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CAROL POPP DE SZATHMARI
După ce a studiat dreptul la Viena, 
Szathmari a profesat o perioadă ca 
funcţionar la Sibiu. Supranumele 
Popp (Pap) şi l-a ales cu referire la 
profesia tatălui său, abandonată în 
favoarea artei fotografice şi a 
picturii. Carol Popp începe să 
realizeze lucrări grafice în urma 
călătoriilor prin ţară şi străinătate, iar 
din anul 1843 datează primele sale 
dagherotipii. După unele cercetări, 
el a realizat şi talbotipii. Calotipia 
Cupidon cu braţele frânte a fost 
realizată de Carol Popp după o 
călătorie la Viena şi Budapesta, în 
timpul căreia a asistat la 
desfăşurarea revoluţiei.
Această fotografie, pe spatele 
căreia autorul a menţionat în limba

germană că este prima fotografie pe 
care a făcut-o, se află în patrimoniul 
Bibliotecii Academiei Române. 
Calotipia a fost realizată în studioul 
său de pe Calea Victoriei din 
Bucureşti (pe atunci Podul 
Mogoşoaiei) şi înfăţişează o statuetă 
din colecţia personală a artistului. în 
perioada 1860-1870 Carol Popp de 
Szathmari a publicat un volum cu 
100 de fotografii. A fost printre 
primii 10 fotografi din Europa şi a 
realizat primul reportaj fotografic de 
război din lume, în timpul Războiului 
Crimei!. Prin aceasta, el a fost 
recunoscut ca primul fotograf 
reporter de război, 
în anul 1855 a primit patru medalii, 
pentru albumele de fotografie

realizate şi pentru activitatea sa 
fotografică, medaliile fiind acordate 
de regina Angliei, împăratul Austriei, 
împăratul Napoleon al lll-lea al 
Franţei şi regele Spaniei, 
în anul 1860 a contribuit la 
înfiinţarea Bukuresti Magyar 
Kdzidny, prima asociaţie culturală a 
maghiarilor din Bucureşti.
Carol Popp de Szathmâri a fost 
fotograful oficial al domnitorului 
Alexandru loan Cuza şi, mai târziu, 
al Regelui Carol I. în 1881, anul 
încoronării primului rege al 
României, Carol I, Szathmari a fost 
prezent la ceremonie cu aparatul 
„Luxograf ”, pentru a ilustra marele 
eveniment.

Gabriela Dumitrescu

Editat de Biblioteca Academiei Române împreună cu Asociaţia „Stefadina"



IANUARIE 2021 tTBxaaB
CE MAI ESTE DE STUDIAT DIN OPERA LUI EMINESCU?

- TOTUL
O tânără jurnalistă culturală m-a 
întrebat cu câtva timp în urmă dacă 
mai este ceva de studiat din 
Eminescu, ce ne face să vedem în 
el un mit naţional, de ce unii caută 
să-l demitizeze, cum arată limba 
română azi, după ce Eminescu i-a 
dat bogăţia şi frumuseţea 
cunoscute şi, la urmă, mă întreabă 
de unde trebuie să pornească un 
tânăr postmodernist de azi să 
citească poeziile lui Eminescu.
Ce mai este de studiat din opera lui 
Eminescu? Aş fi înclinat să vă 
răspund prompt: totul! Nu mă refer 
la biografia poetului, nici la 
descrierea operei sale în 
totalitate, nici la faptul că 
unele interpretări critice s- 
au învechit şi că altele sunt 
scrise fie de zelatorii, fie, 
mai ales după 1990, de 
delatorii lui Eminescu. Ce 
s-a făcut până acum, la 
acest etaj al problemei, s-a 
făcut, în esenţă, bine. G.
Călinescu a scris ceea ce a 
scris despre viaţa şi opera 
lui Eminescu, ediţia a ll-a 
din Opera lui Eminescu 
este o capodoperă a criticii 
literare româneşti.
Perpessicius a pregătit din 
1933 până la moartea lui, 
în 1971, ediţia poeziilor şi a 
prozei sale. Au venit apoi 
alţi istorici literari şi au 
continuat munca lui 
benedictină. Ştiu ce spun 
pentru că am lucrat cu el 
câţiva ani în „Colectivul 
Eminescu” al Academiei 
Române. Vremuri 
îndepărtate, vremuri minunate, de 
neuitat pentru mine. Eram în acel 
timp un tânăr şomer, convins că 
trebuie să fac critică şi istorie 
literară orice ar fi. Şi a fost... Ce-ar 
mai fi de făcut? Cu facsimilele 
manuscriselor în faţă, tinerii 
eminescologi să verifice şi, acolo 
unde este necesar, să îndrepte 
lecţiunile aproximate din poeme. 
Perpessicius stătea o săptămână 
cu o pagină în faţă pentru a descifra 
grafia lui Eminescu! Remarc faptul 
că, deşi facsimilele au apărut de 
zece ani, niciun tânăr eminescolog

nu s-a grăbit să înceapă o nouă 
ediţie a operei. Ei discută, în 
schimb, dacă Maiorescu l-a omorât 
sau nu (unii dintre ei cred că da...) 
pe Eminescu. Trăim vremuri 
absurde, stimată Daniela Şontică. 
„S-a întors maşina lumii”, cum 
prevedea chiar poetul. Această 
întoarcere îl atinge, acum, chiar pe 
el. Mai este ceva de făcut? Ceva, 
după mine, esenţial: reinterpretarea 
poeziei sale. După Maiorescu, 
Ibrăileanu, G. Călinescu, 
Perpessicius, Tudor Vianu şi atâţia 
alţi critici eminenţi, poezia lui 
Eminescu nu şi-a epuizat sensurile, 
semnificaţiile, simbolurile de 
profunzime. Şi este bine că este 
aşa. Marea poezie rămâne, după o 

vorbă cunoscută, 
deschisă, inepuizabilă.

simplu, se află în treabă, ne ţin de 
vorbă. Eminescu este un mare poet 
şi biografia lui - dramatică, în fond 
- este creată în bună parte de 
opera luL Aşa se nasc miturile într-o 
cultură. în privinţa demitizării lui 
Eminescu, este o chestiune care 
mă preocupă şi pe mine. Şi nu de 
azi, de ieri. îmi amintesc că prin anii 
’90 a apărut un număr din „Dilema” 
unde Eminescu era denunţat ca „un 
poet prăfuit din secolul al XlX-lea”, 
„un prozator nul” şi, cam tot atunci, 
un critic reputat l-a numit „un 
protolegionar”. îţi vine să zici: cum 
vrei să faci mare cultură, 
performantă, universală, dacă fie
care generaţie trebuie să repare 
ceea ce a distrus cu 
iresponsabilitate generaţia 
anterioară? M-am întrebat şi

altădată:
suntem
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gata să primească noile sensibilităţi 
estetice ale timpului, lată ce trebuie 
să încerce generaţia tânără de azi 
şi, evident, generaţiile critice de 
mâine. Ce ne face să vedem în el 
un mit naţional? Poezia lui, desigur, 
dar şi, aş zice, angajamentul lui 
moral şi ideologic. Viaţa şi poezia 
sa au intrat, fuzionând şi 
completăndu-se reciproc, într-un 
mit. Mitul creatorului naţional.
Ne regăsim în el cu ceea ce avem, 
probabil, mai bun în noi. Cei care îi 
contestă acest fapt nu ştiu ce spun. 
Sau nu ştiu să citească. Sau, pur şi

%

condamnaţi să fim, până la sfârşitul 
istoriei, adamici? Să luăm, de 
fiecare dată, totul de la început? 
Noroc că nu toţi românii dilematici 
gândesc aşa. în privinţa limbii, este 
de remarcat că românii, în special 
românii politicieni, vorbesc dialectul 
„romgiez”. Vor să-şi arate, în acest 
fel, cultura, europenismul, poziţia lor 
globalistă. Ce tristeţe. Nene lancule! 
Ce pacoste pe noi această 
meteahnă! Limba este elementul 
esenţial al identităţii noastre. Este o 
limbă bogată, productivă, 
expresivă, în stare să exprime 
subtilităţile unei idei şi 
complexitatea psihologică şi 
spirituală a unui individ. Arată-mi 
cum vorbeşti, ca să-ţi spun cine 
eşti. lată o propoziţie corectă. Un 
fenomen ciudat în societatea 
noastră postmodernă: resuscitarea 
„chiriţismului” în limbă şi în 
„mânere”. Din nou: ce tristeţe pe 
noi şi pe frumoasa limbă română. 
Nene lancule. Ce zici dumneata, 
numit şi „Moş Virgulă”, de această 
situaţiune? Că eu zic de rău...
Cât despre tânărul postmodern 
interesat să citească pe Eminescu 
în anumită ordine, i-aş răspunde 
că poate să înceapă de unde 
doreşte şi cu ceea ce doreşte. Cu 
poezia erotică sau cu poemele 
metafizice („Scrisorile”), cu 
„Rugăciunea unui dac” ori cu 
„Odă în metru antic”. Dacă i-aş da 
o povaţă, aş spune că trebuie să

citească prima oară toată poezia la 
18 ani, a doua oară la 40 de ani şi a 
treia oară la senectute. Lectură 
minimă, absolut necesară. în 
realitate, pe Eminescu îl consultăm, 
îl citim mereu, pentru bucuria 
spiritului nostru. Când eram de 18 
ani am citit, evident, „Luceafărul” şi 
elegiile lui erotice (splendidei), la 40 
de ani am recitit „Scrisorile”, iar 
acum citesc din când în când 
fragmente din „Mureşanu” şi 
celelalte poeme ideologic- 
metafizice, recitesc „Rugăciunea 
unui dac”, o rugăciune transformată 
într-un blestem teribil adresat 
neamului său!, recitesc „Magul 
călător prin stele”, unde descopăr, 
totdeauna, nuanţe noi ale 
discursului naturist eminescian. în 
concluzie: de oriunde ar începe, 
lectorul tânăr ajunge totdeauna 
unde trebuie în cazul poeziei lui 
Eminescu. Şi, sigur, că Sisif, va 
relua totul de la capăt. Cu bucuria 
spiritului, nu cu sentimentul 
condiţiei sale nefericite în lume.
Cât despre faptul dacă tinerii de azi 
mai pot învăţa ceva din articolele 
politice ale lui Eminescu, răspund 
că pot învăţa multe despre epoca 
lui Eminescu, despre lupta lui cu 
„roşii” (bizantinii) şi mai ales pot 
învăţa ceva esenţial despre 
gândirea lui organicistă şi 
devotamentul său mistic pentru 
lumea românească. Teoria lui contra 
fantasmagoriilor împrumutate din 
alte părţi este, desigur, discutabilă. 
Aşa-zisul său „naţionalism” 
(repudiat, azi, de partizanii 
globalismului) este, însă, în spiritul 
veacului al XlX-lea, un concept 
frecvent pozitiv. Veacul naţiunilor, 
veacul romantismului. „A fi naţional 
cu faţa spre universalitate”, cum 
zice Maiorescu, este ideea majoră a 
secolului. Eminescu se ţine de ea şi 
o înnobilează cu geniul său 
lingvistic şi metafizic.

Acad. Eugen Simion
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PRIMA TRADUCERE A LUI MIHAI EMINESCU IN LIMBA ENGLEZA
în primăvara anului 1877, Wiiliam 
Beatty-Kingston, un cunoscut 
jurnalist englez, corespondent al 
gazetei „The Daily Telegraph”, dar şi 
autorul libretului în limba engleză al 
operei „Tosca” de Giacomo Puccini, 
aflat la Bucureşti, este primit la 
Cotroceni de către alteţele lor 
regale Carol I şi Elisabeta 
{Monarchs I Have Met, Harper & 
Brothers, New York, 1888, p.
85-108). Cu această ocazie, este 
rugat de Carmen Sylva să 
transpună în limba engleză o 
bijuterie lirică a lui Eminescu, 
Crăiasa din poveşti. Urmând dorinţa 
reginei, Wiiliam Beatty-Kingston 
publică prima traducere în limba 
engleză a unei opere eminesciene, 
lucru ce va întregi cunoaşterea 
naturii contactelor şi relaţiilor dintre 
Mihai Eminescu şi regina Elisabeta 
a României.
Tipărită la Londra în 1885, 
importantă piesă documentară 
pentru istoria traducerilor 
creaţiei literare româneşti în 
limba engleză, cartea lui 
Wiiliam Beatty-Kingston, ”The 
English lllustrated Magazine ”, 
reuneşte în volumul II, câteva 
traduceri în limba engleză ale 
unor poezii de Vasile 
Alecsandri (”The End of 
Autumn”, ”The Thunder Clap”,
”The wind”, ’The Sledge”), 
reunite sub titlul” Imitations of 
Romanian Lays”, inclusiv 
traducerea poeziei "Crăiasa 
din poveşti”.
Momentul are o semnificaţie 
specială, deoarece, pentru 
multă vreme, Sylvia Pankhurst 
(1930) a fost considerată drept 
cel dintâi traducător al poeziei 
lui Eminescu în limba lui 
Shakespeare {Poems of Mihaii 
Eminescu, London, K. Paul,
Trench, Trubner & Co., 1930). 
Traducerea publicată de 
Wiiliam Beatty-Kingston, cu o 
ilustraţie de Frederick Villiers 
(cunoscut artist britanic aflat 
atunci în România), constituie 
o mărturie convingătoare a 
notorietăţii dobândite de 
tânărul poet de numai 27 de 
ani. De altfel, jurnalistul a 
arătat un mare interes pentru 
obiceiurile şi tradiţiile 
româneşti, fiind autorul mai 
multor traduceri în engleză ale 
poeziilor lui Vasile Alecsandri.
Marea sa pasiune însă a fost legată 
de cunoaşterea muzicii româneşti, 
fiind impresionat de talentul 
lăutarilor dâmboviţeni, lăsând un 
adevărat tratat despre muzica 
populară românească, cu referiri la 
tipurile predilecte de cântece, 
rădăcinile lor istorice - detalii 
despre lancu Jianu, Ştefan Bujor, 
Andrii Popa etc -, instrumente 
utilizate, lăutari celebri de atunci 
(Nicu Moldoveanu, Nicolae Ţăranul) 
sau importanţa socială a acestei 
profesii.
Cunoaşterea limbii române îi 
permite trecerea în revistă a istoriei 
poporului nostru, fapt surprinzător 
şi rar pentru un cetăţean străin; în 
lucrările sale cu caracter 
memorialistic, Wiiliam Beatty- 
Kingston precizează valoroase 
detalii istorice de culise, elucidând

unele aspecte necunoscute ale 
politicii internaţionale vizavi de 
România.
Având apropiate legături de amiciţie 
cu doi dintre cei mai marcanţi 
politicieni români ai vremii. Ion C. 
Brătianu şi M. Kogălniceanu, 
autorul menţionat povesteşte, într-o 
altă carte importantă pentru istoria 
României purtând titlul: ”Men, Cities 
and Events”, impresiile sale oneste 
şi obiective cu privire la clasa 
politică românească, 
în anul 1887-1888, cartea sa, 
"Monarchs I Have Met”, apare şi la 
New York, la editura Harper & 
Brothers, Franklin Square, tipărită în 
opt ediţii consecutive, fiind dedicată 
Reginei Elisabeta a României. Prin 
intermediul acestei lucrări, publicul 
american află mai multe amănunte 
despre poetul Mihai Eminescu şi
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ocazia expoziţiei internaţionale 
deschise în capitala acestei ţări, şi 
apoi la Bucureşti, în primăvara 
anului 1877, în preajma izbucnirii 
conflictului dintre Rusia şi Turcia 
(Dan Toma Dulciu, Eminescu şi 
dipiomaţia, Bucureşti, Ed. Univ., 
2008). Referitor la traducerea 
poeziei lui M. Eminescu, Wiiliam 
Beatty-Kingston spune: „Am spus 
Alteţei Sale că voi face tot ce pot ca 
să îndeplinesc porunca sa, dar că 
trebuie să manifeste o mare 
înţelegere faţă de deficienţele, pe 
care nu am cum să le evit, în orice 
încercare de a păstra uniformitatea 
metrică dintre original şi traducerea 
într-o limbă care diferă atât de mult 
una faţă de alta cum este engleza 
faţă de română.”
în continuare, traducătorul englez 
explică reginei câteva dificultăţi pe 
care le-a întâlnit, cum ar fi multe 
forme arhaice latineşti, reţinute de 
limba română modernă, care 
impietează asupra unei traduceri 
fidele şi facile, în special în ce

THE LEGEND QUEEN.
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Fleecv vapoura, ailvcrn ahining.
Front the rooan »rc fillingf;

Luat drew tbcm from tbc watcrs 
And retums them to thc metdows.

Spjiier-wtbi tc rend aiunder 
AII the flowers hiTC ctwwpinld;

On (he drapcriea o( ffliditjght 
Hewdrop) hang, likc liqutd Jewela.

By tlie lake (o’cr which the vapoun 
Wrcathe, in their 6tnttitlc abaJowt

Shinun’ring back the ripple's sparlde 
Transient gleanu of undulation)

Rustling reeds with light hand parting 
Stands a maiden, fomFard bendiag ;

Softly scaltcrs ruddicst roecs 
C’er the Ewiglit enclianted wtlers.

Gazes thc, and hopca somc picturc
May flaih. aut fituti 'mongat the rippiea i

(For, in oldcn times, dark Hertha 
Caat her xpell upoo theSe watefs).

FaJn wouM ahe wlth tender roaefaudt 
Conjure phantoms to thc aurfacc,

For the tnavrs full well that Freya 
Odcc lent tharmi to tll thc rotea.

Gaiet she, the goldcn-haired one,
And her face ahtnrţ in the moonlight.

In thc myst'ry of het bl tic cycs 
Lurk the gcnns of al1 the Icgends I

despre România, 
în privinţa primirii sale la Palatul 
Cotroceni în 1877, Wiiliam Beatty- 
Kingston relatează: "Regina 
Elisabeta a studiat limba română, 
literatura, legendele, muzica, 
alegându-şi prietenii şi îndrumătorii 
dintre cei mai eminenţi poeţi, istorici 
şi arheologi ai României. Carmen- 
Sylva, împreună cu toate doamnele 
de onoare de la curte, poartă 
costume naţionale, ca o reacţie faţă 
de cosmopoltismul modei 
pariziene, somptuozitatea 
extravagantă, care sufoca spiritul 
naţional. Regina a pus bazele unor 
instituţii de caritate în cele mai 
importante oraşe ale ţării, a 
reorganizat spitalele publice şi a 
sprijinit pe oamenii sărmani”.
Autorul mărturiseşte că a avut 
ocazia să o întâlnească pe regina 
României mai întâi la Viena, cu
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priveşte 
economia de 

silabe. Este aproape 
imposibil să nu se observe că este 
anevoie să se păstreze în limba 
engleză acelaşi număr de picioare 
precum există în versurile româneşti 
respective.
Regina i-a răspuns: „Sunt la curent 
cu toate aceste dificultăţi de care 
vorbiţi, multe dintre ele fiind 
sfâşietoare pentru un traducător.
Ele sunt valabile atât pentru limba 
germană, cât şi pentru limba 
engleză, dar nu atât de 
insuportabile, dat fiind caracterul 
foarte elastic, sau mai plastic al 
idiomului teutonic. Dacă veţi 
compara traducerile mele cu 
originalul, veţi vedea că am mers 
câteodată foarte aproape de 
metrică şi ritm, desigur cu 
sacrificarea spontaneităţii şi chiar a 
clarităţii. Dar puteţi, într-adevăr, să 
încercaţi şi să faceţi ce puteţi cu 
câteva din legendele mele. Faceţi 
primul experiment cu una pe care 
am să v-o trimit.” 
în cursul aceleiaşi după-amieze, 
Wiiliam Beatty-Kingston a primit din

partea reginei o pagină conţinând 
un poem de Eminescu, inclusiv 
traducerea în limba germană, scrise 
de mâna sa.
Fără a pierde o clipă, acesta a 
început să transpună versurile în 
limba engleză. Dar, a considerat că 
traducerea sa nu va putea să 
păstreze ritmul atât de bine redat 
de Carmen Sylva în admirabila 
variantă în germană a traducerii din 
Eminescu, „întrucât balada era atât 
de melodioasă, şi compunerea sa 
atât de muzicală, m-am gândit că, 
în traducerea unei versiuni într-o 
limbă străină, este mai bine să 
sacrific ritmul în favoarea metricii.” 
în timp ce lucra asupra acestei 
tălmăciri, lui Wiiliam Beatty- 
Kingston îi veni în minte ideea că 
Regina va aprecia şi mai mult

Craiasa din poveşti

Neguri albe, strălucite 
Naşte luna argintie,
Ea le scoate peste ape,
Le întinde pe eîmpie;

S-adun flori în şezătoare 
De painjen tort să rumpă.
Şi anina-n haina nopţii 
Boabe mari de piatră scumpă.

Lînga lac, pe care norii 
Au urzit o umbră fină.
Ruptă de mişcări de valuri 
Ca de bulgări de lumină,

Dindu-şi trestia-ntr-o parte.
Sta copila lin plecată,
Trandafiri aruncă roşii 
Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uita 
Cum aleargă apa-n cercuri.
Căci vrăjit de mult e lacul 
De-un cuvint al sfintei Miercuri:

Ca să iasa chipu-n faţă. 
Trandafiri arunca tineri,
Căci vrăjiţi sunt trandafirii 
De-un cuvint al sfintei Vineri.

Ea se uita... Păru-i galben.
Faţa ei lucesc în luna.
Iar în ochii ei albaştri 
Toate basmele s-adună.

valoarea traducerii dacă poezia ar fi 
ilustrată întrun mod foarte romantic, 
aşa cum a reuşit Eminescu să redea 
acest sentiment în graţiosul său mic 
poem. întrucât alături de el se afla 
şi artistul Frederick Villiers, trimis 
special al revistei "Graphic”, apelă 
la talentul acestuia. Mai întâi, îi 
descrise conţinutul acestei poezii, 
care l-a surprins plăcut. Folosind 
talentul său, el dă la iveală o 
ilustraţie superbă, redând cu 
acurateţe tema principală a 
poemului eminescian; în mai puţin 
de o oră, a pus pe hârtie o imagine 
încântătoare a versurilor lui 
Eminescu.
Carmen Sylva a acceptat cu 
graţiozitate atât desenul, cât şi 
versurile, pe care le-a admirat cu 
mare satisfacţie.

Dr Lorenţa Popescu
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ÎN FONDURILE DE CORESPONDENTĂ
Mărturii aie unui trecut mai 
îndepărtat sau mai apropiat, 
scrisoriie aduc cercetătoruiui acea 
notă de autenticitate şi impiicare în 
epocă care, aiături de acteie 
oficiaie, compietează anumite 
aspecte aie evenimenteior pe care 
ie-au trăit cei impiicaţi în schimbui 
epistoiar.

Abraham Lincoln

Edmond Rostand

Putem menţiona câteva fonduri de 
corespondenţă cu un important 
impact cuiturai în sfera 
internaţionaiă, precum cei ai Dorei 
d’istria, Eienei Văcărescu şi cei ai iui 
George Oprescu. Numită în 1921 
secretară a deiegaţiei române ia 
Societatea Naţiuniior, urmaşa 
boieriior Văcăreşti, cunoscută şi 
apreciată atât în cercuriie iiterare, 
cât şi în ceie dipiomatice 
internaţionaie, va servi cu pasiune 
atât intereseie României, cât şi pe 
ceie aie Franţei, patria ei de 
adopţiune. înfiinţată ia Paris ia 15 
mai 1922, Comisia internaţionaiă de 
Cooperare inteiectuaiă, cu roiui de 
a proteja viitorui inteiectuaiităţii într- 
o Europă abia ieşită din război, 
reunea personaiităţi de marcă din 
întreaga iume: di Henri Bergson, 
profesor de fiiosofie ia Coiiege de

1 i

Pîtnsian,

France şi membru ai Academiei 
Franceze, domnişoara Bonnevie, 
profesor de zooiogie ia Universi
tatea din Osio, doamna Curie- 
Skiodowska, profesor de fizică ia 
Universitatea din Paris, Juies 
Destree, fost ministru ai ştiinţeior şi 
artei din Beigia, Aibert Einstein, 
profesor de fizică ia Universitatea 
din Beriin, Giibert Murry, profesor 
de fiioiogie greacă ia Universitatea 
din Oxford, Mario Ruffini, profesor 
ia Universitatea din Torino şi drept 
coiaboratori. Henri Fociiion, Vasiie 
Pârvan, Eiena Văcărescu, George 
Oprescu şi Paui Vaiery. Puţini mai 
ştiu astăzi că, în perioada 
1923-1930, George Oprescu a fost 
secretar ai Comisiei internaţionaie 
de Cooperare inteiectuaiă din Paris, 
în perioada în care preşedinteie 
Comisiei era Henri Bergson, iar din 

1930 până în 1939, 
când s-a întors definitiv 
în ţară, secretar ai 
Comisiei de Litere şi 
Arte de ia Geneva, 
interiocutorii Eienei 
Văcărescu şi ai iui 
George Oprescu erau 
aşadar personaiităţi de 
mare notorietate: Paui 
Vaiery, Henri Bergson, 
Henri Fociiion, Juies 
Romains, Aibert 
Einstein ş. a.
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Regăsim, de asemenea, în fond uri ie 
de corespondenţă autografe aie 
unor personaiităţi ceiebre, precum: 
Napoieon iii, Voitaire, Victor Hugo, 
Emiie Zoia, Jean Jacques 
Rousseau, Frangois Rene de 
Chateaubriand, Aiphonse de 
Lamartine, Prosper Merimee, 
Frederic Mistrai, Juies Verne, Juies 
Micheiet, Giuseppe Garibaidi, 
Giuseppe Mazzini, Leon Gambetta, 
Charies Fourier, Charies Darwin, 
Aibert Einstein, Thomas Mann, 
Rabinranath Tagore, Ţarui 
Aiexandru ai ii-iea ai Rusiei, Nicoiae 
Kisseieff, Caroi de Nesseirode, 
Rainer Maria Riike, Wiiheim ai ii-iea, 
Richard Wagner, Johannes Brahms, 
Camiiie Saint- Saens, Juies 
Massenet, Auguste Rodin, ş. a., dar 
şi pe aceiea aie iiuştriior oameni de 
stat, precum Benjamin Frankiin, 
Charies Maurice de Taiieyrand, 
Winston Churchiii sau Abraham 
Lincoin.
Deşi mai puţine numeric, scrisoriie 
semnate de personaiităţi 
embiematice aie istoriei şi cuiturii 
universaie, oameni de iitere, oameni 
de ştiinţă, poiiticieni sau artişti, 
făcând parte fie din fonduriie 
aifabetice de autografe, fie din 
fonduriie unor români cu care au 
avut schimburi epistoiare, trezesc şi 
astăzi curiozitatea cercetătoriior.

Cana Lucia Dimitriu
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RAFINAMENT SI DIPLOMAŢIE
Republica Coreea de Sud a 
celebrat, pe parcursul întregului 
an 2020, împlinirea a 30 de ani de 
la stabilirea relaţiilor diplomatice 
cu România. Prilej cu care 
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă 
şi Artă a publicat volumul de 
poeme „Zâmbet cusut”, de Ion 
Bogdan Ştefănescu, ilustrat cu 
lucrări de mini-Bojaghi create de 
Anna-Măria Orbăn; cartea este 
tradusă în limba coreeană de Ko 
Cha-Ryong, în limba engleză de 
Sergiu Celac şi în limba maghiară 
de Marianna Bucsko.

Laudatio pentru publicarea cărţii 
„Zâmbet cusut” de E.S. KIM Yong 
Ho, Ambasador al Republicii 
Coreea de Sud ia Bucureşti 
11 decembrie 2020

Sunt încântat de apariţia acestei 
cărţi valoroase, „Zâmbet cusut”, 
prezentată publicului din România 
cu ocazia aniversării celor 30 de ani 
de la stabilirea relaţiilor diplomatice 
între Republica Coreea şi România 
în acest an 2020. în primul rând, aş 
dori să-mi exprim aprecierea 
sinceră pentru efortul celor doi 
autori, doamna Anna-Maria Orbân 
şi domnul Ion Bogdan Ştefănescu. 
Mai mult, aş dori să mulţumesc 
prestigioasei fundaţii aflate sub 
egida Academiei Române, Fundaţia 
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 
pentru sprijin în a publica cartea. 
„Zâmbet cusut” este alcătuită din 
cele 32 de poezii ale domnului 
Ştefănescu scrise în limba română 
şi colecţia de mini-Bojaghi ale 
doamnei Orbân, denumite „lacrimi 
textile”, care surprinde frumuseţea 
Bojaghi-ului, - una dintre tehnicile 
textilelor tradiţionale coreene, 
articulată în spiritul simbolic al 
Obangsaek, realizate cu materiale 
şi tehnici de cusut coreene. 
Eforturile doamnei Orbân în 
încercarea de a-şi disemina 
cunoştinţele artistice şi pasiunea 
pentru cultura coreeană exprimată 
prin arta Bojaghi sunt frumos 
întreţesute în această carte. Mai 
mult, cu înţelegerea artistică 
şi expresia lirică a domnului 
Ştefănescu, impactul vizual al 
pieselor minitextile curge delicat în 
melodiile ritmice ale fiecărui cuvânt. 
Am fost profund impresionat cât de 
bine au fost încorporate ilustraţia - 
care evocă spiritul Bojaghi-uiui 
coreean,- şi poezia română, din 
două culturi diferite făcând corp 
comun, de parcă ar fi una de la 
început.
în calitate de ambasador al 
Republicii Ooreea în România, am 
convingerea că „cucerirea inimii” şi 
a „spiritului” poporului român, este 
cheia pentru a ne spori înţelegerea 
reciprocă. Ca atare. Ambasada 
noastră a încercat să se apropie 
mai mult de publicul din România, 
oferind românilor diverse activităţi 
culturale. Pentru Ambasada 
noastră, aş dori să subliniez, 
această carte reprezintă punctul 
culminant al unor astfel de eforturi, 
în sensul că cele două culturi au

fuzionat în mod strălucit, cultura 
coreeană tradiţională, Bojaghi, 
alături de creaţia artistică a autorului 
român. Cred că această carte 
semnifică unisonul artistic al celor 
două ţări şi ar putea servi drept 
model pentru o fuziune inventivă a 
celor două culturi diferite. Am găsit 
un mare potenţial în astfel de 
efortun după ce am citit această 
carte. încă o dată, aş dori să 
apreciez eforturile artistice, creative 
ale autorilor de a veni cu acest bun 
cultural valoros.
în timp ce ne îndreptăm către un 
nou an, aş dori ca mulţi români să 
aibă şansa de a citi această carte, 
apreciind versurile frumoase şi 
creaţiile minitextile - Bojaghi. Sunt 
sigur că „Zâmbet cusut” va fi un 
catalizator pentru crearea de 
oportunităţi în schimburile culturale 
şi artistice între cele două ţări. Cu 
siguranţă va duce la o 
mai bună 
înţelegere

m-a îmboldit să transpun în cuvinte 
tehnica melodiei continue a lui 
Wagner: fiecare ultim vers sau, 
poate, un cuvânt ori o anumită stare 
sunt preluate de poemul următor, 
asemenea unei mantre rostite până 
la dobândirea stării de extaz.
Practic, cele 32 de forme muzicale 
alcătuite din cuvinte compun un 
singur poem de largă respiraţie, 
arcuit pe parcursul a patru tablouri 
aflate în strânsă legătură. Când am 
revenit cu picioarele pe pământ, 
după o vreme, am recitit poemele şi 
am purces la şlefuirea lor reducând 
din abundenţa de imagini, ştiinţa de 
a reduce fiind, după părerea mea, o 
componentă esenţială a gestului 
artistic. Abia când am fost convins 
de forma finală, am trimis volumul, 
spre a fi ilustrat, d-lui Mircia 
Dumitrescu, un artist desăvârşit cu 
care colaborez de aproximativ zece 
ani, şi, implicit, soţiei sale, Anna- 
Maria Orbân, la rândul său o artistă 

redutabilă, amândoi 
constituindu-se într-o 
imbatabilă echipă 
atunci când vine 
vorba de realizarea 
grafică a unei 
publicaţii. Mircia 
Dumitrescu a 
sugerat că e vorba 
de providenţă, 

pentru că Anna 
tocmai îsi

reciprocă şi, pe baza acestui fapt, 
sper că relaţia noastră bilaterală 
dintre Republica Coreea şi România 
va prospera în continuare în anii 
următori.

Mulţumesc,
KIM Yong Ho

Odiseea volumului „Zâmbet 
cusut”
Ion Bogdan Ştefănescu 
Volumul „Zâmbet cusut” cuprinde 
32 poeme esenţializate, decantate 
prin filtrul sufletului şi al minţii. Au 
fost scrise pe parcursul unei 
perioade de aproximativ zece zile, 
timp în care am contemplat 
întinderea mării, aerul din jur şi cerul 
cu rezonanţe şi inflexiuni diferite în 
funcţie de lumina care le potenţa 
unduirile si muzicalitatea. Instinctul

finaliza 
colecţia 

pe care, 
surprinzător, 

o intitulase 
„Lacrimi

textile”, realizată 
cu tehnici coreene, 

colecţie pe care o 
prezentăm în acest 

volum. Aşadar, noua 
mea carte se bucură de 

această dată de ilustraţia 
exclusivă şi remarcabilă a 

artistei Anna Maria Orbân. O 
asemenea potrivire se petrece 
foarte rar şi, desigur, am mizat pe 
ea. Este de-a dreptul surprinzător 
că, prin nişte forme îndelung 
gândite, magistral ticluite şi printr- 
un remarcabil simţ al culorii, să se 
poată surprinde sensul, sonoritatea 
şi mişcarea cuvintelor. Privind 
volumul, ai convingerea că unul 
dintre noi a lucrat ţinând cont de 
opera celuilalt. însă adevărul este 
că am mers independent unul faţă 
de celălalt, şi totuşi, gesturile 
noastre artistice s-au suprapus 
perfect, în mod natural, fără efort. 
Apoi, afinitatea Annei pentru spiritul 
artistic coreean în materie de 
tehnică şi concept a determinat-o 
să-mi propună ca poemele mele să 
fie traduse în limba coreeană, 
deschizându-ni-se astfel

oportunitatea de a prezenta colecţia 
şi, implicit, volumul chiar în Coreea 
de Sud. Poemele mele se bucură, 
aşadar, de traducerea d-nei Ko Cha 
Ryong. Grafia limbii îmi creează 
senzaţia melodiei continue şi încep 
parcă să le şi aud. Traducătorul are, 
desigur, un rol determinant în 
păstrarea potenţialului versurilor şi, 
mai ales, a atmosferei şi 
muzicalităţii acestora.
Mergând cu gândul mai departe, 
mi-am dorit să le văd transpuse şi 
în limba engleză. Am apelat la cel 
care, de foarte mulţi ani, mă 
onorează cu prietenia domniei sale: 
Excelenţa Sa dl Ambasador Sergiu 
Celac, un redutabil şi rafinat 
cunoscător şi traducător din şi în 
limba lui Shakespeare.
Cum Anna are origini maghiare, 
m-am gândit că poate va ajunge cu 
expoziţia la Budapesta, motiv 
pentru care i-am propus să 
găsească un traducător care să 
tălmăcească versurile şi în limba sa 
maternă. Anna s-a implicat imediat, 
mediind colaborarea cu d-na 
Mariana Bucsko care, în timp 
record, a realizat o versiune 
impecabilă.
Faptul de a fi tradus îmi dă o 
împlinire grozavă. Ar fi fantastic 
să-mi pot asculta poemele rostite 
de nativi în limbile respective.
Odată ce toate cele trei faţete ale 
proiectului nostru au fost finisate, 
adică versurile mele, „lacrimile” 
Annei şi traducerile, nu mi-a rămas 
decât să aştept încrezător ca 
imaginaţia Annei Orbân să le 
suprapună, fapt împlinit la sfârşitul 
lui 2020, an dur, încărcat de spaime 
şi durere, de incertitudini şi frici de 
tot soiul pe care noi le-am înfrânt 
împreună prin publicarea acestui 
volum. Condiţiile impuse de 
pandemie ne-au determinat să 
realizăm o lansare virtuală printr-un 
clip realizat de mine, pe muzica 
mea, folosind imagini din ediţia 
publicată în 500 exemplare prin 
bunăvoinţa prestigioasei Fundaţii 
Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă 
creată de Academicienii Eugen 
Simion şi Maya Simionescu şi aflată 
sub egida Academiei Române. Ce 
poate fi mai onorant de atât? Cele 
două mari personalităţi ale culturii 
române au oferit gestului nostru 
artistic o garanţie incontestabilă.
Dar mai există şi ediţia bibliofilă, 
care cuprinde 30 de volume, 
adevărate opere de artă realizate de 
Anna Mâria Crbân, care a cusut de 
mână fiecare volum tipărit pe o 
hârtie specială adusă din Coreea şi 
în care a inclus câte un unicat din 
miniaturile sale. în felul acesta, 
valoarea fiecărui volum sporeşte 
enorm. Deocamdată ne bucurăm 
de uimitorul volum-obiect doar 
câţiva aleşi, printre care 
Ambasadorul Republicii Coreea la 
Bucureşti, Excelenţa Sa dl. Kim 
Yong Ho, domnii Academicieni 
Eugen Simion şi Maya Simionescu, 
autorii şi cei trei traducători. Din 
seria celor 30 de volume, au fost 
deja trimise în Coreea de Sud unor 
personalităţi culturale şi politice de 
prim rang.
Deja poemele mele fac corp comun 
cu operele de artă alese pentru
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ARTA, CEL MAI BUN AMBASADOR
caracteristic. Ambele, costumul 
tradiţional coreean Hanbok şi arta 
tradiţională a pieselor Bojaghi sunt 
cele mai reprezentative simboluri al 
unei culturi unice, viu păstrate în 
Coreea”, afirma E. S. Dl Park Hyo- 
Sung, fost Ambasador al Republicii 
Coreea în România.
Ediţia bibliofilă a cărţii „Zâmbet 
cusut” constă în 30 de exemplare 
numerotate de la 1/30 la 30/30, şi 
exemplare suplimentare 
numerotate E.A.I - E.A. XV 
(exemplar de artist), prezentate, 
fiecare, într-o cutie îmbrăcată 
manual cu hârtie colorată coreeană 
hanji (hârtie tradiţională coreeană, 
foarte mătăsoasă, obţinută din 
scoarţă de dud) şi căptuşită la 
interior cu un material (catifea sau 
carton texturat) având şi o panglică 
de organza, toate exemplarele 
purtând semnătura olografă a 
autorilor pe ultima pagină; filele sunt

III
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îmbolnăvirii, de dificultatea întâlnirii 
cu cei dragi, de spaima 
despărţirilor. Şi totuşi, atmosfera 
cărţii este liniştitoare, căci „lacrimile 
cusute” alături de „zâmbetul cusut” 
al lui Ion Bogdan Ştefănescu degajă 
un lirism aparte, este o îmbinare 
măestrită a artei poetice şi a celei 
vizuale, cu mult rafinament artistic 
sub aureola diplomaţiei culturale.

ilustraţie. Nici nu le mai pot 
despărţi. „Lacrimile” Annei mi s- 
au imprimat pe retină. Cuvintele 
mele îmbracă formele ei.

Rafinament şi dipiomaţie - sau 
Arta, cei mai bun ambasador
Anna Maria Orban

Povestea acestui volum a 
început în urma unor întâlniri, 
deloc întâmplătoare, prilejuite de 
prietenia care ne leagă pe noi 
toţi, autori şi contributori, faţă de 
cultura lirică, pe de-o parte, şi 
de tradiţia artei coreene, pe de 
alta.
Am primit iniţial textul lui Ion 
Bogdan Ştefănescu, cu 
rugămintea de a-i realiza 
macheta, iar când am citit 
poeziile, mi-am dat seama cât 
de bine s-ar potrivi ca ilustraţie 
imagini ale pieselor mele mini- 
textile, inspirate din tradiţionala 
Bojaghi (piesă coreeană utilitară, 
dar încărcată de semnificaţii 
simbolice). Lucrările mele, pe care 
le numesc «lacrimi textile», sunt o 
expresie - la scară miniaturală - a 
lirismului, esenţializând totodată 
rafinamentul cusăturilor şi tehnicilor 
textile coreene. Prin fuziunea cu 
propia-mi imaginaţie, formele 
tridimensionale rezultate trimit la 
ideea unor «lacrimi pietrificate». Mi- 
a trebuit destul de mult timp 
(aproximativ 5 ani), până să 
descopăr această modalitate de 
exprimare artistică, pentru că nu am 
dorit să urmez calea acelor artişti 
care imită şi interpretează formele 
tradiţionale de expresie. Pentru a fi 
mai explicită, reiau o declaraţie 
recentă: „Puteţi considera 
«Lacrimile» mele textile ca pe un 
norigae (accesoriu al costumului 
tradiţional coreean Hanbok, putând 
simboliza statutul social al 
purtătorului. Se agăţă de obicei în 
partea superioară a cămăşii din 
mătase, la diferite ocazii sau 
evenimente, având modele diferite 
în funcţie de anotimp. Originile sale 
pot fi datate încă din timpul

dinastiei Joseon), ca pe nişte 
ambasadori ai propriei sensibilităţi, 
care arată că viaţa nu este altceva 
decât o serie de secvenţe 
rememorate, fragmente ale unor 
amintiri personale, ceea ce îmi dau 
putere să cred, să iubesc şi să sper. 
Fiecare «lacrimă» este unică, 
precum versul unui poem, şi este 
înzestrată cu un conţinut ce face 
trimitere la o stare, o amintire, un 
mesaj «împachetat» şi cusut cu 
minuţiozitate.
Am vizitat Coreea de Sud pentru 
prima dată în 2012, la invitaţia D-nei 
Profesor Chunghie Lee, care atunci 
organiza prima ediţie a ”Korea 
Bojaghi Forum” la Seoul. încă de 
atunci aceste piese tradiţionale de 
tip Bojaghi, alături şi de alte 
aspecte caracteristice ale culturii 
coreene (costumul tradiţional 
Hanbok, accesoriile de tip Norigae), 
m-au fermecat, au fost pentru mine, 
aşa cum am mai mărturisit, 
„dragoste la prima vedere”.
„Pe parcursul istoriei sale lungi, în 
Coreea s-a păstrat o tradiţie 
distinctă şi un mod de viaţă

cusute manual cu tehnică orientală, 
iar încrucişările de pe cotor fac 
trimitere la cifrele romane XXX; 
ilustraţiile sunt în număr de 33, 
dintre care 32 sunt fotografii 
imprimate pe pagini dublate şi una 
constă într-un desen cusut cu 
aplicaţie de material textil, (pe hârtie 
albă pentru caligrafie), ştampilat în 
roşu cu semnătura coreeană 
”AMC / NUNMUL” (iniţialele 
autorului/ LACRIMĂ - în 
coreeană), datat şi semnat 
olograf de autor; coperta este 
din hârtie hanji, personalizată 
cu o cusătură cu fir de argint 
(uneori cu fir auriu), aplicată 
manual. Cutia conţine şi o piesă 
de mini-Bojaghi, o lacrimă unicat 
şi un set de 40 de cartoline, cu 
explicaţii în engleză referitoare la 
titlul ilustraţiilor, materialele şi 
tehnica utilizată, însoţită de un 
minipliant despre autorul ilustraţiilor 
în limba engleză şi coreeană. Cartea 
„Zâmbet cusut” apare într-un 
moment de cumpănă al omenirii, 
încercate de presiunea 
ameninţătoare a pandemiei, de frica
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CARTEA CA OBIECT ESTETIC
Anna-Mâria Orbân şi Mircia 
Dumitrescu - un cuplu admirabil de 
artişti plastici - mi-au dăruit, nu de 
mult, o carte cu totul specială. Zic 
aşa, deşi orice carte bună este 
specială, adică este - sau trebuie 
fie - unică în felul ei. Dar „Zâmbet 
cusut", cartea amintită mai sus, 
este într-adevăr specială de mai 
multe ori.
în primul rând, ea este 
nemaipomentit de frumoasă, 
începând cu coperta şi continuând 
cu ilustraţiile din interior, operă într- 
adevăr originală, în care fotografia 
şi ţesătura artistic modelată, cu 
gust şi talent, încearcă să traducă 
plastic versurile lui Ion Bogdan 
Ştefănescu, versuri - veţi vedea 
numaidecât - la rândul lor 
neobişnuite. O întâlnire armonioasă, 
surprinzătoare, între arte. Dacă mai 
ţinem seama că autorul versurilor 
concertate este un reputat 
muzician, avem atunci de ce să 
spunem că această carte frumoasă 
este opera în care se întâlnesc, 
grafic, mai multe vocaţii. Surpriza 
nu se opreşte însă aici. Sunt şi alte 
elemente care participă la realizarea 
acestei bijuterii grafice. Mircia 
Dumitrescu, prietenul lui Nichita 
Stănescu, lăsat nouă moştenire, a 
construit coperta cărţii, 
nemaipomenit - încă o odată - ar fi 
spus Nichita - de originală, 
frumoasă ea în sine, ca o pictură în 
care negrul fumuriu se armonizează 
cu o culoare nedeterminată din 
aceeaşi familie - un fumuriu mai 
slab şi mai blând, intermediar.
O combinaţie neaşteptată de 
nuanţe ale negrului care, în 
sine, este o negaţie a culorii.
Mircia Dumitrescu reuşeşte să- 
i dea o semnificaţie estetică.
Sunt apoi fotografiile, imaginile 
din interior: bucăţi de ţesături 
în culori diferite, astfel aranjate 
(modelate) încât ele sugerează 
ceva, ceva nedesluşit, în 
care fragmentele de stofă par 
rupte dintr-o tapiserie în care, 
iarăşi, culorile se cheamă şi se 
găsesc pentru a se armoniza 
ca într-un poem al 
corespondenţelor, întocmit de 
un artist simbolist care a 
învăţat bine lecţia 
baudelairiană. Fantazez 
desigur, dar nu mă îndepărtez 
prea mult de adevăr. Mai este 
ceva neobişnuit în această 
carte redactată în patru limbi 
(română, engleză, coreeană şi 
maghiară) şi păstorită de cinci 
autori şi traducători, la care se 
adaugă ambasadorul Kim Yong 
Ho al Corei de Sud la 
Bucureşti. De regulă, lucrările 
cu mai mulţi autori, în sfera 
artei, rareori sunt reuşite.
Zâmbet cusut, un titlu care 
vrea să simbolizeze, îmi vine să 
cred, inefabilul liric al 
cuvântului poeziei, în alianţă cu 
materialitatea şi fineţea 
ţesăturilor, reuşeşte.
Este, repet, un obiect estetic 
pe care îl ţii cu plăcere în mână 
şi-l citeşti cu bucurie.
Am lăsat, înadins, la urmă 
versurile lui Ion Bogdan 
Ştefănescu care, împreună cu

cele 33 de minitextile ale Annei 
Orbân, constituie osatura acestui 
obiect estetic. Versurile îmi par a fi, 
mai spun odată, nişte Haiku-uri 
adaptate, uşor modificate, scrise ca 
nişte mici fabule concentrate şi 
hermetizante, în două părţi. Mai 
întâi textul încifrat al poetului, după 
care vine la urmă, formulată într-un 
limbaj mai limpede şi mai lizibil, 
morala fabulei, lată un exemplu : 
„Ochi cu privirea întoarsă ţipătul 
unui pescăruş peste naufragiu” 
şi, în încheiere:
„A mai trecut un înger ” 
sau:

„Râsul încurcat în graba teilor 
ascunde mirosul sau poate 
pentru un timp secundele au tăcut” 
Mai citez din seria acestor notaţii 
oximoronice, menite să pună 
mintea cititorului la încercare : 
„Lemnul oftează sub talpa de rouă 
Număr cocorii 
în amurg surâsul umbrei” 
ori
„Ochi de culoare amară aerul 
paşilor grăbiţi
Plouă neîntrerupt în colţul cerului 
frânt”
în care, s-ar părea, stilul lui Ion

Barbu este explicitat în a doua 
parte a versurilor, în limbajul lui 
Bacovia. Cum se întâlnesc şi se 
lămuresc reciproc notaţiile 
hermetizante ale lui Ion Bogdan 
Ştefănescu cu imaginile date de 
minitextilele plastice ale Annei 
Orbân? Nu ştiu. Dar ştiu că stau 
bine în pagini, faţă în faţă, ca două 
vecine curioase care vor să-şi 
smulgă una alteia, secretele 
existenţei lor.
Carte frumoasă, cinste cui te-a 
făurit!

Acad. Eugen Simion
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1871 - SERBAREA DE LA PUTNA
Referitor la organizarea Serbării de 
ia Putna din 1870, Mihai Eminescu 
nota:
„Când am scris primele linii în 
privinţa serbărei de la Putna (v. 
Convorbiri iiterare, an Iv, nr. 14) am 
spus că frecările din viaţa politică şi 
spirituală la români nu-şi au cauza 
lor pe atâta în interese personale 
(precum o susţin unii), ci mai mult în 
<tre> profunda scisiune dintre 
direcţiunile pe carii au apucat unii 
pe de-o parte, alţii pe de 
alta; că, pentru a nu se 
perpetua, moşteni şi mări 
acest rău, generaţiunea 
tânără are trebuinţă de o 
singură direcţiune 
spirituală şi că încercarea 
de-a organiza viaţa 
viitorului va putea fi făcută 
de către junimea română 
cu ocaziunea foarte 
nimerită a serbărei de la 
Putna.
în epistola deschisă către 
d-nul Dumitru Brătianu (v.
Românui din august 1871) 
ce-am trimis-o împreună 
cu fratele Dan în numele 
Comitetului central am 
spus cum că în munca 
generaţiunilor trecute - 
care - au pus 
fundamentele largi şi nobil 
intenţionate a edificiului 
naţional - în acea muncă 
este deja cuprinsă toată 
ideea activităţii noastre din 
generaţiunea jună, că numai 
în continuitate cu lucrările trecutului, 
în prourmarea consecuentă a celor 
bine începute consistă misiunea 
generaţiunii viitoare. Oamenii cari 
au început regenerarea naţională 
ne-au dat ideea întregului ce noi 
avem a o realiza. ”(Ms. rom. 2257, 
p. 232) Despărţiţi de fraţii lor în 
1775, românii din Bucovina nu au 
încetat niciodată să lupte pentru

păstrarea identităţii de neam, limbă 
şi credinţă.
Tinerii români care îşi făceau studiile 
în străinătate participau şi ei la 
această luptă. în atmosfera 
societăţilor studenţeşti se înfiripau 
proiecte menite să ţină trează 
conştiinţa românească.
Prilejul pentru o manifestare cu 
profund caracter românesc nu a 
lipsit. La 3 septembrie 1469 
avusese loc sfinţirea mănăstirii

să o ştie toţi, mi-a răspuns că nu ar 
fi recomandabil să ştie guvernul 
austriac că românii din România, 
adică supuşi străini, au propus 
aranjarea acestei serbări, dar el a 
sugerat ideea în mai multe părţi”. 
Contemporanii lui Eminescu ne-au 
lăsat puţine mărturii despre 
prezenta lui Eminescu la festivităţile 
de la Putna. I. Slavici scrie că poetul 
soseşte la Putna cu câteva zile 
înaintea festivităţilor şi participă la

Mănăstirea Putna în 1860 - acuarelă de Franz Xaver Knapp

Putna de către Mitropolitul Teoctist 
al Moldovei, în prezenţa ctitorului. 
Sfântul Ştefan cel Mare. 
Aniversarea a 400 de ani de la 
sfinţire, considerată atunci a fi fost 
cu exact un an mai târziu, în 3 
septembrie 1470, era un pretext 
bun pentru ca autorităţile austriece 
să nu se împotrivească unei serbări 
- veritabilă şcoală naţională pentru

lucrările pregătitoare, alături de 
ceilalţi membri din comitet. 
Memorialistul şi poetul se urcă pe 
un deal din apropiere şi de acolo 
urmăresc începutul festivităţii.
Din amintirile lui T. V. Stefanelli 
aflăm că Eminescu distribuie în 
timpul festivităţilor poemul lui 
Dimitrie Guşti, La mormîntul 
lui Ştefan cel Mare, tipărit pe foi

nu a putut avea loc la 15 august 
1870. După începerea anului 
universitar, au continuat pregătirile 
pentru serbarea de la Putna. 
Duminică, 15 august 1871, la 
ora 8 dimineaţa, „trei rânduri de 
salve succesive anunţă adunarea 
oaspeţilor în porticul festiv”, loan 
Slavici deschide oficial serbarea în 
faţa unei mulţimi de peste 3.000 de 
oameni, care au asistat cu evlavie la 
slujbă. Liturghia a fost încheiată de 
cuvântul stareţului de atunci, 
Arcadie Ciupercovici, viitor 
mitropolit al Bucovinei. A urmat 
sfinţirea darurilor ce aveau să fie 
depuse la mormântul Sfântului 
Ştefan cel Mare, între care şi urna 
de argint. Serbarea de la Putna 
provinciile româneşti, păstrată până 
astăzi în muzeul mănăstirii. După 
Primul Război Mondial, o parte din 
acest pământ va fi presărat pe 
Câştigătorul concursului de 
discursuri organizat de Comitetul 
central de la Viena, A. D. Xenopol, a 
ţinut un mişcător cuvânt la 
mormânt, urmat de I. G. Sbiera, din 
partea „Societăţii Academice 
Române” şi de episcopul Filaret 
Scriban, delegat al Mitropoliei 
Moldovei. Eminescu, prezent şi el, e 
descris astfel de contemporani: 
„activ şi pios, totodată entuziast şi 
grav, apăsat parcă de răspunderea 
unui atât de răscolitor moment 
istoric”. După ce Corul studenţilor 
teologi din Cernăuţi a intonat imne 
religioase, prima zi a serbării s-a 
încheiat cu o mare petrecere 
populară, cu cântece şi jocuri 
româneşti. Ciprian Porumbescu a 
cântat atunci, la vioară, „Daciei 
întregi”.
întâlnirea studenţilor la Putna nu a 
rămas fără urmări. Pe lângă o vie 
amintire în sufletele celor prezenţi şi 
în tradiţia mănăstirii Putna, din 
generaţia care a pregătit serbarea 
s-au ridicat cei care au luptat pentru
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identitatea lorîntr-un imperiu care 
avea ca principiu „divide et impera”. 
Regimul politic le lăsa doar o mică 
libertate, atent supravegheată, şi îi 
supunea unor mari presiuni: 
învăţământul şi administraţia în 
limba germană, colonizarea intensă 
a rutenilor, funcţionarii de religie 
catolică. Personalităţi de seamă din 
intelectualitatea de origine 
românească au luptat pe plan 
politic şi religios, atât la nivel local, 
cât şi în capitala Imperiului, pentru

minte şi suflet - la care să participe 
români din toate teritoriile 
româneşti.
Dacă prilejul a fost suficient pentru 
un mare eveniment, prin purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu, au existat 
şi oameni pe măsură. Amintirile lui 
Teodor Stefanelli îl desemnează pe 
Mihai Eminescu ca fiind autorul ideii 
de a aduna la Putna tinerimea 
română: „Eminescu mi-a spus că el 
a «clocit» această idee şi când l-am 
întrebat de ce tace şi nu o spune ca

volante. Poemul a fost iniţial atribuit 
lui Eminescu şi inclus de D. P. 
Perpessicius în ediţia de Opere. 
Poemul s-a tipărit în Curierul de laşi 
cu semnătura lui D. Guşti, de unde 
este reprodus în Telegraful din 
Bucureşti. Perpessicius îl repune pe 
D. Guşti, în drepturile sale şi poemul 
rămâne cea mai importantă creaţie 
a sa.
Cu toate pregătirile, din cauza 
suspiciunilor autorităţilor şi a 
războiului franco-prusac, serbarea

drepturile românilor din Bucovina şi, 
mai târziu, pentru Unirea Bucovinei 
cu Patria-Mamă. 
în amintirea evenimentului, 
arhimandritul Arcadie Ciupercovici a 
ridicat în curtea mănăstirii o cruce 
comemorativă. Darurile depuse la 
mormântul voievodului vor rămâne 
acolo, în biserică, aproximativ 50 de 
ani, iar în secolul al XX-lea, turnul 
porţii va fi denumit „Turnul 
Eminescu”.

Gabriela Dumitrescu
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SYLVIA PANKHURST Şl MIŞCAREA SUFRAGETELOR

Sylvia Pankhurst
Pentru a creiona cadrul anilor 
1920-1940 şi pentru a putea 
înţelege contextul în care femeile se 
fac remarcate, este necesar să ne 
oprim asupra personalităţilor 
feminine implicate şi a observa în 
ce măsură au putut ele influenţa 
politicul, ce anume din experienţa 
lor de viaţă şi educaţie le-a permis 
să devină voci importante ale 
momentului.
Decenii la rând, femeile au luptat, 
fără rezultat, pentru dobândirea 
dreptului de a-şi exprima părerea 
prin vot - în Marea Britanie mai 
aprig decât altundeva. Deja în 1903, 
Emmeline Pankhurst împreună cu 
fiicele ei, Christabel şi Sylvia, au 
înfiinţat Women’s Social and 
Political Union (WSPU). Erau femei 
foarte inteligente, care înţelegeau 
ce este aceea politică, dar şi mai 
important e că aceste femei aveau 
un ţel precis, pe care-l urmau 
consecvent. De aceea Emmeline 
Pankhurst şi fiicele ei au reuşit să 
atragă de partea lor femei din toate 
păturile sociale şi de toate vârstele, 
pentru a se angaja în acelaşi scop, 
sub deviza: “Fapte în loc de vorbe”. 
Cele mai radicale din această 
mişcare distrugeau vitrinele 
magazinelor, aruncau cutii poştale 
în aer sau dădeau foc la clădiri 
nelocuite. Autorităţile au luat măsuri 
dure împotriva acestor militante 
pentru drepturile femeilor, 
recurgând la violenţă, aruncându-le 
în închisori. Cu toate acestea, 
mişcarea a continaut să ia 
amploare. în sfârşit, pe 6 februarie 
1918, cinci ani după moartea lui 
Emily Davison, a fost adoptată o 
lege, în baza căreia femeile cu 
vârste peste 30 de ani şi dispunând 
de o anumită avere puteau merge la 
vot. Un succes parţial al eforturilor 
îndelungate. La începutul secolului 
al XX-lea, Sylvia Pankhurst a luptat 
pentru socialism, feminism şi a 
dreptului de vot pentru femei. O 
evaluare a vieţii ei în această 
perioadă ne poate îmbogăţi 
înţelegerea acestor trei fenomene 
sociale. în mod surprinzător, deşi 
activitatea ei din aceşti ani a fost 
înregistrată în mod adecvat, în 
principal de ea însăşi în The

Suffragette Movement - An 
Intimate Account of Persons and 
Ideals, ea a fost adesea 
neînţeleasă şi subevaluată. Sylvia 
Pankhurst a contribuit mult la 
dezbaterile încă nerezolvate din 
jurul clasei muncitoare şi a 
diferenţelor dintre sexe şi la lupta 
pentru integrarea feminismului, 
împiedicându-le să devină termeni 
şi ideologii exclusive.
Ea a jucat, de asemenea, un rol 
important în crearea unui climat 
politic care a făcut loc femeilor, 
poate mai mult decât renumita ei 
soră Christabel. O înţelegere a 
acestui lucru poate, probabil, să 
dezvolte în continuare reevaluarea 
importanţei The Women’s Social 
and Political Union pentru

colonial italian, stârneşte un val de 
dezaprobare în Europa iar S. 
Pankhurst devine una dintre 
principalele voci îndreptate 
împotriva [taliei şi a acţiunilor ei 
coloniale. împăratul etiopian Haile 
Selassie cere ajutor în medierea 
conflictului la Societatea Naţiunilor, 
din care făceau parte atât Italia, cât 
şi Etiopia, dar ajutorul nu este cel 
aşteptat. La iniţiativa diplomatului 
român Nicolae Titulescu, Societatea 
Naţiunilor adoptă o serie de 
sancţiuni la adresa Italiei, dar 
acestea sunt minore şi nu rezolvă 
conflictul. Italia ocupând în 
1936 Etiopia iar împăratul Haile 
Selassie plecând în exil. Din păcate, 
ineficienţa Societăţii Naţiunilor este 
cauzată de existenţa unor tratate

Pankhurst intră şi mai mult în 
atenţia Serviciului de Securitate 
britanic (Ml 5) care îi va asculta 
telefoanele şi îi va verifica 
corespondenţa şi contactele, aşa 
cum avea să reiasă din rapoartele 
date publicităţii ulterior de către 
agenţia britanică.
Deşi Sylvia Pankhurst era 
conştientă de acest lucru, fapt 
demonstrat şi de o serie de scrisori 
din anii 1930-1940 în care aceasta 
se plânge diverşilor colaboratori cu 
privire la faptul că îi sunt ascultate 
telefoanele, scrisori studiate de 
către dr. Sarah Jackson, profesor 
asociat la Nottingham Trent 
University şi date publicităţii în^ 
2018, ea îşi continuă acţiunile. în 
dorinţa sa de promovare a statului
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campania de vot.
Cu toate acestea, acest capitol nu 
va relata din nou povestea 
sufragetelor şi nici nu va oferi o 
relatare narativă a rolului Sylviei în 
această mişcare. La începutul anilor 
1930, Sylvia Pankhurst renunţă la 
implicarea sa în cadrul mişcării 
comuniste, dar rămâne încă foarte 
conectată cu mişcările ce 
promovează lupta anti-fascistă şi 
anti-colonială. Invazia Italiei fasciste 
asupra Etiopiei în 1935-1936, în 
încercările lui Benito Mussolini de 
hrănire a propriului său ego cu 
privire la existenţa unui imperiu

între Marea Britanie, Franţa şi Italia, 
care au influenţat în mod negativ 
luarea unor măsuri potrivite faţă de 
statul italian agresor.
Sylvia Pankhurst se implică în acest 
conflict de partea Etiopiei, fiind prin 
convingerile sale, total împotriva 
agresiunilor armate şi a fascismului, 
dar şi a acţiunilor colonialiste, 
în 1936 înfiinţează publicaţiile The 
New Times şi Ethiopia News prin 
intermediul cărora face cunoscută 
opiniei publice situaţia Etiopiei şi îşi 
susţine ideile anti-fasciste şi anti- 
coloniale. Este momentul în care S.

etiopian şi de obţinere a sprijinului 
pentru acesta, S. Pankhurst scrie 
tuturor factorilor de decizie ai 
momentului, fiind, de cele mai multe 
ori, destul de dură în discursul său. 
Unele dintre aceste scrisori îi sunt 
adresate şi Elenei Văcărescu, în 
calitatea sa de delegat, 
reprezentant al României la 
Societatea Naţiunilor şi secretar 
general aj Asociaţiei Române de la 
Geneva. în scrisoarea datată 26 
aprilie 1938, aflată în fondurile 
Bibliotecii Academiei Române 
(B.A.R., Fond Elena Văcărescu,
S 18/DCCCXXX) conţine
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rugămintea adresată de Sylvia 
Pankhurst, Elenei Văcărescu, pentru 
ca aceasta să poate lua act de 
situaţia în care se afla poporul 
etiopian şi să încerce prin mijloacele 
de care dispunea, să ajute ca vocea 
etiopienilor să se facă auzită şi 
ocupaţia italiană să poată fi 
înlăturată. Sylvia Pankhurst făcea 
de asemenea referire în scrisoarea 
sala istoria României, la îndeplinirea 
idealului naţional - înfăptuirea Marii 
Uniri - şi la înţelegea de care ar 
trebui să dea dovadă România, prin 
reprezentanţii săi, cu privire la 
soarta Etiopiei, făcând o paralelă 
între situaţia teritoriului românesc, 
aflat la un moment dat sub 
stăpânirea altor popoare, înglobat în 
imperii, şi situaţia teritoriului 
etiopian, aflat pe lista dorinţelor 
unui stat autoritar.
De altfel, S. Pankhurst are un ton 
dojenitor la adresa atitudinii 
rezervate pe care o are România, 
remarcând că nu este tocmai 
potrivit ca un popor care a suferit 
din cauza acţiunilor altor popoare, 
să nu sprijine cu mai multă 
convingere, un alt popor aflat într-o 
situaţie dificilă, nedreptăţit. Alegerea 
Elenei Văcărescu nu este 
întâmplătoare, aceasta fiind una 
dintre femeile influente şi 
reprezentative ale perioadei, simbol 
al luptei pentru afirmarea şi 
emanciparea femeilor, ea însăşi o 
personalitate complexă. 
Descendentă a boierilor Văcăreşti, 
fiica diplomatului român loan 
Văcărescu şi a Eufrosinei Fălcoianu, 
era cunoscută pentru activitatea sa 
culturală, dar şi pentru neîmplinita 
poveste de iubire avută cu regele 
Ferdinand în 1890 (pe atunci prinţ 
moştenitor). Deşi, poate, un fapt 
mai puţin cunoscut. Elena 
Văcărescu asprijinit prin activitatea

sa diplomatică realizarea Marii 
Uniri, pentru care a militat 
constant, deşi se afla în exil la 
Paris.
Din ianuarie 1919, este membră a 
delegaţiei României la Conferinţa 
de Pace de la Paris, poziţie din 
care militează pentru pace, iar din 
1922 devine membru permanent 
cu drepturi depline în cadrul 
Comisiei de cooperare intelectuală, 
aflată sub patronajul Societăţii 
Naţiunilor, fapt ce îi înlesneşte 
colaborarea cu Nicolae Titulescu şi 
promovarea, împreună cu acesta, a 
valorilor româneşti în cadrul 
diverselor evenimente.
Ca o recunoaştere a meritelor sale 
culturale şi diplomatice, în 1925, 
Elena Văcărescu devine membru de 
onoare al Academiei Române, fiind 
una dintre primele femei care s-au 
bucurat de acest privilegiu.
Doi ani mai târziu, ea primeşte 
ordinul Legiunea de Onoare, din 
partea preşedintelui Republicii 
Franceze, iar în 1933, primeşte 
ordinul Coroana României în grad 
de Mare Ofiţer.
în acest context, este lesne de 
înţeles colaborarea dintre Elena 
Văcărescu şi Sylvia Pankhurst, 
ambele fiind voci cunoscute ale 
perioadei interbelice, fiecare dintre 
ele militând şi susţinând cu multă 
convingere cauzele în care credeau. 
De altfel, Sylvia Pankhurst nu este 
străină nici de colaborarea în plan 
cultural cu alte personalităţi 
româneşti. Pe lângă colaborarea cu 
Nicolae Titulescu şi Elena 
Văcărescu, în ceea ce priveşte 
domeniul diplomatic, Sylvia 
Pankhurst întreţine legături cu 
George Oprescu (1881 -1969), 
istoric, critic de artă şi colecţionar 
român, profesor al Academiei de
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ISadame Eelen Tacaresco,
Roumanian Delegation,
The Palace of the lîations, Geneva.

SVfitzerland.
Dear Helen Vacaresco,

I see with horror that it is reported. in 
the "Daily lelegraph" that Soumanla is to he 
given the hideous tasîi of proposing that States 
are to consider themselvcs free to recognise 
Italyfs sovereişnty over Abyssinia. They are 
hurrying it through hecause it is ezpected that 
7.’h.en the great rains come the Ahyssinians will 
recapture their capital.

I am sending you imder separate cover
the last two issues of our paper. You v/ill see

JeVn.
very differeiit A

Elena Văcărescu la întâlnirea membrilor Institutului de Cooperare Intelectuală de la
Roma

George Oprescu la deschiderea expoziţiei de mulaje de la Bruxelles

Belle-Arte şi, din 1948, membru de 
onoare al Academiei Române şi 
reprezentant al României la 
Societatea Naţiunilor.
Scrisorile dintre Sylvia Pankhurst şi 
George Oprescu, aflate în fondurile 
de corespondenţă de la Biblioteca

WEST DENE," 
CHARTERIS ROAD. 
WOODFORD GREEN. 
ESSEX.

,i I

that Ijhe news v/e 
/,^he "Uanchester

Ă'ive is not

Guardian”. 
that a people lihe R(iiliQanialj^.h.ich

It is mo st tragic 
diL liherated

themselves from oppression should have put upon 
them the shame of this dasterdly act, and that 
they should he used to holster up the plscist 
intrigues in v/hich too many prominent otatesmen 
are dahhling. The British people are disgusted, 
tut the JPoreign Office is influencing the Bditors

of the newspapers, and therefore the - ohjeotion here

to condoning aggression and asserting ourselves with the 
Dictators is not manlfested as it should he to the outer world.

I sincerely trust you will raise your voice against 
this crime, but indeed I am sure you will.

îîith kind rememhrances.

hirJ- ■ . lO

tyytoL

e.-ely youra, , ,

S)

-sylvia ?an>hu: st.

Academiei Române (S 2(1-3)/ 
DCLXXXVIII), acoperă perioada 
1929-1930, subiectul principal al 
discuţiilor fiind poeziile lui Mihai 
Eminescu şi promovarea lor la nivel 
internaţional.
în scrisoarea trimisă de Sylvia 
Pankhurst, la 8 noiembrie 1930, 
George Oprescu este informat cu 
privire la faptul că, poeziile lui 
Eminescu au fost foarte bine primite 
la evenimentul organizat în Anglia 
(Eminescu has been well received) 
şi asigurat de o colaborare strânsă 
pe viitor.
în 1930, apărea la Londra, la editura 
Kegan Paul, Trench, Trubner & co 
un elegant volum, legat în piele 
roşie, conţinând următoarele poeme 
eminesciene: Călin. File din 
poveste, împărat şi Proletar, Strigoii, 
La mijloc de codru. La steaua. 
Somnoroase păsărele. Sonet. 
Oricâte stele. Peste vârfuri. De ce 
nu-mi vii. Şi dacă ramuri.
Tălmăcirea a fost făcută de I.
Olimpiu Ştefanovici - Svensk, aflat 
pe atunci la studii în Marea Britanie, 
ulterior profesor de engleză la Cluj, 
iar versificaţia a fost opera poetei 
Sylvia Pankhurst. Prefaţa era 
semnată de George Bernard Shaw 
iar Introducerea aparţinea lui 
Nicolae lorga.
Pentru poeta-traducătoare, 
Eminescu nu a fost o pasiune^ 
trecătoare sau conjuncturală. în 
Prefaţa la lucrarea „Etiopia, o istorie 
culturală”, Sylvia Pankhurst 
mărturiseşte faptul că, prin 
intermediul lui Eminescu, a 
descoperit România.

Nina Cristea
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CONDICA MĂNĂSTIRII ARNOTA - DIONISIE ECLEZIARHUL
Dionisie Ecleziarhul, renumitul 
cărturar muntean de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XlX-lea, este cunoscut 
prin opera sa istorică (el fiind, aşa 
cum ştim, autorul Hronografului 
Ţării Româneşti), dar şi prin bogata 
activitatea sa de copist, caligraf, 
traducător de documente şi 
miniaturist. De origine din judeţul 
Vâlcea, Dionisie a intrat în viaţa 
monahală şi a activat o vreme ca 
ecleziarh la Episcopia 
Râmnicului, la Biserica 
Sf. Apostoli din Craiova 
(1788-1791), ajungând şi 
staret la Mănăstirea 
Bistriţa (1795-1799).
Ulterior a devenit 
ecleziarh la Mitropolia 
Ţării Româneşti (1804- 
1812), apoi dascăl 
slavonesc la Craiova. în 
interval de aproape o 
jumătate de veac, el a 
realizat circa 60 de 
lucrări, cele mai multe 
fiind condici de 
documente mănăstireşti 
şi pomelnice ale unor 
schituri.
Condica mănăstirii 
Arnota, una dintre 
opereie iui Dionisie 
Ecieziarhui, care se 
păstrează ia Cabinetui de 
Manuscrise-Carte Rară ai 
Bibiiotecii Academiei 
Române din Bucureşti, 
fiind donată acestei 
instituţii în 1894 de către 
ierarhui losif Naniescu, 
aşa cum afiăm din 
ştampiia de pe fi ia 1.
Condica este scrisă pe 
hârtie (34 x 23 cm), cu 
fiiigran, cu cerneaiă 
neagră şi roşie, textui 
fiind în iimba română, cu 
caractere chiriiice.
Coperta (35 x 24 cm) 
este cea originală, de 
piele maro-roşcat, cu 
motive florale incizate.
Lucrarea conţine 324 de 
documente ale mănăstirii 
(incluse în pachetul 
Documente Istorice 
CMXIV), acte oficiale, 
hrisoave şi cărţi domneşti 
de danii, privilegii, întăriri de 
proprietăţi, zapise (acte de vânzare- 
cumpărare) sau hotărnicii ale 
moşiilor, realizate de boieri şi întărite 
de domni. Actele, aşa cum citim din 
cuprins (scara) de la fila 5 recto, 
sunt grupate tematic, iar în cadrul 
fiecărei părţi, sunt ele sunt dispuse 
cronologic şi se referă la moşiile 
mănăstirii de la Dobriceni, 
Bărbăteşti, Cacova, Bogdăneşti, 
Grădiştea, Floreni, precum şi la 
unele privilegii, vinărciul sau venitul 
vămii de la Câineni.
Din Predoslovie aflăm că Dionisie 
fusese rugat de egumenul Paisie să 
copieze într-un registru actele de 
proprietate referitoare la moşii, vii, 
mori şi la alte bunuri ale acelei 
comunităţi, sarcină pe care copistul 
a primit-o, din dragoste pentru cele 
dumnezeieşti şi pe care executat-o, 
transcriind condica cu atentie dună

actele originale: Acest cinstit şi 
cuvios egumen Kir Paisie 
ieromonah, fiind mai-nainte vreme 
egumen la sfânta mănăstire 
Sadova, s-au îndemnat de au făcut 
condica sineturilor mănăstirii de 
acolo... După vreme, acum, într- 
acest an, cu poruncă mutându-se la 
sfânta mănăstire Arnota cu 
egumenie..., cu râvnă pornit fiind, 
m-au pohtit pe mine (carele şi 
celelalte condici ce s-au zis mai sus

Şi spre încredinţare, am iscălit: 
Dionisie biv ecleziarh Episcopiei 
Râmnicului, 1804. Dionisie 
semnează ca biv adică fost 
ecleziarh al Râmnicului, deoarece la 
acea dată, 1804, era la Mitropolia 
din Bucureşti.
Condica mănăstirii Arnota, 
importantă prin conţinut, este 
totodată valoroasă şi din punct de 
vedere artistic, căci ea este ornată 
cu frumoase miniaturi, pictate în
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am scris), ca să scriu şi la 
această mănăstire condica... Deci 
socotit-am şi eu acest lucru a face 
mai multAntru adevăr zic/ pentru 
dragostea dumnezeiescului locaş şi 
a fratelui celui ce au cugetat a face 
lucru spre mare folos mănăstirii, 
decât pentru plata, pentru multa 
supărarea scrisului, neputincios 
fiind şi ca doară, pre lângă a altora 
facere de bine întru pomenirea lor 
voi fi şi eu pomenit la sfintele 
lăcaşuri, am primit şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu <şi> prin multă 
osteneală, scris-am toate 
hrisoavele, cărţi şi zapise ce mi s-au 
încredinţat, ale zestrilor mănăstirii, 
de moşii, de vii, de mori şi de alte 
lucruri ce coprinde stăpânirea 
mănăstirii, care acestea le-am scris 
cu înţelegere şi cu bună-rânduială şi 
cu luare aminte, întocmai după cele 
adevărate, din cuvânt în cuvânt....

culori vii, reprezentând icoane, 
motive florale sau steme. De pildă, 
la fila 4 recto, regăsim icoana 
Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail 
şi GavriiI, care erau, aşa cum citim 
din documente, ocrotitorii sfântului 
locaş. în mijlocul lor, într- un 
medalion, este redat Mântuitorul 
Hristos, binecuvântând cu ambele 
mâini. La fila 2 recto este zugrăvită 
biserica mănăstirii Arnota, din profil, 
având două turle şi un pridvor 
deschis, iar pe versoul filei, apare 
egumenul Paisie, cel care 
comandase realizarea volumului. 
Stareţul, redat în plină pagină, este 
zugrăvit în picioare, din profil, 
având o cruce în mâna dreapta şi 
Sfânta Evanghelie în stânga; este 
îmbrăcat cu haine monahale, rasă 
şi camilafcă.
Din Predoslovie însă aflăm însă că 
stareţul nu a mai apucat să vadă

terminată condica pe care o 
comandase, deoarece a murit 
înainte ca Dionisie să o finalizeze. 
Prin urmare Dionisie a încredinţat 
lucrarea sa terminată, împreună cu 
actele originale care îi fuseseră 
predate şi pe care le copiase, noului 
egumen, Chesarie, care i-a şi plătit 
munca sa.
Cele mai multe dintre miniaturile pe 
care le conţine condica sunt diferite 
variante ale stemei Ţării Româneşti, 
pictate cu multă măiestri de acelaşi 
Dionisie Ecleziarhul. Dincolo de 
frumuseţea artistică, ele sunt 
valoroase şi din punct de vedere 
heraldic. De pildă, o stemă apare în 
primul act cu care se deschide 
condica, anume cel prin care, la 23 
aprilie 1639 (CMXIV/2), Matei 
Basarab (ctitorul sfântului locaş) 
dăruia Arnotei vinăriciul şi părpărul 
din satele Costeşti şi Bărbăteşti şi a 
patra parte din vama de la Câineni 
(documentul a fost transcris integral 
şi publicat în colecţia Documenta 
Romaniae Historica).
O altă variantă a stemei apare pe un 
act de la Constantin Brâncoveanu, 
prin care acesta, la 17 iunie 1690 
(CMXIV/12, fila 12 verso-14 recto), îi 
întărea comunităţii monahale 
vechile proprietăţi şi privilegii, 
anume vinăriciul (adică venitul pe 
vii, care era împărţit între domnie şi 
mănăstire) de la satele Costeşti, 
Bărbăteşti, Dobriceni şi Bogdăneşti. 
în condică apare şi un act de la 
Mihai Viteazul, din 25 martie 1600 
(CMXIV/29, de la fila 50, publicat în 
colecţia Documenta Romaniae 
Historica), prin care domnul întărea 
jupâniţei Maria satul Dobriceni, care 
ulterior va deveni al mănăstirii. 
Deasupra actului, Dionisie 
Ecleziarhul pune stema Ţării 
Româneşti (acvila cruciată, scut 
ţinut de lei tenanţi, simbolurile 
puterii, steaguri), însă în dreapta 
paginii, el desenează şi o mână care 
ţine o spadă, lângă care scrie: Mihai 
voievod cel Viteaz.
Prin urmare, condica mănăstirii 
Arnota este importantă atât prin 
conţinutul documentelor, care 
reglementează drepturile, 
proprietăţile şi privilegiile de care 
s-a bucurat, de-a lungul timpului, 
mănăstirea Arnota, ctitoria lui Matei 
Basarab, cât şi prin miniaturile pe 
care le conţine. Lucrarea poate fi 
valorificată, prin studiereaactelor, 
care pot aduce completări 
importante la istoria sfântului locaş.

Oana-Mădălina Popescu
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