 1e pe"4{'V
.. 1e: 1"
;), , ·102r
;Y ; )I d dunr: d.upa,,(
.), '8v
I , 13,-r
;); 8) Ş !1loa
r(j,l... J8"v
co ,
crucişi51r, Îngrăşia 541',păşiunea 16'1; 9) eo.nsoanăfrieativă devenită sonanti'1
(nazală) suh influenta lui Il : rimnitoal'e 158v.
Dintre elemeutele lexicale caracteristice subdialeetului lntruLenescton··
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-ala indicativ prezent : aceleace nu i să cuuinc12r.
lVIaireulareăm, suh raport lingvistic, prezenţ.a neologismelor de origine ncogreaei'iexplicahileatît prin influenta originalului,cît şi prin existenţa
În limha literară din a doua j Ilmătate aseeolului al XVIII-lea a Ilumeroşi
termeni împrumutaţi din ncogreacă: wnyhelarie 65Y, chendisit "hrodat"
g,ţv, J2r, il englendcsi186Y,(j heretisi ţii hel'ÎtiSl,,:1 saluta" 7', 11(j", J :54r,
37Vezil'''. C,u'l.ojan,
Cărtilepopulare
..., p. ;jC9.
38VeziL IOH;1ŞCll,
Istoricul
rnâwlslirii
]Jure:/:
dvpâdoculliente
ineditedinEroriaSpilalclo[
Civile,în "Arhivele
Olteniei",
XIV,19;35,
p. 429-4:JO.
3ijîn inventarnu malfigurează
traducereadin Halima(ibidem).
40Vezienumerarea
pOYeştilor
In Bel' II.
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idropicos246T,tnarqhiolieS", 17" melanholicoslfjF, praai s 183vetc. Sesizînd
că unele cuvinte sînt mai puţin cunoscute, tălmăci/arul, pentru a se face înţeles de cititorul român, recurge uneori la glosări : cursari, adecăhoţi de mare
66v,paremia, adecăpilda 34v,proorizmos, adecăpentru aceeace estescris 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-curgîndms. II-126 de Ia BeU Iaşi, care cuprinde povestiri din
Halima, pentru alcătuirea lucrării Limba cronicilorşi a traducerilorromâneşti
din Moldouain perioada 1'750--180V(ms.), elaborată împreună cu Despina
Ursu, N. A. Ursu a constatat că, pe lîngă Ionetlsmelemoldoveneştidatorate
copistului,textul prezintă numeroase particularităţi fonetice şi lexicale munteneşti. 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. Deoareceel 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.
Acestmanuscris,
achiziţionat
de Biblioteca
CentralăUniversitară
din Iaşi
In anul1970şi Inregistrat
subcotaII-126,este acefal,Iipslndu-I
foaiade titlu
şiunfragment
deIainceputul
primeipovesti; transcrierea
saa fostfăcutădemai
mulţicoplştl.Textulincepecu f. 2, iar lecturaprimelor
fileestedificilă,scrisul
fiindafectatde umezeală.
Manuscrlsul
are douăpărţ.t: primaparte(f.2r--92')
cuprinde
tălmăcirea
ultimelor
poveştldintomulal III-leaal primeiediţiigreceşti
dinHaltma; in parteaa doua(I, 1r-184') se aflăbasmele
incluseîn tomul1al
tipărituriigreceşti.
Probabilcă inversarea
acestorpărţis-aprodusla legareamanuscrisului.
Numerotaţia
a fostfăcutăcuclfrearabeseparatpentrufiecaretom41.
Reproducem
mai jostitlurilecapltolclor,paginilecorespunzătoare
fiecăreipoveştl,Însemnările
din manuscris.
[TomIII]
t. 3' t Istoriavrcdnecului
de patimiAbdulvar,ce să numeştemarelemai Intii
poftitorcălătorilor.
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
istoriltvrednicului
pătlmltor
.lulAhulvarnumitului
marepoftitor; căli\.
toriaal doilea.
1. 37'! 'I'lmplarea
al 7 a lui Abulvar.
f. 44v1T'lmplarea
al 8 a lui Abnlvar.
41Pentru eitare,In scopuldlferentterll
paglnaţiei,vomindicatomulcorespunzător
(I sauIII)dinoriginalul
grecşiapoiIlumăl'lll
fileidinmanuserisul
românese.
Intextvomutiliza
şiurmătoarele
prescurtări:
pentruIllS.258'l-Ha,pentrums. II-126-11b.pentrufiS. 26.']6JIe, pentrums. 54.99-lId.
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f. 53r: întîmplare
al noolla lui Abulvartşi sfîrşitulistoriiilui.
r. 54şi 55lipsesc.
f. 57r: Sttrşltulistoriiilui Vcdridtn
Loluşi a doitovarăş!a lui,
r, 59": Istoriea doifraţi zmiiAelilşi Dalie.
r. 71F:IstorialuiFri [... l Ttmplarea
frumoflsei
Resplnil.
r, 921':Sf1rşitpoveştilor
arăpeştl,la leat 1778,dcch-mvrle
28.
Prinosirdlaşi osteneala
vătafulut.
.. [nuesteindleat niciun nume,filud
lăsatloculgol].
[TomIl
I. 11': [Titlu]lnceputut
istoriilor
arăpeşiisconsidi pe limbagrecească
pc limba
moldovenească,
prinosirdladumnealui
vătavŞerbantălmăcindu-să,
InzilllepraIuminatu
lu!domn10CostanttnDimitrie
Voivod
12aniidelaHristos1778,dechemvrie12dnl,avîndin nuntrupovcştlde t.1mplări
minunateşl frumoase.
Povestea
intii--.l:storiaInteleptului
Aihim,ImpăratulIndill.
f. 9', Povestea
măgarului,
a bouluişi a plugarulul,
f. 1<1':Istorianegustorului
şi a zmăului.
t, 19rl Istoriabătrînuluidentăi şi a cluttl.
f. 24r, Istoriaal doileabătrtnşi a celordoinegriclini.
f. 28': Istoriapăscarului,
f. 32v:Istorialmpăratulut
elinilurşi a doftorului
Duvan.
f. 49v:Istoriatlnărulutîmpăratcernltului
ostrov.
f. 63'1 Istoriacelortrei dervişlşi celor5 giuplnese
denVavilon,
f. 77r; Istoriaîntîiuluidervlş,feciorulîmpăratului.
f. 82v:Istoriaal doileadcrviş,feciorulîmpăratului.
f. 97r: Istoriaal treileadervlş,feciortmpăratulul.
r. 111':IstoriaZoidii
f. 120r: IstoriaAmlnalil,
t. 124Y
: Istorialui SevahTalaslnu,
f. 127v:Istoriaîntîiuluitaxida lui SevahTalaslnu.
f. 135v
-136r: Spunerea
al 2 călătorie
IIa lui SevahTalasinos.
f. 143': Călătoria
al treileaa lui SevahTulasinu.
f. 151r : Spunerea
a 4 calea lui SevahTalasinu.
f. 160v: Istoriaal 5 taxida bogatuluiSevah.
f. 167'; Istoriaa şaseleataxidal lui SevahTalasiu.
f. 175vIstoriaal şepteleaşi dupeurmătaxida lui SevahTalaseos.
f. 18'F: fnsamnăcăciteistoriisăadeverează
Halimacăaresăspuiele areintr-al
doileatom,devremecă tălmăcitol'U
şisCl'iitoru
aceştiicărţisăadevereşte.
La sfîrşitulmanuscrisului
se maiaflăo foaiescrisătot cu literechirilice
adăugatăulterior,căreiaii lipseşteparteadejos; pe primafa1:r\
estetranscris
un
fragmentdintr-oaltă cartepopulară,probabilFiziologul.
Din!nsemnările
aflatela inceputultomuluiîntîi şi la sfîrşitultomuluîal
treilea,reţinemdecinumeletraducătorului;
od/arz.zl
Şerbanşiperioadaîn cares-a
efectuatcopia;12-28 decembrie
1778.
Studierea lingvistică a acestui manuscris nc-a prilejuit următoarele
observaţii :
Textul prezintă unele particularităţi, mai ales fonctice,specificegraiurilor
nordice, cum sînt:
1) palatalizarea labialei p: clrept III, 80r, chelre r, MV, 141v, chidoare l, 14F; 2) o aton trecut la u în cucoană III, 82'; 3) refacerea denta4 - Lingvistică
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lelor în formele verbale să împartă 1,F, să întindă I, 2', să trimită I, IV,
să purcead.ă1,611'-,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 qetutche1, fir, au inqenucheatI, 21', 56v;
2) d dur în dupe "de pe" I, 51', 58r, III, 11", 19v, 24Y,65v, 8F; 3) consoană Iricatlvă devenită sonantă (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 moldoveneascădupă
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 fragmente din care se poate observa asemănarea, care merge uneori pînă la identitate, Între textele celor două manuscrise.
TomulI, povesteaIstorialui SofiAldin,impăratul
Indiei
Ma.2587,f. 4' : "Şidupăee au aflatcă îl chiamăfrate-săula India,au
priimiteutoatăbucuriaacestlucru.Deci,Ingrabauporuncitcasăaşazecorturile
celeîmpărăteşti
afarădinoraş,Inlivezişi în grădinicasăconăcoască
vczlrlul
şisă
aştepteprc împăratul
o săptămînă
pînăsă va gătide drum".
Ms.lJ·126, tom I, f. l' : "Şidupăceau aflatcă frate-său11pofteştela
In-//(2r)-clia,
cutoatăbucuriaau prllrnit.Deciau rînduitîndatăca să intindă
corturile
tmpărătcstt
afarădenoraş,Ialivezişila grădini,casă conăcească
vezirul
şi să-Iaştepteo săptămînă
pănsă va gătidecalealui".
Ms.2587,f'.6v: "într-acea
vremeau ridicatmuiereaochiicisusşi auvăzut
în copacipreaceidoihărhaţtşile-auIăcutsemnsăsepogoare,
însăfărăa nuface
sunet".
Ms.11-126,tom 1,f. 6r: "lntr-aeeea
vremes-auridicatfemeia
ochiişi au
văzutInvlrf'uaceluicopacipe aceidoibărbaţişi le-aufăcutsămnca să/1(6V)
se
pogoară,
darIncet,sllnu facăsunet".
Povestea
A!âgilriul,
boulşi pluoariul
Ms.2587,f. 8". "Bou!f'erlctta
premăgaripentruodihnacareavea,zicindu-i
:
-""Laudşi rivnescnorocultău celbun că eşti totdeaunain odihnă,mîncîndşi
bindşi prtmbllndu-t.e
în livezi,afarădinpuţlnticăosteneală
carefacideporţipre
stăpînulnostrude acasăptnăla holdăşi de Ia holdăplnăacasă".
Ms. 11-126,tom I, f. 9v: "Boulăudanoroculmăgarului
pentruodihna
careo aveazicmdu-i
; --Laudşirivnesc
bunnorocul
tău,căşăztotdeauna
Inodihnă,
mîncîndşi bîndşi prtmhltndu-tc
pinIivez, afarădcnpuţinăosteneală
carefaci,
ducîndpe stăpînulnostrudeaeasăpănla ţarinăşi dela ţ.arinăiar acasă".
Din tomulal treileareproducem
un fragmentdin povestea.
Întîmplarea
a 7 a lui rlmbll//Jill'
Ms.2-587,
f. 221': "Dar,vaimie: Dintr-oprimejdie
de furtunăne siIenIn
să scăpămşi cădearn
la altnmairea.Eramaproapesă ieşilllla pămîntşi tocma
cinderasăieşim,iat.:lcăvineunfoartelllarecrocodel
cătrănoi; aceaînfricoşată
jiganie,
apropiindu-se
deluntTiţanoastră
o loVicucoad.a
luid.eo făcumultebucăţi.
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Noi,Iiiudcănuleşisem
îne:).
Iapărntnt
, căzurăm
îndatăInapă,Totîntr-aceavreme
jigania,dcşchlztndlu-şi
gura,tnghit!prctovaroşul
mlcu,iarăeu,cind[Iganiaminca
pretovaroşul
mieu,apucatlapămînt,Inotîndşiaşascăpatdeprimejdia
[Iganlel".
Ms.11-126,tom III,f.;18':"ViI)',
vaidemine!Dela oprlmejdie
a turtunll
ne sileamca să ne rnintuunşi intr-alta.
mairea am căzut.Eramaproapeca să
neapucămdeuscatşi atunccacînderamsăieşim,iatăcă vineun corcodll
foarte
marecătrenoi; acelgroaznic
hlarăaproplindu-se
cătreluntrenoastrăcu coada
luthUllovitorlatşi aufăcut-ofărîme.NoiIncănuIeşlsăm
la pămîntşi am căzut
îndatăîn apă. Intr-aeei'
a vremehiara,deşchtztnd
gura,au Înghiţitpe tovaruşul
mlcu,şi eu,Intr-aceea
vreme,ctndmincapetovaruşul
rnieu,amapucatla pămînt
Înotşi Într-acesta
Chipamscăpatde primejdia
hlarăt".
Încheiem
exemplificările
cu douăfragmente
dinultimapovestea tomulul
al III-lea,intitulatăIstoriauiţricoşatclor
intlmplărt
ale[rumoasei
Respinei,
Ms.2587,
f. 242": "Ah,ticăloasă,
(lizise)intr-acestaş
chiprăsplăteşti
legilor
prllrniri
l destreiniI Pentrucepricinăai vărsatsîngele
fiuluimieu?Ceţi-aufăcut
acestpruncfărăder ăotatcde1"<11
ridicatviaţa'l".
.Ms.11-12(1.tom IIT,f. 80r: "Ah,sărmană,intr-acestachiprăsplăteşti
celoree-ţfachine! Pentrucarepricini,
al vărsatsingele
fiuluimleu? Cet-aufăcut
acestnevinovatşi l-ai scurtatviaţa'?".
Ms,2587,1.242v:"Sauai dreptatesaunedreptate,
eu nu poeisă te mal
ţiu în casamea,căci,avindu-tcInainteaochilor
noştri,adeseori
ne aduciaminte
duroarea
coplluui
nostru.Du-tedarădeaiciundeveiputeaşi în loca te pedepsi
voisă te ujutlcubanica să te ,II(2'13'')
poţichlvernlsl".
1\Is.11-120,tom III, I. 8OV:
"Auai dreptateau ai nedreptate
numaipot
ca să te ţinla casameapentrucă,avindu-te
în ochiimiei,neaduciaminteadese
durereafiuluinostru,Du-tedarelealeeaundeviiputeaşiInloc casăte pedepsesc
to voiagiutueubanicucaresă te pupschlvcrnlsl".
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 cindteacuiva "a
necinsti", în următoare contexte; ai alUa Îndrâzncală ca sâ silesti cinstea
mea (Ha' 243") şi ai aata lndrâznealilca sâ-m sileşti cinstea mea (Hb' III, 82E);
verbul a ruga construit eu dativul, în exemple ea : mă rog dragosteilale (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
"SI
't ual.le
,." .,1 24v, ;)
'"4'
. , epllne
. Z·
le "grIJa
.. " r,::>,
-gr a f'aneroSI
. "a 1umilla
. "1 , 55' , a
pliroforisi 1, 74', prolimieI, 56v),unii păstrînd aspectulfonetic al etimonului
grec (eliacrÎsis "judecată" 1, 66r, epidi6tita 1, 57r, gnomicon"cugetare" 1,
66r, icoelomes"collstrucţii" 1, 64v, periergosr, 46r, perapsalisicumenis1, 61r,
pra:rin I, 66r etc.) faţă de Ha, în care remarcăm Înlocuireamultora, precum şi
unele remedieri stilistice. De aeeea, apreciem că JIb reprezintă o copie moldovenească mai apropiată de versiunea traducătorului muntean decît Ha.
In lumina acestei coneluziitrebuie 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 rumâneascăş, iar datarea 1778, legată de numele lui Constantin Dimitrie Voievod
(ConstantinMoruzi),care a domnit Între 1777şi 1782în Moldova,se referă Ia
anul efectuării copiei.
Informatia din rns. 11-126 că traducerea Halimalei Il-a făcut de către
văta{ulSerbandeschideo nouă perspectivă În privinţa Identificăriicărturarului
român care a tălmăcit versiunea B, avînd in vedere Iantul că, după cum am
arătat mai sus, acest manuscris este o copie moldoven'eascăa Imei traduceri
efectuată în Ţara Românească şi că rns. muntenesc 258'7este () 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, miscelaneu nr. 2195 de la BAH, cu conţinut teologic, copiat de
Rafail În anul 1754,tînărul monahface cîteva Însemnăripersonale,reprodusade
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 mănăstirca Hurez, unde s-a ocupat cu copierea de manuscrise. A fost călugărit
în anul 1754de către arhirnandritul DionisieBălcescu,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. Comparareaacestei semnături cu grafia chirilică din manuscriseleautografe ale lui Rafail de la Hurez ne-a dus Ia concluziacă 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 demult43,care reproduce următoarea notă de pe
faţa interioară a ultimei coperte a unui exemplar din Gramaticalui 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, mouah
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-oprin 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 instrucţia fratelui său mai mic, aflat la Începutul vieţ.iimonahale, Acest Şerban
îi procură lui Rafail Gramaticalui 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
42VeziG. Ştrempel,Calaloqul
manuscrtselor
..., p. 209-210.
43VeziIlieCorfus,Jnsemnări
dedemalt,Junimea,Iaşi,1975,p. 197.
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explică, probabil, interesul arătat pentru această carte de Rafail, care a suportat cheltuiala tălmăcirii şi a copierii manuscrisului 2,587.
Diferenţelefaiă de ms. 1I-126 arată că textul manuscrisului2587 a trecut 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 manuscriseH.
Consideratiilecratede anul traducerii vor fi făcute după enumerarea tuturor copiilor care ;c;l1la bază versiunea lui Şerban' Bodeţ,
în afară de InS.258'7şi Il-126, versiunea B s-a mai păstrat în numeroase
copii manuscrise pe care le vom enumera În ordinea cronologicăa efectuării
copierii45.
:-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 moldoveneascăeltomului I, de pe
la sfîrşitul secolului al XVIl 1-lea.
5. Ms, 4136 de la BAn este o copie muntenească a tornului I, făcută
Între anii 1800-J804.
6. Ms. 318'7de la BAH este o copie moldoveneascăa tomulul 1, de
la 1806.
'
7. Ms, 2i)(;3de la BAH cuprinde un fragment din tomul 1 (prima poveste), copiat la începutul secolului al XIX-lea. în privinţa locului unde s-a
făcut copierea. BCP indică Tara Românească, dar cu semnul Întrebării. Considerăm că particularităţile lingvisticeale textului permit localizareacopieicu
certitudine în sudul ţării. Dintre acestea consemnăm: pă ale oremi,ţiă {rate-său,
MI iubiia (f. 1"), dCispărţirealor, 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 CazBCP 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, 1260de la BAH cuprinde povesti din tomul 1; copia a-fost făcută
la începutul secoluluial XIX-lea 111Tara 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, [ericedă tine, seara, auzi acestetoate, dă toi (f. IV),jurămînt (f. 4').
10. Ms. 5501de 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
44Noteleintroductive
aleeditorului
grecaparInms.5499(tomulI) şi ms.12636(tomul
III) de la BAR.
45Deoarece
descrierea
manuscrtsclrnşi enuntareatitlurilorcapltolelora fost făcută
amănunţitÎn ReI"II, vomprezentapc scurtfiecaremanuscris,
insistinddoarasupraunor
opiniidiferitelegatede datareusaudelocalizarea
unoradintreacestea.Pentrua st>1})ili
fillaţia
manuscriselor
cu versiunea
lui Şerban,amîntreprins
in prealahil
o analizăfilologică
a textelor
comparindu-Ie
eu fragmentele
similaredin InS.2 fJ8r.
G Vezir. Zugrav,111et,
cit.
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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 transilvănene sînt copii
după traducerea vătafului Şerban. Vom prezenta în continuare fiecare manuscris şi argumentele care vin să sprijine această afirmaţie.
a. Ms. 2636 de la BAH cuprinde toate poveştile din tomul al treilea
al ediţ.ieigreceşti şi a fost eopiat la Braşov. S-a apreciat că transcrierea s-a
făcut Între anii 1782--178647,pornindu-sede la două însemnăride la începutul
şi de la sfîrşitul textului. La f. 1r, după titlul Atantcescmitoioqhicon,sînt
unele precizări În legătură cu autorul oriental al ciclului de poveşti şi cu izvoarele versiunii româneşti tălmăcită "după greceşte -rumâneşte precum celelalte 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 araviceşti, 1786, martie 30, Braşov". Pe baza acestor consernnăr!apreciem că
nota iniţială, care poartă data 1782, a fost preluată fără modificări din originalul folosit ca model pentru ms. 26364Rşi că anul copierii lui de către cei
trei copişti, care au transcris alternativ textul, este 178f:;.
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 CIlui Ambulnar
M8.2636,f. 176v: "Ci,vaidemine!Ciidintr-oprimejdie
a f'urt.uni!
ne-am
nevoitsă scăpămşi amcăzutintr-altăşimal rea.Căeramaproapedepămîntsă
ieşim;cîndvreamsă ieşimiată că vineCOl
codel foartemarec}ltrănoişi apropUnda-să
hiaraCeaînfricoşată.
sprenoi,la calc,I-auloviteucoadacaicul,I-au
răcuttol,ţ.anrlărt.
Şinoi,fiindcăÎncănu maiieşiscm
la pămînt,amcăzutÎl1c)::ită
la pămîntÎn apă. Intr-aceavreme,hinraaceea,drşchlzind
gurii,au Înghiţitpă
tovaroşul
micu,iarăeu,tntre-acestea,
cîndil mîncapătovaroşul
mleu,amînceput
să Inotla uscat,şi aşa am scăpatdin gutahtarăi".
!vIs.2587,f. 221'.vezicitatulreprodusmaisus,la p. ,50-·-.51.
Ms.II-126,
tornIII, f. 38',vezicitatulrep'rodus
Ulaisus,la p, 51.
Istoriainţriooşaielor
iniimplăriale fm1l1oasei
Resţiinei
.
Ms.,%36,
f. 234': "Ah,ticăloasă,
ii zise,Intr-acestachipi'ăspJilt.rştlln
legileiubirei
de streln!l'Perrâru
carepricinăai v,rsat sIngele
fiuluimlou?Cet-au Iăcntacest
fără de răutate prunc?".
Ms,2587,î, 242v,vezicitatulreprodusmaisus,la p. 5l.
Ms.11-126,
tomIII,1. sar, vezicitatulrcprodusmaisus,la !J.51.
Ms.26M,f'.235v: "Deai dreptatesaunu,nu poeimaimultca să te ţlu
in casamea,că,avîndu-te
în cehiinoştri,adeseori
ne pomeneşti
durereacopilului
nostru:Decidu-tede aiceaundeveiputeaşi,in locca să te pedepsesc,
eliîţivoi
ajutaşi cubani,cu careveiputeaca să te chiverniseşti",
Ms.2587,L 242·,vezicitatulreprodusmaisus,la p. 51.
Ms.11-126,
tomIII, f. SO·,vezicitatulreprodus
maisus,la p. 51.
47VeziBCPII, p. :09.
48Acelaşifaptse constatăşi Inms. 549.9unelese notează,in titlultomulu.Î
al doilea,
anul1788şi apoise faceprecIzare.a
: "Braşov,1818,fevrnarle,22".
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2636,f. 234v:..Măcarcă vedeasemnele
împotrlva
Resplnei,
să îndoia
încăa credecumcă ea să fi făcutaceastaşi pentruaceeaan opritmoarteaei".
1\15.
2.'i87,
f 242v:"Măcarcă vedeasemneleasupraRcspintllmpotrlvite,
dartot să îndoiaa credecumcă Respiuasă fiefăcutacestlucruşi pentruaceea
opriiamoarteaei".
Ms:II' IZa,tom III,I . 80": "Cutoate ciîvedeasemnele
împotriva
Respinei,
să.Indnia
a credecăeasăfi făcutşipentruaceastapopreamoarteaei".

Dintre trăsăturile lingvistice ale rns, 2636, existente şi în ms. 2587, am
notat forma de singular liuade (He 178v, 179''),precum şi unele elemente lexicale: 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. Ba36şi 2/;87.Acestfapt ne determinăsă considerăm că ms, 2636este
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
primeledouă file se află titlul cărţii şi o amplă notă introductivă, nu se oferă
nici un fel de date referitoare la numeletraducătorului 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. Reproducem mai jos, paralel, citeva fragmente din ms. 2587 şi 5499, din care se
observă marea asemănare între texte.
Istorialui caii!ArunArohsid
Ms.2587,f. 72' : "S-ausculatşis-audusIaharemacoloundeeraZombelda,
muierealui, carea,văztndu-l
aşamînios,I-auintrebatce estepricinaŞiel i-au
povestitcîtei-auzisveztrtnlşi cumcă au hotărîtsă-Iomoarepentruîndrăznirea
eeauluat.împărăteasa,
caotnteleaptă
ceera,auvrutsă-IImblinzească,
!iclndu-i!
- Estetrebuinţă,Impăratul
mieu, întîia cercetapentrutoate acesteacîteţi-au
spuseldeAbdulşi,devorfi adevărate,
estecucuvilnţăa-liertafiindcăţi-au spus
aceeace este".
Ms.54.99,
f. 8' : "S-ausculatşi s-audusla harem,undeera'Zombida,
irnpărăteasalui, carele
, văzindu-I
atita de mînios,
1-2.11
întrebatpricinaei. I-a spus
tontecitevlziruli-auzisşi cumau hoUil'lt
să-Iomoarăpentruîndrăzneala
care
o au luoat.Careîmpărăteasa,
ca o înţeleaptfl
ce era, au vrut să-IImbltnzcaseă
zicîndu-i
: ---Facetrebuinţă,împăratul
miel],ca întîisă cercetezpentruacestea
toateeeelţi-auzispentruAmptulşi, de o fIcu adevărat,cu caleestesă-Iiert
fiindcăţi-au spusaceeacareeste".
Ms.268'7,
f. 72r: ,,/\11
conăcttintr-unhan,apro\Jpe
depoartacetăţiişi, după
cesă odihniputmtel,au chicmatprehangiulcareleoraombătrînşi cinstitşi i-au
zis: - Adevăratsă gWîaici un omce să numeşteAblul, carelecovtrşaştepre
ceimaimariImpărat]cu dărniciaşi eu mareîncuvlin
tarealui? - Aşa,domnul
rnieu, anrăspunshanginl,II (72V)
Şideaşaveaomiede guri,nu aşputeasăpovestescbogăfiIelui şi celecubunătateisprăvilelui ŞidarurilecalleIntoate zilele
aratăspretoţi ceiace mCl'g
la dinsul".
Ms.64[)9,f. 8": "AueonăcitIntr-unhnn,aproapede poarta cetăţiişi'
dupăces-auodîhnitpnţuntel,
au chiematfJl'C
hangiulcareleeraun om Infrum-
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seţat,bătrlnşii-auzis:-' Cuadevărataflă-săaiciUnomprecareleIlchiamăAmptul, careleIntrecepă ceimaimariîmpăraţila bogăticşi la mărire?-, Aşae,
botcrulmleu,au răspunshangtnl,şi eleaş aveao miede gurinu aş puteasă-ţ
povestesc
bogăţialuişi vrednice
lucrurile
luişi darurileC81'e
In toalezilelearată
celorce năzulescla dtnsul".
Istoriadoamneicareas-uitaflat intr-unsac
Ms.2587,f. 78'l .Decl, auzindeu uşa,ni-amsculatîndatăşi amalergat.
spreparteaaceeaundesă auziia gemătulşi Impol.rlvă
văzun omcarelefăceao
groapă.E11,
văztndaşa,m-arnascunsdupâ uncopaci,casitvăzeevasăselucreze.
Acela,dupăce făcu groclpa,
văzulpuindoareceîntr-unsac şi, acoperlndu-l
cu
pămjn
t, fugi.Dar,cindVăZili
că au fugita-II (78')-cela,
amalergateu şi m-am
dusacoloşi, săpinr!gl'08paaceea,am SCo.S
acelsac şi dezlegîndu-l
văz că era
Înlăuntruo preaIrumoasă
tînărăcureasă arătaa-ş da suflareaceadupăurmă
[... ] -' Pune-ITI
o plcătnră(k apăIn gură ca să-mconteuească
seteaceapurtătoaredemoarteCl11'C
miisupără.Euamalergatdegrabşi, umplînd
cealrneaoa
mea
de apă,i-amadusşi,dupăcebău,deşchise
ochiiei şi,urtindu-se
la mine,lmzise'
- Musulmanc,
văzcă proroculte-autrimiscasă-inajuţi.Cite rog,sileşte-te
ca
să-incontcnească
sîngeledinranc,cii.eu socotesc
a IiUfi de moartevătărnăturtte
mele;păzeşte-ni
viaţaşi-ţ făgăduiesc
că nu te veicăi".
MH.5499f. 20vI "Deci,auzinden aşa,Indatăm-arnsculatşi am alergat
spreparteaaceeaundesă auzfiaglasurileşi tmpotrtvăvăzun omcarelesăpa
()groapă.Eu,văzîndaceasta,ni-amtrasîndărătsuptuncopacişi ni-amascuns
pentrucasăvăzsfîrşitul.
El,dupăceaugiî.titgroapa,
amvăzutcăaupusînlăuntru
un sacmareşi,nstupîndu-I
cupămînt,aufugit.Şi,dupăceamvăzutcă aufugit,
eu amalergatacoloşi,răpăindloculacela,runscossaculacelaşi dczlegindu-I
am
văzutînlăuntruo frumoasă
ttnărăcaresă arătacă-şda sfîrşitulcelde preurmă
r.. ·l/l (21'), Pune-ino picăturădeapăÎngurameacasămisăpotolească
setea
caretrn pricinuieşte
scurtarevieţiimelc.Şi îndatăamalergatşi am umplutIrnineaoadeapăşil-amadusdel-amdat1ngură.Şi,bindpuţuntică,
Indatăaudeşehis
ochiişi,privindu-mă,
mi-auzis: - lVInsulmane,
văz că pl"orocu!
te-au trimisca
să-majuţi.Desikşte-te,te ro.g,a faceeasă să o.prească
sîngeledepă ral1elc
mele,
căeusocotesc
căranelemelenusîntspremoarte;păzeşte-m
viaţaşimăfăgăduiesc
că nu te veicăi".
Ca elemente lingvistiee comune cu manllscriselearhetipului B, semna
lăm în ms. 5499termeni ea : sg. livade 75v,?gv, a comiel8v,saţietate75v. Construcţia să llll fie aceasta.,avînd valoarea Ilnui adverb de negaţie,tradusă după
ngr. fJh TOd'ix, se Întîlneşte atîl; în Jid, f. 13v (1-au rlispuns Calif: - Sri
nu fie aceasta!)şI f. 25v (Sâ !iUfi 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,împărăteasa 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 manuscriselorfăcute după arhetipul B se constată că
acesta a fost reprodus integral sau parţial într-un număr de 12 copii. Pornind de la informaţiileoferite 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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Ia 1778şi că toate celelalte manuscrisesînt ulterioare acesteidate, 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).
Versiunea
C
Ms, 1362 de la BAH este un miscelanencare între f. 2r -78v cuprinde
mai multe poveşti orientale grupate sub titlul: "llalema, scoasă după turcie
pă rurnânie,1786,dichemvrie20" (f. 2r); nu se face nici o precizarereferitoare
la traducător sau la copist. La f. 78v se află însemnarea: "Aceasta Halema
este a stolnicului Cozmi,omul dumnealui hiv vel logofăt Scarlat Greci49scrisă
în cursul anilor dă la Hristos 1787,ispră vită la lUDa lui Ievruarie 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 Iui Galland şi Petis de la Croix,preluate
de versiunea greacă 1;0.Sînt rernarcate marile diferenţe în ordonarea capitolelor şi în privinţa naraţiunii, excluzindu-seastfel posibilitatea utilizării originalului grecesc. Consemnînd prezenţa il.numeroase cuvinte de origine turcă
şi chiar a unor fraze întregi În turceşte, autorul nu admite totuşi ipoteza unui
mtermediar turcesc, argumentînd pirin "lipsa o:rică,ruiprecedent privind traduceri directe din turcă În română în această epocă"J.
În ms. 136'2există şi neologismedin limba greacă, însă puţine 'ca număr
şi dintre cele care aveau o largă circulaţ.ieîn epocă (clironotn34Y,q eqlendisi
14', a poriqoris! 5Ov,perierqhie20v, 21", II se planisi 33',02''). Termenii de origine turcă sint însă în număr mare, mulţi dintre ei avînd o frecvenţă redusăîn
limba noastră sau păstrînd aspectul fonetic al etimonului : bahcea'51Y,
chisaqiu
"pungaş" 351',chiuciuc cişmea 12v, cumbarale47Y,dede 641',direct "catarge"
7", dulalmâ 471",qhiozboiaqiu13v, 14v,hanumisa 64v, of)" iasacuri "interdicţii"
77v, icram 331',Zala18 v, 221',()tir şi Lalaoa64v, 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 şchiopulcerea milă dă la Dumnezeu",
iar fraza În limba turcă de la f. 18Y,scrisă eu alfabet chirilic, este tradusă În
49EstedesigurvorbadespreScarlatGrecianu,
cums-apresupus
(BCP),careîn perioada
mai 1785-martie173ufuseseveIlogofătal Ţăriide Sus(VeziTheodoraRădulescu,
Sfatul
domnesc
şi alfimaridregători
ai ŢăriiRomâneşti
dinsecolul
al XVIII-lea,
in "Revista
arhivelor",
an. XLIX,vol.XXXIV,1972,nr. 1, p. 12\).
50VeziMirceaAnghelescu,
ObserlJaţii
..., p. 25-28.
51Ibidem,p. 27.La aceastăafirmaţieamremarcatotuşică in T:lriIeRomânese găseau
cunoscători
ai limbiiturceştişi că pînăla aceadată IenăchiţăV:lcărescu
tradusese
Halişeriful
Sultanullli
IIamzd(1774)şi că pareursese
numeroase
istoriitureeşt!,astfelineitîn aniiexilului
la Nlcopole
şlllodos(1788-1790)
a pututÎneeperedaetarca
istorieiSale(VeziCornelCir5t(')jll
lanacheVăcăre:;cll.
Viataşi opera,Bucureşti,1974,p. 177-182).
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manuscris "adică d aca nu-ţ CHIDumnezeu, 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 deosebirilemari În ceea ce priveste
forma şi continutul naraţiunii.
Ms.1362,I. 39v.:"far Salmai.
zise: Împ:ll'atc,
eu it voispune istoria
meaşi nupărăţ.Ia
ta te veimîhnişi veicunoaste
cîtăinimiirea porteu.împăratul
vrusăauzi!CEanpllntşizise:-- Mic-c
voiasii-mspu.lprtctua' ŞiîncepuÎntr-acest
chipa-i spune: Eu sîni redordeimpal'atd'-sprelatureaII(10r)Intuncreculni
şi amcerutvoiedeInL;)
tă-mtousă măplimbin ţ.{iri
streinc".
Ms.2587,f. lGlr. "Anrăspuns:;eil'Moltuc: DomnuliilÎCU,
unpăra
tc,
devremeCEinălttmca
impărăţ.lc!
talelmP0ftIIlCl"Şti'
si'idrseopl'l'i
celedinIăuntrn
inimiimele,iatii1/('161')că ziccumc,l,eLItoatedarurileee Iaude la îil1părăţ.la
tn i ClItoatăbogăţiaşi cÎşti'glll
ce am,strnro marenrstlmpărare
la inimamea
caref'ourtcamestecăocliunamea şi am la inimamea un mollu can'leo
g:'iureşte
neincctat,
încîtde nemăJ'gir:ila.
nenororlr
e Imbrc o răotat.o
fără devin
decare.împăratul,auZindaceste>j,
Unr9mllsfoul'tceLImiraresi au socotitca nu
cumvaşşi accstnta
să i săLienălucrtminteasprevreofatădeÎmpărat,dupăcum
vezlrluluf, şi-izise';- Poves
tcşte-rndarfill'de z'l'bavă,
devremecilcererea
poftei
melcestemareca să ascultpatimata...v/nltuc
au ascultatcuvtntulşi au Început
a povestiIntr-ncestaşi
cljJl,dnpăCumarată: [.. '. J Ştii preabinecă.cu am
luatcinste-a
arătîndîmpărăţiei
talecăstntfecicrrăposatulut
sultanului
dinEghipct,
adecă.Misiri,
al căl'llianumeesteBells,,'fovan
şi fratesultanului
eal'eIn zioade
astăzilmpără!-eşte
Eghipciul,de,vremeee ca un frat.emaimareau luatscaunul
părintesc.Şi Cinderameu (k 17 ant mngăsitîntr;-o
zi,duprlnOl'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!.'lde tălmăcitorul muntean din originalul utilizat de el. Deşi nu am avut informaţii În legătură cu conţinutul
şi c.irculaţ.iatipărituri lor sau manuscriselor turceşti în secolul al XVIII-lea,
numărul mare de neologisme turceşti existente în 1115.
1362ne determină să
considerăm că va fi existat o versiune turcă (malluserisă)cunoscută în sudestul Europei care cuprindea o seieeţ.iede hasme diferită de compiIaţia gre··
cească tipărită la Vene(:iaşi care, tradusă probabil în neogreaeă, cu păs.·
trarea a numeroase elemf\ntelexicale tureeşti, va Ii fost utilizată şi de tălmăeitorul român.
în ceea ce priveşt.etraducătorul şi eopistulms. 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,cocoş23v; sllpţiori 51v;
împr(dllr40v, 4.31',
jos 151',2W,jlldecători 2", jllnghi 38"; ibo!nnică66v; ambar
28v, arian 60"; halai 2", 1gv, 44v; seara 701'; dă 26v, 31v,40v, dasllpra 40v,
6Ol',totdozwa 26", după "de pe" 59v; pă 21',5r; adv. acolea 32Y,41', 591';
lexemelea injura 52', 771',noroi 77', a sCl1zpa721'.
Fără a avea dimensiunile şi răspîndirea versiunii lui Şerban, InS. 1362
rămÎ:neun import.ant doeumcnt care ilustrează trăsăturile limbii literare din
fi doua jumătate a secolului al XVIII-lea, influenţele culturale exereitate,
preocupările cărturarilor noşt.ri.
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Ms, II 1-128 de la BeU Iaşi este un miscelaneugrero-român, semnalat
de Dan Simoneseu printre manuscriselecare 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 ms, IlI-128, nu au fost prezentate în Bep, reproducemmai jos
titlurile poveştilor eu paginile respective:
p: lfJ7: Istoriepentrutreiderviştşi cincistăpiuttoare
IetielenVavilon, tălmăcită
eli pe.greeeasdi.
p. 188: Istor'ieceluiîntîiderviş,fieiol'ude împărat.
p. lli7: Istorieul doiledCl'vişi,fiul împăratului.
p: 225: Istorielui al trclledcrvişt,
'fieio!'de împărat.
p. 248: IstorteZoieliel.
p. 260: IstorieAmiunlii.
La sfîrşituJ 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.Comparareaunor fragmente.dtn acest manuscris
cu pasaje din rns, 258'1relevă diferenţele dintre texte, iar particularităţile lingvistice 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.
Istoriacelortreideroişişi celorcincicocoane
aleBa{Jdalului.
M.s.IH-128,p. 167:"Tlmlra
aceeaau mersla o uşăînchisăşi, lţătllldIn
uşă.au ieşituncreştinprebătrînşi la chipsmedf.;
Ea i-au(hito moued&
Inmîni,
f'ărăsă-Ivorhascănemrcăşi acesta,ceştiegîndulei, Îndatăi-auadustrfi garafi
plinede vinminunat.Hamatulle-aupus In cosarcaIuişi au urmat'aceliitinere
fimci".
Ms:2587,î• ,lor:"Goeolllla
aceeastătula o poartăînchisăşi.,bătîndpoarta,
ieşiun creştinbătrînla chipşi cinstit.EaI-audat o monedă
In mînăfără a nu-i
marzlcealtcevaşi el,careşt.ilagîndulei,indatăi-auadustrei caramtite
plinecu
viu minunat.Purtătorlulde sarcinăle-aupus în coşniţăşi mergeadupăttnăra
cocoană"
55.
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).
Fragmentu1 din lialima aflat În ms. 1l1-1,28 este un autograf al tradueălorului Dimitrie Holban.
52IonC.Chiţ.imia,
Dan Simoncseu,
Căl'lilepopulare
..., I, 196:1,
p. 407,nota
scrisulesteamintitşi de I. Zllgrav,lucI',cit.
53Numerotarea
a fostfăcutăcu cifrearabepe fiecarepagină.
54ConsiderâlIl
căs-arputeafaee()legăturăintreacestDimitrieHol
scrIsului291.1de 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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Ms, 24tJ2 de la BAR, f. 1r -112Y, cuprinde traducerea turnului Întîi
din culegerea de poveşti orientale O mie şi U11ade 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 1808traduce din ueogreacă Mriatnorţozel
e lui Ovidiu,în 1826tăhnăceşte
din limba franceză romanul picaresc spaniol al lui DiegoHurtado 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 Iilosoficeştişi moraliceşti adunate din multe cărţi streiue' 56.
în ms, 24.32ordinea capitolelor şi continutul poveştilor coincid întru
totul cu cele din volumul întîi din 'ApGCxovrJJ)oţ.oyt){6v,
tipărit Ia Veneţia
în 1757 (reeditat în 1803).
O comparaţie făcută Între ms, :2432şi 111S.
2587, care conţine versiunea
lui Şerban, relevă numeroase ascmănări intre cele două traduceri, care nu
se pot explica numai printr-un original comunşi 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:
Istorialui SofiAldin,Impăratul
Indici
Ms.2:132,
f. ,4v: Cindaudatin şt.lrecăfratelesăuIlpohteştela India,Cutoatăbucuria
au prlhnltşi pă datăau şiporuncitca să aşazecorturileceleÎmpărăteştiâfan'idinoraşundesîntlivezileşigrădinile
casăconăcească
vizlrul
şisă-Iaştepteosăptămînă
pînăcîndsăvagătidecălătoria
sa.Şinumaidecîtau trimistoateceletrebuincioase
spreodihnaşi dezrnierdarea
vizirnluişi a tovarăşilor
săi".
MII
.. 2587,fi.4': Dupăce au aflatcă II chiamăfrate-săula India,au prllmitcu toată
hucurlaacestlucru.Deciîn grabauporuncitca511
aşazecorturilecele
împărăteşti
afarădinoraşinlivezişiIngrădinicasăconăccască
vezirlul
şlsă aşteptepre Impăratul
o săptămînă
pînăsă va gătide drum.Şj
lluITl·aidcclt
autrimistoateceledetrebuinţăpentruodihnaşidesfătarea
vezi-II(4V)-l'iului
ş'i a oamenilor
lui".
Măgar/ul,boulşi pluqariul
Ms.24.32,
f. 9v:"Dăveiascultasfatulmieu,lţi făgăduiesc.
căte vei mtntu
de atite osteneli.Fireata te-auînarmatcu toateputerilepentruea să te aperi
şisăte arăţiÎnfricoşat,
iartu te laşidăte desfaimă
lntr-accstaşl
chip".
Ms.2587,
f. 8": "Deveia săascultasfatulmicu.iţ făgăduiesc
căte ve]Izbăvi
deostenelele
talecelemulte.Fireate-auîntr-armat
eutoateputeriletalccasăte
aperişi să te arăţigroaznic
şi tu te Iaşidete defaimăintr-acestaş
chip".
56Ve;ţi,In Dictionarul
literaturii
române
dela originiptnăla 1900,articolulTtmpeanu,
ScarlatBarbu,semnatde Maria'J'eodorovlcl.
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Influenta versiunii lui Şerban apare firească cunoscîndu-semarea circulaţie a copiilor, făcute În toate provinciile române, care denotă aprecierea
deosebită de care s-a bucurat. Această influenţă asupra lui Tîmpeanu nu este
singulară, căci, foarte probabil, şi Gherasim Gorjan s-a servit de versiunea
lui Şerban pentru alcătuirea traducerii sale Halima sau Povestiri mitoloqhiceşti arabeşti, publicată pentru întîia dată în anii 1835 (t.omurlle1, II), 1837
(tomul 111), 1838 (tomul IV) t,.
Versiunea
F
Ms. 5290 de la BAH (fost 6(69) conţine Isiorieleşi iniimptările marelu
tmpărat Cormelezanşi este copiat de moldoveanulIordachi Ursacheîn perioada
ianuarie 1812 -« ianuarie 1814.Marta Anineanuface o prezentare a manuscrisului şi încearcă să stabilească o relaţie Între acesta şi versiunile greceşti,
francezesau germane cunoscute58.Pornind de la numeroaseleneologismede
origine neogreacă prezente în manuscris, autoarea conchide: "Dacă însă În
manuscrisul2587,tradus de Hafail călugărul, şi În ediţia lui Gherasim Gorjan,
care reproduce ediţia grecească prescurtată de la Veneţia, povestea nu figurează, 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 volurnelorediţiei princeps greceşti şi la reedltările ei din cursul secoluluial XVIII-lea.
Povestirea lui Carmelezan face parte din ciclul O mie şi una de nopţi al
lui Antoine 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 grecesc; dintre termenii de origineneogreacăprezenţi În manuscris, consernnăm:
a deiaţendepsi"a prcteja" 5Hv,a eqiinâisi 42v, herelismos"salut" 1nr, -poletie
sau oraş (jgr,perierqhie,"grijă" 13v,a paligorisi "u consola" 38v, a sienahorts!
"a tulbura, a supăra" nr, Carmelezan1r, 2', 4r etc., Eunuluts6V•In consecinţă,
se impunea căutarea altei versiuni greceşti care să fi fost utHizatil' pentru
efectuarea traducerii românesti.
:
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 elucidarea problemeiÎn 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. 1r
din ms, 5:-J90,este introdusă o precizare a editorului grec, păstrată şi de traducătorul român, care corespunde anunţului de la sfîrşitul primului volum,
(p. 246): ,,[... J solianaHalima, după rînduiala ce au făcut împăratului Aidin,
dupâ cum am zis la {omulÎntîi, au început a-i spune [... J ",
57VeziN. Cartojan,op. eii.,p. 309,
58VeziMartaAnlneanu,
lucr,eli.
69Ibidem,p. 294.
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Este posibil deci ca rus.5290să fi fost tradus după volumul al doilea din
Nb XaAfL&'tipărit dc Polizois Larnpanitziotis la Viena, la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea i30.
In privinţa traducătorului l11S.5290nu avem încă nici 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,oqradă 3()"',71v).
Vers
unea
G

In 111S.
miscelaueu3456 de la BAH se află, între L 3731'-- 380v,Ull fragment din Halima. în nota Introductivă de la f.,373rse fac precizăriîn legătură
cu traducătorul şi data efectuării traducerii: "Tnvreme vechi era un împărat şi
aptiCÎndu-săla vorbă cu vizăriul său pentru multe cele, au sfîrşit în treburile
acele şi au început aceste istorii turceşti din Halemaoaturcească şi grecească,
tomul întîi, tălmăcită moldoveneştide mine, mai gios iscălitul, la anul 1815,
martie 12, în vreme Măriii sale domnul nostru Scarlat Alexandru Calimah
Vdievod. Costa.ehiNăstac" 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.
Costaehi Năs'tac a putut utiliza volumul al treilea din 'Aprxr3',xOv;Luf:loAOY',XO
ntipăriL In Veneţia În anul 1762şi reeditat în anii 1803şi 1815. Compararea
·,făclltă între textul lui Năst.acsi traducerea lui Serban din ms. 2.587ne-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-tctorde împăratMoloc,
fă-miacest binest-mspune
di eşti multumitau ba. Au răspunsMolt.uc
: -- Ah, Impăratulmeu, Inălţ.ime
tmpărătill
talcpoatesăpriceapă
desîntmultămltau ba; eu,fiindcămăaflusupt
acoperemîntul
ÎlllpăI'ăţ1ii
tale şi plinde toatedarurilecu carelemădăruieşt.itotdeauna,maimulţămitdecîtaşanu poatea maifi. Aurăspunsimpăratul:- La
toateacestesînt încredinţatcă sint aşa, dar pofta me este ea să-m spui
de estevreunlucruImprotlvltort
liniştiitale".
Ms.287,f, 161': "Şeil1zaade
Seif,Iă-rnacestdarsă-III
spuideeşti.mulţămit
la norocirtata saunu. Moltucau răspuns:- Impăratulmteu,înălţimea
!mpărilţieitalJpoate8,1cnnoscăde sînt multămttS,aunu. Eu,fiindaooperjtsupt
poalaîmj')ărăţiei
taleşi plinde dar,urile
carede apurureaîmparţicătrămine,nu
poeisă fiu într-altchip,fărrt..llumai.foartemulţămitla aceastăa meanorod]'e.
Ziseîmpăratul·-'-La acesteasl11t
Încredinţat,
numaipoftameaestesă-mspui
de earecumva
vreunlucruîţi va fi smintindIndestulare
a voiitale".
60Nu cunoaştem
anulapariţieiacestuivolum.
61Leeturaacesteinotene aparţine;ea diferăin unelelocuride transcriereaelinBej>.
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În legătură eu ms, 3456, mai consemnămcă povestea din Holitna, "hUrnăcită moldoveneşti", este un autograf al traducătorului Cost.achiNăstac
şi că trăsăturile dialectale 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 secoluluial XIX-lea, perioadă care coincidecu începuturile
modernizării Iimhii romane literare, poveştile orientale din Halima s-au Lrad LISde 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 Moldovaînainte 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 Inonahului Rafai! de la Hurez.
în afară de ms. 258'7de 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, Illincomplet -. Moldova),ms. 5 BibliotecaMănăst.iriiSI. Ioan cel Nou -- Suceava
(tomuri I, 1I-- incomplet -Moldova), ms. 2861 BAR (tom 1 ·-Moldova),
ms, 4J:J6BAR (tom 1 = Muntenia}, ms. 3187 B AR (tom I - Moldova),ms.
536S BAR (tomuri Il, III - fragmente = Mnntenja), ms. 1260 BAR (tom
I - incomplet- Muntenia),rus. 2563BAR (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 secolulal XVIif-Iea nu s-a tradus Halunaua În
Transilvania, manuscrisele hraşoverie (nr. 263(j şi 51.9.9de la BAIi) fiind
copii ale traducerii lui Şerban.
f
4. Majoritatea traducerilor româneşti s-au făcut după originalieneogreceşti (versiunile B, D, E, F, G).
'
5. VersiunileB, D, E, G au utilizat corn.pilaţ.ia
greeească t.ipărită pentru
prima dată la Veneţia În anii 1757 (tOIl1U
1 1) şi 1762 (tomLIrile: II şi III)
şi reeditată, la Începutul secolului al X IX·lea, în anii 1803şi 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 poveştilorşi de la puternica influenţă turcă,
la nivel lexical,rcmarcat.ă în versiunileA 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 traducerea acestora În mai multe rînduri şi răspîndirea lor În numeroase copii la
sfîrşitul secolului al XVII I-lea şi la începutul secolului al XIX-lea în toate
provinciileromâneşti. Cea mai mare circulaţie a avut-o traducerea lui Şerban,
care a contribuit astfel la formarea gustului artistic, Ia dezvoltarea şi unificarea limbii literare.
e2Vomindicaîn parantezăLouiurtte
cuprinseIn fiecarernanuscrls
şi provinciain care
s-a făcut copia.
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LES PREMIJ';:RES
TT1ADUCTIONS
DE IIALIMA.
EN ROCMAIN
RESUTvll;,
L'etude s'cccupedespremler
estraductlons
roumaines,
manuscrltes,
dela celebrecollectionde eonl.esorientauxconnusaussl80118
le titre deIlolima,traductions
etîcctuees
dansles
PaysRoumains
pendantla deuxieme
molt.ledu XVIII'siecleel le cornmenccment
duXIX',
siecle
.. Iusqu'ăpresent,il n'y a pasd'accordentreleschercheurs
surle nombredestraductlons,
les sourcesutlltsccs,
J'idcntitedestraductours
ou,du molns,leurslleuxd'orlgine.
C'estpourquoiI'aut.eurse proposede repreudre
les questtons
par I'etudcphllologique
desrnnuuscrlts,
enajoutantausslquelques
renselgnements
trouvesdanslesdocuments
deI'epoque.
Sesconcluslonssont les sulvantes:
1. TOllS
les vingtmanuserits
roumalns
sontgroupesel]septverslons
difIcl'cnl.es
cormue
dlmmeuslons
ct commcImportant-e.
2. Laplusancienne
truduct.lon
(vcrsiou
A),conservee
eutrolscopiesmoldaves
trngmsn.,
talres(ms.V-15RCUIaşi,ms,1067RAH,ms,5 50i!DAH),a eteef'Iectuee
enMoldavle,
avant
J'annee177J,dapresun originalInconnu
,
3. La plusampleverslon(B)c'estl'oeuvredu Ircredu moineHafailrleHurcz,Şcrban
Bodeţ,qui,ilpartiI'de['Mitionprinceps
neOgrCCqlle
(publice
cutroi5tomesa Venise,
en1757et
17(2),eua n\alisela traductioneutre1762-1778.
Exceptantle ms.2 587BAH(tomcsr, II,
III ,--Valachie),
quireproduit
entieremcnt
l'archetype
B,la traduction
deBodeţa eteconscrvee
dansdcscopiesfragmcntaires,
eomme
il suit: ms.11-126BeUIaşi(tomesI, III, incomplet
-Moldavie)
lllS.5 dcla bibliotheque
du monaslere
"SfîntulIoancelNou"de Suceava(tomesI,
II _. MoJdavie),
!IlS.2801BAR(tome1 - Moldavie),
ms. 41.36BAR(tome1- Valachie),
lllS.8187BAR(tome1-- Moldavie),
!11S.
5863BAR(tomesII, III, fragrnents
- Valachie),
ms.1 2130
BAR(tomeI, incomplct
- Valachie),
1118.
2 56,3BAR(tomeI, fragment- Valachie),
ms. 5499BAR(tomeII - Transylvallie),
ms. 5 <jOiBAH(tome1·- Valachie),
JUS.2638
BAR(tomeIII - Tl'ansylvanic).
Lasupposit!on
guel'ocuvreait etetraduiteaussienTransylvanieau XVIII'siecles'estaveree[au5se,lcsmanuscrits
de Braşovn'Hantqucdescopiesde
la traductionde Bodeţ.
4. Laplupal'tdestraductÎons
romuaiucs
(lesversions
B,D,E, F, G)ontetefaitesd'apres
l'originalneogrec.
5. Lesvel'sions
B, D, E, G ont lltiliseIa compilatioll
grecque6diteepourla premiere
foisa Veniseeu1757(tome1)et 1762(tOl11CS
II et III) et l'eeditee
au debutduXIxesiecle,cu
1803et 1815.
6. La vcrsiouF a etc probablelllent
faited'apresle dcuxit\me
tOlllede NeaXC(ÂfJ.&,
Miteâ VlenneparPolizoisLampanilziotis.
7. Quantauxversiolls
A el C Ollsuppose
un originaloriental(mauuscrit)
arrlvepeutiltredansJesPaysRoulllains
pal'uu lntcrmectiaire
(ncogrec).
GenlmldeLingvistică,
IstorieLiterarăşi Folclar
Iaşi, sir. Goclrescu,
nI'.2

