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MUZICĂ ŞI LITERATURĂ DIN EPOCA FANARIOTĂ  
ÎN MANUSCRISE DIN ROMÂNIA 

OZANA ALEXANDRESCU* 

Abstract 
The present study stems from comparative research on four manuscripts housed in the library of the 
Romanian Academy in Bucharest, which contain secular music and come from the late 18th – or early 
19th – century. It is well known that the notation for writing down secular music is that of the 
Byzantine tradition, but with markings pertaining to the makam and usul of the respective piece. The 
lyrics are adopted from the literary repertoire of wide-circulation throughout cosmopolitan society 
that characterized the Phanariot era, which casts this type of musical expression in the context of, to 
use a contemporary term, “entertainment music”. In particular, a large number of the song-lyrics 
come from Erotos Apotelesmata (1792) and the poetry of Athanasios Christopoulos (1811). In the 
present study, since no Romanian translation of Erotos Apotelesmata has been so far available, I offer 
the Romanian version of the third story, cross-referenced among the four manuscripts that contain the 
musical versions. Insofar as the documentary material is concerned, among the most important 
sources is the manuscript that belonged to Petros Peloponnesios who, very likely, was also the 
compiler (BAR gr. 927). For the purpose of musical documentation, I have also included the modern 
edition of one song, as well as a table of the makams and their corresponding modal signatures of the 
Byzantine neumatic system. 
 
Keywords: secular music, Erotos Apotelesmata (1792), Athanasios Christopoulos, Petros Peloponnesios, 
Phanariotic poetry, makam, usul. 

În manuscrisele cuprinzând muzică de tradiţie bizantină în notaţie neumatică, conţinutul este liturgic. 
Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, notaţia neumatică a fost utilizată şi pentru consemnarea în 
manuscris a muzicii cu text profan. Deşi sistemul de notaţie este acelaşi (semne diastematice, chironomice, 
mărturii, ftorale), muzica laică a asimilat noţiunile proprii muzicii orientale, numite turco-perso-arabe, 
respectiv noţiunile de makam şi usul. 

În fondul Bibliotecii Academiei Române (BAR) există patru culegeri cu un conţinut unitar de muzică 
laică, încadrate între a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi primele două decenii ale secolului al XIX-lea. 
Aceste manuscrise (ms. gr. 925, ms. gr. 927, ms. gr. 653, ms. gr. 784) au fost cercetate de muzicologii 
români Gheorghe Ciobanu şi Nicolae Gheorghiţă şi de muzicologul grec Ioannis Plemmenos1. Am exclus din 
prezentul studiu atât ms. gr. 370, întrucât este o copie a culegerii Eutherpe2, cu cele mai multe texte în limba 
turcă, cât şi ms. gr. 1349 şi ms. rom. 332, ce conţin doar texte, fără notaţie neumatică, cu câteva indicaţii de 
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makam. În ceea ce priveşte textul literar al cântărilor, acesta aparţine literaturii din epoca fanariotă şi a făcut 
obiectul cercetării în numeroase studii semnate de distinşi elenişti3. 

Multe dintre poeziile prevăzute cu text muzical figurează în două lucrări literare de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea: Σχολείον των ντελικάτων εραστών (Şcoala amanţilor delicaţi), apărută în 1790 la Viena şi Έρωτος 
Αποτελέσματα (Consecinţele dragostei), publicată, de asemenea, la Viena în 1792. Aceste poezii au circulat însă 
într-o formă similară folclorului, pe cale orală, şi au fost consemnate în manuscris cu câteva decenii înaintea 
publicării celor două lucări literare4. Privit în termeni actuali, acesta era repertoriul de „entertainment” al epocii 
fanariote, deosebit de apreciat de societatea cosmopolită, cunoscătoare de limba greacă. Din necesitatea de a fi 
la curent cu acest repertoriu la modă, au apărut culegerile numite mismaya, alcătuite spre a servi celor interesaţi 
să facă o bună impresie în adunările cu pretenţii culturale sau doar la petreceri5.  

O astfel de culegere o reprezintă ms. gr. 927 (BAR); de format diferit de cel obişnuit, de dimensiuni 
reduse şi cu legătura pe latura mică a filei, arată ca un adevărat volum „de buzunar”. Importantă, în vederea 
datării, atât a conţinutului, cât şi a alcătuirii manuscrisului, este însemnarea de la f. 86: „pentru această 
culegere (μετζμαι) am dat fiului răposatului protopsalt de la sfânta marea biserică a lui Hristos un surtuc 
îmblănit de la Viena, în anul 1808, la Iaşi, (culegere) pe care a avut-o răposatul de la de trei ori fericitul kyr 
Petros Peloponesios, deoarece acest protopsalt (numit) mai sus este Petros Byzantios care a fost elevul acelui 
fost lampadar Petros Peloponesios; pentru ştiinţa fiecăruia (amintesc) că are cântări deosebit de alese”6. Din 
această însemnare reiese faptul că ms. gr. 927 a aparţinut renumitului Petru Peloponisiul şi este foarte 
probabil să fi fost alcătuit chiar de acest autor, recunoscut pentru măiestria sa în ambele stiluri de muzică, 
liturgică şi laică, şi care a trăit până în anul 1778. În consecinţă, se poate estima că poeziile sub formă de 
cântece erau în circulaţie încă din deceniul şase al secolului al XVIII-lea. 

Textele din toate cele trei povestiri care alcătuiesc Έρωτος Αποτελέσματα se găsesc în număr variabil 
în cele patru manuscrise, sub forma cântărilor. Din cercetarea noastră a reieşit următoarea dispunere: 41 de 
texte în ms. gr. 927, 23 în ms. gr. 925, 10 în ms. gr. 653, 21 în ms. gr. 784. Dintre acestea unele se regăsesc 
în trei manuscrise, în două, sau într-un singur manuscris şi nicio cântare nu este comună celor patru culegeri7.  

În ms. gr. 653, din 27 de cântări, 10 sunt poezii din Έρωτος Αποτελέσματα, dar numai două cântări se 
regăsesc şi în mss. gr. 925, 927 şi 784; acestea sunt Τί μεγάλη απωρία şi Μαύρα πιά αποφάσισα. În ms. gr. 
784, pe lângă cele 21 de poezii comune cu Έρωτος Αποτελέσματα, există şi o altă sursă de inspiraţie poetică, 
şi anume creaţia lui Athanasios Christopoulos din volumul publicat în 18118. Atribuirea apare εκ των 
λυρικών, εκ των λυρικών αθανασίου, sau doar λυρικόν (cele de dragoste) şi βακχικόν (cele bahice). Această 
literatură era consumată atât în originalul în limba greacă, cât şi în traducere în limba română9. Întrucât 
lucrarea Έρωτος Αποτελέσματα nu a fost tradusă, vom prezenta a treia povestire, pentru a avea o imagine de 
ansamblu a inserării poeziilor în desfăşurarea textului literar şi, în special, a poeziilor-cântări ce figurează în 
cele patru culegeri. Am ales cea de a treia povestire deoarece porneşte de la un fapt istoric real, şi anume, 
exilul lui Alexandru Mavrocordat, domnitor în Moldova doar un an (1785–1786), obligat să se refugieze în 
Rusia din cauza situaţiei sale faţă de Înalta Poartă. Domnitorul este cunoscut şi cu apelativele „Firaris” şi 
„Fygas”10.  
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„Poltava este o cetate în Rusia Mică, mult vestită şi renumită pentru victoriile sale asupra duşmanilor. 
Aşezarea este minunată, deoarece cuprinde patru coline şi deasupra celei mai înalte se află fortăreaţa 
înconjurată de ziduri de pământ mai tare decât piatra. Suburbiile sunt dispersate pe două coline mai mici, 
care sunt împodobite cu mai multe grădini şi păduri. Pe cea de a patra colină s-a clădit încântătoarea 
mănăstire a Sf. Treimi unde locuieşte şi arhiepiscopul acestei eparhii. Este curios că dintr-o parte colinele nu 
par a se reliefa prea mult, aşa încât de la distanţă nu se pot vedea, ci sunt la nivelul câmpurilor. Pe cealaltă 
parte colinele se văd ieşind mult în evidenţă, aşa încât se pot vedea de departe. Pe această parte trece şi râul 
Vorsgla, la o distanţă de 5 verste ruseşti, adică o oră, şi se varsă în râul Nipru, care curge până la Marea 
Neagră, trecând prin Ozos şi Kilbournos. Acest râu Vorsgla este vestit pentru victoria acelui Petru cel Mare 
asupra suedezilor, deoarece în râu nu a curs doar sângele soldaţilor, ci şi sânge regesc. Pe cealaltă parte se 
află câmpurile unde şi-au aşezat taberele ţarul Petru, dar şi regele suedezilor Carol; ca mărturie despre 
moartea suedezilor stau gropile şi mormintele care sunt pline de morţii lor, care sunt precum dealurile, şi 
până azi se numesc pe ruseşte Svetskaia moghila. De aceea, zic, această victorie a dorit-o şi impărăteasa 
Ecateria a II-a, în timpul călătoriei pe care a făcut-o în împărărţia ei, cinstind-o cu vizita sa, slăvind-o 
totodată şi cu un război înscenat. În acest oraş Poltava era episcop şi prea înaltul Evghenie, precum şi 
Theotokis, acesta dovedindu-se vrednic, doi bărbaţi prea înţelepţi şi peste măsură de virtuoşi, fiecare dintre ei 
având ca loc de baştină Kerkyra, care este pentru patrie loc de glorie şi mărire. În acest oraş Poltava îşi găsise 
refugiul şi domnitorul din Moldova, Mavrocordat, acela care, mai înainte văzând pornirea rea a sultanului 
împotriva lui, a plecat în noapte cu câţiva dintre slujitorii lui, părăsind tronul. Printre aceştia se afla şi 
secretarul cămăraş Antonios, numit Zagorianul, nu foarte frumos, dar inteligent şi serios şi cunoscător al mai 
multor limbi străine. După ce au ajuns toţi cu bine la Poltava, şi niciunul dintre aceştia neavând cu ce să se 
ocupe, fiindcă pierduseră funcţiile, au început să se plimbe pe deasupra zidului cetăţii, după cum era obiceiul 
oraşului. Pe zidul cetăţii obişnuiau să facă promenadă femei şi bărbaţi, fete şi băieţi, mici şi mari, tineri şi 
vârstnici, pentru a respira acolo cel mai curat aer. Casa în care a locuit mai întîi domnitorul de care vorbim 
era una a unui evghenit, care avea şi o fată numită Varvara, frumoasă şi extrem de cuviincioasă, şi deşi la 
Poltava fetele sunt foarte libere şi sociabile, aceasta însă semăna cu o fată din Grecia, după modestie şi 
seriozitate. Modestia sa era extremă, educaţia din cea mai aleasă, vorbirea ei reţinută, dar cu înţelepciune şi 
dulceaţă şi acolo unde stătea era de parcă se cobora înţelepciunea după cum se zice. Şi după cum se 
comporta, aceasta nu se plimba nici pe ziduri, nici pe după ziduri precum celelalte fete. Antonios, imediat ce 
a văzut-o prima dată în casa ei, în care se aflau găzduiţi cu toţii, a fost împins de dragoste, astfel încât orice 
îndatoriri ar fi avut, trebuia să le treacă cu vederea, pentru a putea să slujească dragostei. Şi fiind necăsătorit, 
vrei nu vrei trebuia să slujească dragostei. «Lipsa de preocupare şi celibatul sunt lucruri care se întâmplă 
înainte de a te îndrăgosti», precum zice şi acel înţelept: «bărbatul celibatar trăieşte în pofte». Norocul, însă, al 
lui celebi Antonaki, l-a lipsit de această frumuseţe a ei, fiindcă domnitorul s-a mutat în altă locuinţă. Acesta 
însă nu a încetat să caute pentru a putea să o vadă intenţionat pe coconiţa. Obişnuia să meargă duminicile la 
biserica de piatră, unde şi aceasta se ducea, însoţită de mama sa. Şi pentru că lucrurile mergeau bine fără ca 
aceea să observe ceva, a vrut să-i trimită un mic răvaş. Şi în calitate de poet a compus aceste stihuri. Acestea 
sunt următoarele: 

 
Varvara, sufletul meu! 
Οπόταν είσαι μοναχή 
Când eşti singură, / gândeşte-te, cu grijă, şi la mine [...].  
(BAR gr. 784, f. 95v) 
 
După ce a compus răvaşul, s-a gândit să-l trimită, însă, şi-a spus lui însuşi, ea nu înţelegea greaca; dacă 

îl trimit greceşte nu foloseşte nimănui, ruseşte nu ştiu, aşa că ce trebuie să fac? 
În timp ce cugeta, a sosit şi profesorul său numit Ioan Liubici, cel care îl învăţase limba rusă, care 

înţelegea puţină greacă. Acestuia îi erau cunoscute şi latina şi franceza, aşa încât era uşor să se lămurească. Îi 
spuse deci: ai venit la timpul foarte potrivit. Liubici îi răpunde: De ce? Aş dori, îi spune, să-mi faci aceste 
versuri pe ruseşte, dar să păstrezi acelaşi înţeles şi să iabă aceeaşi expresivitate ca cele în greacă. Atunci 
Liubici îi promite şi îndată îi traduce înţelesul cuvintelor acelea pe care nu le ştia, şi astfel au pornit la drum. 
Antonios, a doua zi, a vrut să compună un mic răvaş în versuri, având în acrostih numele acesteia şi al tatălui 
ei, Grigorie; căci aşa se numea tatăl ei. Acrostihul este acesta:  
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Varvara Grigorievna ah!!  
Vrednica mea de admiraţie, Varvara Grigorievna 
 
Βλέμμα το ιλαρόν σου 
Privirea ta blândă şi portul tău dulce 
Îmi cuprind, cu atracţie, inima [...].  
 
După ce a terminat acest acrostih, a venit şi profesorul său Liubici şi i-a făcut versurile pe ruseşte, şi 

deoarece nu i-au plăcut acelea, din acest motiv i le-a dat să le mai traducă încă o dată. A doua zi, către 
amiază, i-a adus versurile traduse, dar nu cu acrostih. Aşadar s-a hotărât să trimită cele două împreună, cele 
în greacă cu acrostih şi cele în rusă, ca să le înţeleagă sensul. Şi a reuşit uşor deoarece la conacul 
domnitorului era o femeie cunoscută din casa Varvarei Grigorievna. A strigat-o imediat, zicându-i într-o 
rusească şchioapă, aşa cum ştia el, câteva cuvinte şi dăruindu-i câţiva bănuţi. Aceasta a ascultat şi s-a dus să 
facă ceea ce i-a spus. Din întâmplare a găsit-o singură pe fată şi înmânându-i răvaşul i-a spus: «Acest răvaş, 
stăpână, mi l-a dat grecul de la domnitor ca să ţi-l dau». Aceea luând răvaşul şi citindu-l i-a spus: «bine...». 
Şi fiind neobişnuită cu astfel de lucruri, ştiindu-se cu inima curată şi fără viclenie, n-a simţit niciun fel de 
nelinişte. Şi într-adevăr, mare comoară este o inimă curată. După ce s-a întors femeia, celebi Antonaki a 
întrebat-o despre răvaş şi auzind că i l-a dat fetei, s-a bucurat foarte mult. După amiază, domnitorul a ieşit, 
cum îi era obiceiul, să se plimbe cu trăsura, către pavilion, lăsându-i pe ceilalţi singuri. Celebi Antonaki nu a 
pierdut timpul şi îndemnându-i pe kafetzibaşa şi pe tzibuktzibaşa, pe stolnic precum şi pe cel de al doilea 
kafetzibaşa (cămăraşul care era mai mare peste kafetzibaşa şi mergea întotdeauna cu domnitorul), ca să 
meargă şi aceştia în pavilionul învecinat, de unde se puteau întoarce mai repede decât domnitorul. La acest 
îndemn s-au supus toţi şi s-au îndreptat către pavilion. După ce au ajuns şi s-au veselit puţin, au început să 
cânte fiecare ceea ce ştia. Şi celebi Antonaki, experimentat în cântările de la Constantinopol, a început să 
cânte următoarele: 

 
Ποτέ δεν εδοκίμασα του έρωτος τα πάθη 
Niciodată nu m-au încercat necazurile din dragoste; 
Aceasta însă, după cum se vede, vrea să mi le facă cunoscute [...]. 
 
Primul kafetzibaşa a cântat următorul cântec: 
Καλώς τα μάτια σου τα δυο 
Sunt bineveniţi ochii tăi, pe care ardeam să-i văd, 
Ochii şi draga mea, acestea sunt comoara mea [...]. 
 
Al doilea kafetzibaşa, astfel: 
Δεν ηξεύρω, φως μου, τι δηλοί 
Nu ştiu, draga mea, ce gândeşti [...]. 
 
Stolnicul a cântat următorul cântec: 
Μόλις η τύχη μ’ άρχισε μουσαετέ να δειξει 
Imediat ce soarta a început să mi se arate [...].  
 
Tzibuktzibaşa a mai cântat următoarele: 
Δυο γνώμες το να συμφωνούν 
Când două păreri sunt de acelaşi fel  
Şi în iubire pătimesc [...]. 
(BAR gr. 925, f. 13v, BAR gr. 927, f. 40, BAR gr. 784, f. 124) 
 
Vornicul, care a venit şi el mai târziu, a cântat următoarele, foarte armonios:  
Η Αφροδίτη βλέπει εκείνο που δεν κρίνει 
Afrodita îl vede pe acela pe care, 
adesea, dragostea nu-l găseşte [...]. 
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Şi al doilea portaris, după ce l-a urmărit pe vornic, a dorit să cânte:  
Στοχάζομαι και απορώ στην τωρινήν φιλίαν 
Cuget şi mă întreb despre prietenia actuală, 
care stă pe buze şi nu în inimă. 
(BAR gr. 925, f. 14v, BAR gr. 927, f. 25v, BAR gr. 784, f. 119v) 
 
După aceea, celebi Antonaki a început să continue: 
Τα κάλλη σου, ψυχή μου, τα τόσα θαυμαστά 
Draga mea, calităţile tale atât de minunate  
nu au asemănare, căci sunt atât de deosebite [...]. 
(BAR gr. 925, f. 34) 
 
Primul kafetzibaşa, după cum urmează: 
Αν σ’ έκαμεν η φύσις 
Dacă firea te face să mă chinuieşti, 
vrea ca pe tine să nu te chinuiască nimeni [...]. 
 
Al doilea kafetzibaşa, de asemenea: 
Σαν δεν ήθελες φιλίαν 
Dacă nu vroiai prietenia, 
de ce mi-ai mai dat prilejul? [...]. 
(BAR gr. 925, f. 22 şi f. 30) 
 
În acelaşi fel a făcut şi stolnicul:  
Τώρα πλέον εγνωρίσθη, τώρα είναι φανερόν 
Acum m-am încredinţat mai mult, 
acum este limpede [...]. 
(BAR gr. 925, f. 19v) 
 
Şi tzibuktzibaşa, cântând alături de ceilalţi: 
Όλα τα πράγματα καιρόν 
Toate lucrurile, e limpede,  
că au vremea lor [...]. 
(BAR gr. 927, de două ori pe f. 44v, BAR gr. 784, f. 39v) 
 
Vornicul cântă aceasta: 
Θάλασσα αγριωμένη μεγαλοστοιχιωμένη 
Mare înfuriată şi dezlănţuită, 
toţi cei care te străbat [...]. 
 
Şi al doilea portaris, cu toate că era melancolic, a cântat următoarele: 
Τώρα πλέον ταξιδεύω 
De acum călătoresc 
fără să mă primejduiesc [...]. 
(BAR gr. 927, f. 55) 
 
Şi după ce au terminat toţi, celebi Antonaki a vrut să facă epilogul: 
Στην αγάπην η κακία 
În dragoste răutatea, 
în jurăminte necredinţa [...]. 
(BAR gr. 927, f. 31, BAR gr. 784, f. 98v) 
 
Şi acesta ridicându-se, s-au ridicat toţi şi s-au îndepărtat, temându-se ca nu cumva să vină domnitorul 

şi să nu-i găsească şi astfel s-a încheiat acea reuniune veselă. 
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A doua zi, celebi Antonaki a dorit să se plimbe de jur împrejurul zidului împreună cu dascălul său 
Liubici şi acolo pe unde se preumblau să întâlnească pe Varvara Grigorievna cu mama sa şi cu tatăl său pe 
care i-au salutat şi care, la rândul lor i-au salutat. 

Celebi Antonaki s-a gândit că este de bun augur şi de aceea s-a bucurat foarte mult, deoarece în oraşul 
Poltava nu existau încă aceste obiceiuri. Din această cauză a avut imboldul să scrie încă un răvăşel pentru ca 
să i-l trimită. Când s-a întors cu spatele şi Liubici a dorit să plece, atunci i-a spus să vină mâine, puţin peste 
ora stabilită şi aşa, salutându-l, s-a îndepărtat. Seara, celebi Antonaki a compus următoarele: 

 
Vrednică de dragoste, doamna mea Varvara Grigorievna! 
Έχ’ αλήθεια κάποια χάρη, / ευμορφιά και το φεγγάρι 
Cu adevărat că şi luna  
are harul şi frumuseţea ei [...]. 
 
Şi deoarece acesta nu i-a plăcut, a dorit să compună următorul text cu titlul în ruseşte pentru că, 

începând de acum, dragostea l-a împins să înveţe câteva cuvinte pe ruseşte: 
Liubeznîisaia sudarina Varvara Grigorevna!  
Για την άκραν σ’ευμορφίαν 
Pe lângă nemaipomenita frumuseţe,  
zeiţa Afrodita te-a înzestrat şi cu un farmec irezistibil [...]. 
 
Dimineaţa a venit Liubici, după cum stabiliseră şi, în loc să înveţe ruseşte de la acesta, i-a explicat 

răvaşele spunându-i să aleagă dintre cele două, care va fi mai bun, şi să-l facă pe ruseşte. Şi cu explicarea 
răvaşelor de dragoste a trecut şi ora de lecţie. Şi Liubici, luând explicaţia, a plecat. Celebi Antonaki, 
rămânând singur şi neputând să iasă afară deoarece ploua, şi la Plotava când plouă se face o mare noroială şi 
tot locul fiind mocirlos, ţi se lipesc încălţările. 

Drept urmare, s-a hotărât ca acea zi să o petreacă în odaia sa; şi pentru ca să nu se plictisească şi să fie 
preocupat de gândurile lui, şi ca să treacă timpul pe nesimţite, a dorit să cânte. A început aşadar să cânte 
următoarele, foarte armonios, în scara protovarys: 

Μόλις το αξιώθηκα με κόπους και μινέτια 
Abia am reuşit, cu trudă şi îndatorări 
Şi am căpătat, cu greu, o păsărică [...]. 
(BAR gr 925, f. 23v. BAR gr. 927, f. 60v) 
 
Apoi, terminând acestea, a început să cânte o alta: 
Τα άνθη είν’ προσωρινά 
Florile sunt trecătoare,  
Nu merg să fie date pretutindeni [...]. 
(BAR gr. 927, f. 32v) 
 
Şi de asemenea, după puţin timp, următorul: 
Στο κιόσκ’ αυτό ο Έρωτας με την θεάν κονεύει 
În această grădină, Eros sălăşluieşte împreună cu zeiţa  
Şi îndată înrobeşte pe acel care se ridică [...]. 
 
Către amiază a dorit să pună pe melodie ceea ce urmează: 
Στην στράταν της ευνοίας σου, μεντζίλ επιθυμίας 
Dorul mesager, continuând pe calea bunăvoinţei tale, 
compasiunea nu a găsit adăpost [...]. 
Şi sfârşind acestea, s-a gândit să meargă la prânz. După ce a prânzit, revenind în odaia sa, a dorit să 

facă acelaşi lucru: 
Ποια να είναι τάχα πάλιν η αιτία της οργής 
Care să fie iarăşi motivul mâniei 
Am dorit să aflu acest motiv; draga mea, spune-i să nu întârzie [...]. 
(BAR gr. 925, f. 21) 
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Nu după mult timp, înainte să se culce, a cântat următoarele: 
Αξίαν έχει δυνατή / και δύναμιν πολλήν κρατεί 
Are o mare importanţă şi multă putere 
Pentru mine, draga mea [...]. 
(BAR gr. 927, f. 29v) 
 
Şi cântând acestea, a adormit. După ce a dormit puţin, s-a trezit, s-a spălat şi a început să cânte în felul 

următor: 
Κρατώντας της αγάπης μου τον θησαυρόν μαζί μου 
Ţinând dragostea mea cu mine ca pe o comoară 
Pe drumul vieţii mele celei trecătoare [...]. 
 
Către seară, a cântat acestea: 
Ζωγράφοι ούτε ποιηταί κονδύλι δεν εγγίζουν 
Nici pictorii nici poeţii nu se ating de condei 
Şi toţi câţi iarăşi te privesc, de mine amintesc [...]. 
 
Astfel încât întreaga zi a petrecut-o în cântări şi cuvântări. A doua zi, deoarece nu venise dascălul său 

Liubici să-i aducă răvaşele şi fiind domnitorul invitat la un arhonda la prânz, au dorit şi aceştia să mănânce 
împreună, în salonul domnitorului. Erau deci celebi Antonaki, tzibukzibaşa, primul kafetzibaşa, şi al doilea, 
stolnicul, vornicul, al doilea vornic şi al doilea portaris. Era cu aceştia şi postelnicul care îşi luase gradul 
rusesc de maior, care îi servea domnitorului în calitate de sfetnic şi de cunoscător al multor limbi. După 
prânz, după ce s-au veselit destul, au început să cânte, întrucât cântecele sunt rezultat şi semn al voioşiei. 

Primul, aşadar, a fost celebi Antonaki: 
Φως μου, χαροποιήσου, / μ’έφερες στην βουλήν σου 
Bucură-te, scumpa mea,  
Că m-ai adus la voia ta! [...]. 
 
Al doilea, postelnicul, cum am spus, sau cum i-am zice mai bine, maiorul: 
Ποια άλλη σαν εσένα, φως μου, φάνηκε ποτέ 
Cine alta decât tine, draga mea, 
s-a arătat vreodată să aibă o astfel de frumuseţe! [...]. 
 
Al treilea a fost kafetzibaşa: 
Τον εχθρόν σου πια πιστεύεις 
De-acum îi dai crezare duşmanului 
Şi îl chinuieşti pe cel pe care îl iubeşti [...]. 
 
Al patrulea, cel de al doilea kafetzibaşa: 
Αν αυτό το να με βλέπεις σύγχυσιν σε προξενεί 
Dacă faptul de a mă vedea îţi provoacă tulburare 
Atunci trupul meu nu vrea să se mai arate în faţa ta [...]. 
 
Al cincilea a fost stolnicul: 
Τάχατες να ’ν’ άλλη καμιά / σαν την δικήν μου την καρδιά 
Oare să fie vreo altă inimă  
atât de chinuită şi amărâtă precum inima mea? [...]. 
 
Al şaselea a fost al doilea vornic: 
Αν ήτον τρόπος κι αν ημπορούσα 
Dacă s-ar putea, în vreun fel 
Să te păstrez în inima mea [...]. 
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Al şaptelea, tzibuktzibaşa, care fiind foarte vesel, a cântat ceva foarte comic, amuzant: 
Φίλοι μου ηλικιώται, / τι προσμένετε, ως πότε 
Prietenii mei în vârstă, 
ce aşteptaţi, până când ? [...]. 
(BAR gr. 927, f. 47v. BAR gr. 784, f. 105v) 
 
Al optulea şi ultimul a fost al doilea portaris: 
Τι καρδιά να νταγιαντίσει 
Ce inimă poate să îndure 
Şi să nu se vlăguiască? [...]. 
(BAR gr. 927, f. 41. BAR gr. 925, f. 14) 
 
După ce au terminat, au dorit iarăşi să reia acest lucru. Primul a început celebi Antonaki astfel:  
Μια λεπτή δροσιά με ηδονήν, με νάζι 
O răcoare uşoară în plăcere mă învăluie, 
Pe filele inimii mele picură [...]. 
 
Al doilea, postelnicul: 
Στο εδικόν σου το κορμί έρωτας βασιλεύει 
Pe trupul tău dragostea împărăţeşte [...]. 
 
Al treilea, kafetzibaşa: 
Ώς τώρα ήτον χωρατάς / πλην τώρα πια με απατάς 
Până acum m-a jucat,  
de-acum nu mă mai amăgeşte [...]. 
 
Al patrulea a fost al doilea kafetzibaşa: 
Εκεί οπού ευρίσκομουν εις σε μελαγχολίαν 
Acolo unde mă găsesc în melancolie  
Şi într-o tristeţe peste măsură, aproape fără de simţire [...]. 
 
Al cincilea stolnicul: 
Το φως μου πάλιν με ορμή 
Dragostea mea iarăşi cu furie 
s-a năpustit asupra mea [...]. 
 
Al şaselea a fost al doilea vornic: 
Με δυστυχίες πολεμώ / στα βάσανα ως τον λαιμό 
În nenorociri mă lupt, 
în chinuri până la gât sunt [...]. 
 
Al şaptelea, tzibuktzibaşa, fiind glumeţ, a cântat iarăşi în glumă: 
Νέες, όλες πια χαρείτε / ολες σας θα πανδρευθήτε 
Tinere, bucuraţi-vă în sfârşit 
Toate vă veţi mărita 
De acum înainte nu mai aşteptăm, 
Trimitem şi vă cerem în căsătorie [...].  
(Τext analizat în A. Camariano, Influenţe, p. 34). 
 
Şi iarăşi, şi mai vesel a cântat: 
Εις περιβόλι εύμορφον μπήκα να σεργιανίσω 
În grădina prea frumoasă am intrat să te caut 
De florile ei să mă bucur şi de roade [...]. 
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Al optulea şi ultimul, a fost al doilea portaris: 
Να σιγώ, δεν ημπορώ / να λαλώ και δεν τολμώ 
Să tac, nu pot,  
să vorbesc, nu îndrăznesc [...]. 
 
După ce au încheiat toţi, celebi Antonaki a început să facă epilogul veseliei cu următorul cântec, până 

când s-a apropiat timpul să vină domnitorul: 
Εις ένα λειμώνα αρετών τέλειον και ωραίον 
Într-un lămâi al virtuţilor, desăvârşit şi frumos, 
Pomul răbdării este cel dintâi şi folositor. [...]. 
 
Şi s-au îndepărtat fiecare spre locuinţa sa. Pe strada pe unde mergea celebi Antonaki, îl întâlni pe 

Liubici, care vroia să meargă pe aceeaşi stradă şi îl întrebă despre scrisori, dacă le-a terminat. Acesta îi 
răspunse: «Încă nu, însă mâine – îi zise – doresc să le aduc copiate»; zicând acestea s-au despărţit. Celebi 
Antonaki, ajungând acasă, a vrut să cânte mai întâi, după cum obişnuia, şi apoi să doarmă puţin. Aşadar a 
cântat următoarele: 

Οι χάρες κ’οι λαμπρότητες 
Bucuriile şi strălucirile, draga mea 
şi frumuseţile în tine sălăşluiesc întotdeauna şi biruiesc [...]. 
(BAR gr. 927, f. 45) 
 
Şi, pe jumătate cântând, a adormit. După puţin timp s-a trezit şi amintindu-şi de coconiţa Varvara a 

început să cânte, foarte încet, următoarele, în modul hüzam: 
Τα κάλλη έχουν φυσικά / κινήματα ερωτικά 
Farmecul înseamnă, în chip firesc 
Stratageme de cucerire în dragoste [...]. 
(BAR gr. 925, f. 16. BAR gr. 927, f. 36) 
 
Şi ca să nu se plictisească singur până la vremea cinei, a mai cântat şi următoarele: 
Ηχώ, πε με τάχα ποίον / είν’ εκείνο το παιδίον 
Ecoule, spune-mi, oare  
Cine este acel copil? 
 
După aceea s-a dus să cineze, căci era ora cinei. Şi după ce a cinat, s-a întors din nou în spate şi pentru 

ca să nu se întindă în pat imediat după ce a mâncat, s-a gândit să hoinărească puţin, ca să înceapă digestia şi a 
început mişcarea. Şi umblând, cânta următoarele: 

Με ίδρωτας, με κόπους / και με χιλίους τρόπους 
Cu sudoare şi cu trudă 
şi în mii de feluri [...]. 
(BAR gr. 927, f. 35) 
 
Τι να κάμω, τι να γένω; / δεν μπορώ να υπομένω 
Ce să fac, ce să mă fac, 
nu mai pot să rabd [...]. 
(BAR gr. 925, f. 40v) 
Πες με, καρδιά μ’, που είσαι να παρηγορηθώ 
Spune-mi, draga mea, unde eşti 
ca să mă pot alina! 
 
Şi după ce a cântat astfel, s-a întins plin de cele mai felurite gânduri. Se gândea la Varvara, se gândea 

la logodnica lui de la Constantinopol, se gândea la starea în care se găsea ca refugiat. Şi gândind la toate 
acestea, a adormit. Şi dormind, o văzu pe logodnica sa în faţa lui, împreună cu mama ei, care îl bănuia de 
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necredinţă. Şi era ca şi cum ar fi aflat că iubeşte pe alta, erau numai furie şi numai indignare, şi ea şi mama 
ei. Şi îi spuse: «Cât de nefericit a fost acel ceas când părinţii mei m-au logodit cu tine, ceas care m-a adus 
într-o stare atât de jalnică, încât trebuie să rămân nu doar supărată de fuga ta, dar încă şi înşelată de 
necredinţa ta şi de dezonoarea pe care vrei să mi-o faci». 

Şi cu aceste vorbe celebi Antonaki s-a trezit şi acele vorbe ale logodnicei sale i-au rămas lipite în 
minte, de parcă i se părea că o vede în faţa lui certându-l în realitate. 

După această tulburare şi acest control al conştiinţei, nu a mai putut să doarmă. Atunci s-a gândit să 
cheme somnul cu un cântec: 

Το τρυγόνι πως πονεί 
Cum suferă turturica 
se vede din vocea ei [...]. 
(Poezia completă în A. Camariano, Influenţa, p. 16–18).  
 
După aceea a adormit. Câtă nedreptate făcuse celebi Antonaki este uşor să înţeleagă cineva, deoarece 

în primul rând nedreptăţise pe logodnica lui; în al doilea rând pe Varvara care din cauza lui nu se găsea 
acolo; în al treilea rând se nedreptăţise pe sine însuşi. Căci nu se afla în situaţia de a se cununa cu ea, ci dorea 
doar să fie chinuit în zadar de dragoste, fără nicio speranţă. Desigur, a dorit să o nedreptăţească şi pe 
logodnica lui, deoarece nutrea atâta dragoste pentru Varvara, încât ar fi dorit să se cunune cu ea dacă ar fi 
avut o poziţie în societate acolo şi dacă ar fi fost posibil să-şi ia o slujbă. 

Şi prin aceasta se chinuia şi pe sine, o nedreptăţea şi pe Varvara pe care aproape că urma să o expună 
lumii cu răvaşele lui. De aici se vedea că se afla foarte departe de înţelepciune, după cum orice înţelept putea 
să tragă concluzia. 

Dimineaţa se sculă şi, îmbrăcându-se, a început să cânte următoarele, până când să apară Liubici să-i 
traducă cele scrise de el: 

Κάθε ώρα συλλογούμαι / και πολλά παραπονούμαι 
În orice ceas mă gândesc 
Şi mult mă mai întristez [...]. 
 
Peste puţin timp sosi şi Liubici şi îi aduse răvaşele traduse, pe care acesta luându-le, o strigă pe bătrâna 

de care am mai vorbit, şi îi dă un răvaş ca să-l ducă, iar aceasta a pornit imediat. Ajungând la casa fetei a 
găsit-o singură şi i l-a dat şi aceea însă l-a citit ca pe un cântec. Bătrâna s-a întors înapoi să-i dea de veste şi 
întrând în casă, l-a auzit cântând: 

Εις εύμορφον κλουβάκι / ένα χρυσό πουλάκι 
Într-o frumoasă colivie, o pasăre de aur,  
pasăre cu multe daruri, un canar de aur [...]. 
 
Şi după ce a terminat, bătrâna a intrat înăuntru şi i-a spus: «Stăpâne, am dat răvaşul». Atunci, celebi 

Antonaki a ieşit şi i-a dăruit o rublă, care a bucurat-o foarte mult pe femeie. Şi închinându-i-se, a plecat. 
Celebi Antonaki, rămânând singur, a cântat următorul cântec, cu multă tristeţe: 

Γιατί, ώς πότε με φθονείς / κι όλο εμένα πολεμείς; 
De ce, până când mă invidiezi  
şi te lupţi numai cu mine? [...]. 
 
Şi ca să nu-i pară timpul lung, a dorit să cânte următoarele: 
Αγροίκα το, πουλί μου / πως χάνω την ζωήν μου 
Vai, puiule, cum îmi pierd eu viaţa 
Iar tu nu ştii acestea [...]. 
 
Înaintre de a merge la prânz, a cântat acestea: 
Η καρδιά μ’ σε χαιρετά / όμως δεν αποκοτά 
Inima mea te salută, însă nu te dobândeşte 
Inima mea îţi vorbeşte şi foarte mult te iubeşte [...]. 
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După prânz a mers întristat în odaia lui şi a început să cânte în acest fel, adică în makam rast: 
Μαύρα πια αποφάσισα εις το εξής να βάλω 
De-acum în colo negru m-am hotărât să port 
Să plâng, să mă tânguiesc întotdeauna, ca nimeni altul [...]. 
(BAR gr. 925, f. 32. BAR gr. 927, f. 19v. BAR gr. 653, f. 32) 
 
Şi cântând acestea, a adormit. După ce s-a trezit, s-a gândit la toate cele pe care le văzuse în vis. 

Deoarece, ca un om care cugetă, nu a putut să-şi amintească toate visele pe care le-a avut şi ca să se joace 
puţin cu gândurile, a început să cânte în felul următor: 

Όσα βλέπω με τα μάτια, πλέον με πιστοποιούσι 
Nu toate câte le ascult îmi dau de veste 
Pe cât mă încredinţează cele pe care le văd [...]. 
 
După ce a terminat, s-a ridicat şi s-a dus la cină. Ιntrând în sala unde se lua masa, îl găsi pe maiorul de 

care s-a vorbit, primul dintre postelnici, stând singur; şi deoarece nu era încă ora cinei, au început să 
vorbeasă. În mijlocul discuţiei lor, maiorul zise: «Ieri mi s-a întâmplat să citesc o poveste şi de dragoste, dar 
şi tragică, compusă în limba franceză şi transpusă în limba rusă». Atunci, celebi Antonaki, fiind curios să 
audă astfel de lucruri, îi zise: «Te rog să mi-o istoriseşti pe scurt, până când vine ora cinei, deoarece doresc 
foarte mult să o aud». Atunci maiorul a început să istorisească povestea în următorul fel:  

La Paris, unde este capitala Franţei, după cum se ştie, oraş vestit prin mulţi oameni care cunosc arte şi 
ştiinţe, unde există aproape orice, ca în toate oraşele mari din Europa, era un tânăr nobil numit Francisc, cu 
un caracter de războinic, adică hekatontarchos, fiu de bogătaş cu principii morale, ca să spun aşa, era din 
acea lume veche, adică evlavios în toate şi cu prejudecăţi, într-un cuvânt să spun, era un bătrân diferit de tot 
Parisul şi după felul de a se îmbrăca. Spre deosebire de el, fiul său Francisc era liber în toate şi adept al 
noutăţilor în toate. Această libertate exagerată îl îndemna să frecventeze toate petrecerile, la care se bucura 
de toate plăcerile simţurilor; deşi iubit de tatăl său, acesta îl urmărea cu reţinere în ceea ce priveşte 
comportamentul său. Printre petrecerile şi zaiafeturile la care participa cu diferiţi companioni, s-a întâmplat 
să meargă o dată la un banchet comun; şi după ce a mâncat şi a băut cu prietenii, s-a ridicat să danseze, după 
obiceiul locului, deoarece începuse muzica, el fiind cel care deschidea dansul şi stimula toată voioşia. Şi 
deoarece dansul se obişnuia să fie cu femeie, trebuia să ia una ca să danseze. Aproape de masa lor era o fată 
foarte frumoasă în toate şi liberă, la fel ca şi el. Pe aceasta a dorit să o ia la dans. Aşadar, după felul 
societăţii, a salutat-o cu pălăria în mână, acesta fiind semnul invitaţiei la dans. Aceasta, ridicându-se imediat, 
l-a salutat la rândul ei. Francisc a dansat cu ea mult timp şi dansând, atât de mult a fost rănit de dragoste faţă 
de ea, încât atunci când a fost să se oprească din dans, nu a putut să o facă. Acelaşi lucru l-a păţit şi Polina, 
căci aşa se numea fata. Când, în fine, s-au oprit din dans, au vorbit puţin, a întrebat-o unde locuieşte şi altele 
asemenea şi aşa a început acea dragoste distrugătoare. Peste puţin a dansat din nou cu ea şi aşa a trecut acea 
noapte. A doua zi, prietenul nostru a început să o viziteze pe Polina şi apoi la fel în celelalte zile. Aflând 
acestea, tatăl lui cel conservator s-a mâniat foarte tare şi imediat, ţinându-l sub observaţie, l-a încuiat precum 
se închid fetele în Turcia, gândind că astfel îl va îndepărta de la întâlnirea cu Polina. Deoarece o iubea atât de 
mult încât se hotărâse să se cunune cu ea, lucru care i-a displăcut tatălui său, pentru că, mai întâi, ea era 
dintr-un neam neînsemnat şi, în al doilea rând, foarte libertină şi după obiceiurile lumii noi, semănând din 
acest punct de vedere cu fiul său.  

După ce au trecut două-trei zile în care Francisc a fost închis în casă de către tatăl său, sau mai bine zis 
întemniţat, Polina, văzând că nu vine nici în acea zi, nici în alta, a început să se îngrijoreze. Avea mii de 
îndoieli, o învăluiau cele mai diferite gânduri şi, peste toate, într-un final, pentru că o încerca o mare 
supărare, o trimise pe slujnica ei să cerceteze la casa lui ce se întâmplase cu acesta. Şi până să se întoarcă 
servitoarea, a cântat următoarele, foarte melodios: 

Αυτή η φλόγα της καρδιάς, άραγε τι να είναι; 
Această flacără a inimii, oare ce să fie? 
Dacă nu este dragoste ce altceva să fie? [...]. 
 
Venind slujnica şi povestindu-i toate, a început să se întristeze foarte tare şi ca să i se mai uşureze 

puţin tristeţea, a cântat din nou, următoarele: 
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Σήμερον όλοι χαίρονται, μόνον εγώ λυπούμαι 
Astăzi toţi se bucură, doar eu sunt tristă [...]. 
 
Deoarece suspinele, gândurile şi supărarea creşteau, a hotărât să-i trimită următorul răvaş: 
Suflete al meu, Francisc! 
Πολλοί εχθροί επάσχισαν, φως μου, να μας χωρίσουν 
Mulţi duşmani s-au străduit, dragul meu, să ne despartă 
Şi iubirea noastră să o împrăştie [...]. 
 
După ce a terminat şi a tăcut, a strigat-o pe slujnică şi i-a spus: «Mergi la casa unde te-am trimis mai 

întâi şi dă-i acest răvaş servitoarei ca să-l dea bunului Francisc pe ascuns, fără să observe tatăl lui». Slujnica, 
luând răvaşul, a plecat. Coconiţa Polina, până să vină slujnica, a dorit să cânte următoarele: 

Αν στόν κόσμον ήλθες μόνον 
Dacă în lume ai venit doar ca să mă ucizi, 
Ucide-mă, ca să scap şi imediat să mor [...]. 
(BAR gr. 925, f. 32v). 
 
Ajungând slujnica Polinei la casa lui celebi Francisc, a intrat să o întrebe pe servitoarea acestuia şi 

intrând, l-a auzit pe Francisc cântând următoarele: 
Γαζέτες και για μένα πρέπει να τυπωθούν 
Gazete pentru mine trebuie să se tipărească 
Cumva, de se va găsi o nouă lume ca să fie împărţite [...]. 
(BAR gr. 927, f. 10v). 
 
A intrat apoi la bucătărie şi găsind-o pe servitoare, îi zise: «Te rog să-i dai acest răvaş lui celebi 

Francisc pe ascuns, fără să-l găsească tatăl lui». Imediat aceasta l-a luat şi i l-a dat şi apoi s-a întors să-i 
spună slujnicei să aştepte puţin. După aceea a urcat din nou şi i-a spus stăpânului: «Slujnica este 
nerăbdătoare». Atunci i-a dat şi el următorul răvaş pentru Polina: 

Scumpa mea Polina! 
Αφανισμός και λύπη, ξεύρεις τι θε να πει 
Chin şi jale, ştii ce vreau să spun, 
Şi nu te doare când vezi că am tăcut? [...]. 
(BAR gr. 925, f. 41v). 
 
Acesta a fost primul şi ultimul răvaş către Polina deoarece, nu se ştie cine, i-a spus tatălui cum că fiul 

lui închis, slujea dragostei prin scrisori. Aşadar, s-a aşezat două zile la fereastră şi a privit cine întră şi cine 
iese; în altă zi a văzut o servitoare intrând în casă şi îndreptându-se spre bucătărie. A privit cu atenţie ce se 
petrecea între acea slujnică şi servitoarea lui; aceasta a ieşit din bucătărie şi a urcat cu un răvaş în mână. 
Văzând răvaşul în mâna ei, şi pentru că putea să vadă foarte puţin, alergă şi întâlnind-o i-a spus: «Ce 
scrisoare este aceasta?» Şi smulgându-i-o şi intrând înăuntru, a început să citească: 

Suflete al meu, Francisc! 
Ή με στέλνεις την καρδιά μου, ή κρατείς και το κορμί 
Ori îmi trimiţi inima mea, ori îmi păstrezi şi trupul [...]. 
(BAR gr. 925, f. 22v). 
Atunci, deodată, strigă, devenind ca o fiară sălbatică şi înjură pe slujnică. L-a controlat din nou pe fiul 

său. A alungat-o pe slujnica Polinei, spunându-i să nu mai calce pe la conacul său pentru că o va pedepsi şi o 
va lua diavolul şi alte asemenea lucruri, precum face un om fără judecată şi împins de mânie. După aceea, 
slujnica alergă la Polina, părăsind casa lui Francisc într-o asemenea tulburare şi îi spuse tot ceea ce auzise şi 
păţise şi, mai ales, extrema mânie pe care o avea tatăl faţă de ea, adăugând şi acestea: că dacă mai calcă în 
casa lui va fi pedepsită. Şi zicând acestea, a plecat. 

 
Coconiţa Polina, auzind acestea, s-a mâniat puţin şi venindu-şi în fire, a început să se jelească şi iarăşi 

să se mânie puţin, dar parcă mai mult decât prima dată fiindcă imaginaţia ei îi înfăţişa mânia tatălui lui 
Francisc. 
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Aşa că a căzut în deznădejde şi, fiind atât de deznădăjduită, a hotărât să se otrăvească, în aşa fel încât 
să pară că murise, dar să fie încă vie. Fantezia i-a întunecat judecata. Pasiunea crescuse mult şi nu găsea alt 
leac decât moartea, şi ce moarte!! Cea mai dură: să se sinucidă din dragoste. Să se omoare ea însăşi din prea 
multă dragoste, să se elibereze ea însăşi prin moarte de toate legăturile dragostei, de toată tristeţea şi de 
amărăciunea dragostei. 

Mai înainte de a lua paharul aducător de moarte, dar în acelaşi timp şi purtător de viaţă, a scris 
următoarea scrisorică către tatăl lui Francisc, cel care provocase cauza morţii ei. Şi deoarece nu putea să o 
trimită cu slujnica, s-a decis să o dea unei prietene să o ducă. Scrisoarea este următoarea: 

«Prea crudule tată! Domnul meu, 
Fiul tău m-a iubit şi eu l-am iubit pe el mai mult decât orice promisiune a mea. V-aţi temut ca nu 

cumva această iubire să îi provoace vreo ruşine şi această teamă v-a făcut să fiţi cu inima atât de împietrită 
aşa încât să nu fie permis tatălui să-l trateze în acest mod pe fiul său, adică atât de sever. Şi eu, desigur, am 
dorit să fiu însă şi mai serioasă şi severă decât domnia ta, domnul meu, chiar dacă n-am vrut să arăt scopul 
iubirii mele, în care fericirea acestuia era o dragoste desăvârşită. Sfârşitul acestui scop este chiar în clipa în 
care auziţi că nu mai sunt pe această lume. Acestea sunt ultimele mele urme pe care le-am încredinţat unei 
prietene ca să vi le înmâneze. Voi m-aţi omorât şi v-aţi pătat mâinile cu sângele meu. Eu însă nu vă 
învinuiesc. Citiţi această scrisoare cu acelaşi cuget rece cu care vă scriu eu. Redaţi libertatea fiului vostru, 
permiteţi generozitate acestei libertăţi şi să nu fiţi lipsit de acest dar. Acesta doreşte, desigur, să ştie cum m-
am pedepsit pe mine însămi din cauza iubirii pe care nu am putut în alt fel să o închei în această viaţă a mea 
şi care a fost flacăra cea din urmă a nefericitei şi necăjitei Polina». 

 
După aceea i-a dat scrisoarea prietenei ei să o ducă şi aceasta a pornit într-acolo. Atunci a luat direct 

băutura cea aducătoare de moarte pe care o pregătise şi care era plata sacrificiului din dragoste. Şi intrând 
slujnica, a găsit-o moartă şi cu puţină spumă la gură. A plâns, a jelit, s-a lamentat, a strigat, a urlat, a 
scuturat-o, a fricţionat-o gândindu-se că încă nu a părăsit această viaţă nenorocită. Vecinii, auzind strigătele, 
au alergat să dea ajutor şi, văzând că este moartă, au alergat la judecător ca să trimită pe doctor să cerceteze 
cazul. Ajungând doctorul şi cercetând, a găsit că a murit în urma otrăvii şi astfel a redat-o mamei ei, 
pământul. 

După ce prietena ei s-a dus şi i-a dat răvaşul tatălui lui Francisc, a plecat imediat. Celebi Ferdinando 
(căci aşa se numea tatăl lui Francisc), a citit acea scrisoare şi la început nu s-a tulburat, apoi însă unele gânduri 
i-au provocat tulburarea. «Mă gândesc că dacă această scrisoare este o înşelătorie ca să-l eliberez pe fiul meu – 
îşi zise sieşi – ca să-l eliberez şi să se poată iarăşi întâlni cu ea, nu, nu! Nu vreau să-l eliberez, aşa că nu aflu că 
ea s-a pierdut din această viaţă. Apoi a trimis pe slujitorul său să cerceteze dacă Polina trăieşte încă sau nu. 
Slujitorul s-a dus şi a întrebat. Vecinii au spus că aceasta se otrăvise, că auzind strigătele au alergat şi au găsit-o 
moartă şi că peste puţin timp vroiau să o înmormânteze. Şi slujitorul a văzut tulburarea acestora şi agitaţia şi a 
auzit vaietele. Când s-a întors înapoi şi i-a povestit lui celebi Ferdinando, l-a încredinţat că deja nu mai era pe 
această lume, după cum spunea scrisoarea ei, aşa că l-a strigat pe fiul lui şi i-a spus: 

‘Fiule, acum îţi dau libertatea să ieşi afară din casă, ca mai înainte. Ai din nou libertatea, întrucât cea 
care m-a făcut să ţi-o reduc este deja în altă lume. Polina ta s-a otrăvit din dragoste pentru tine şi ca dovadă 
mi-a trimis un răvaş înainte de a muri. Am trimis apoi pe slujitor ca să cerceteze. Acesta s-a dus şi mi-a spus 
că a văzut când mergeau să o înmormânteze’. 

Auzind acestea, celebi Francisc a leşinat şi a rămas ca mort. Văzând tatăl său că a leşinat, a alergat să-l 
ridice şi să-l ude, aşa că a revenit la viaţă. Ridicându-se, plin de deznădejde şi de furie, a strigat: «Ah, prea 
crudule! Tu cel ce te asemeni fiarelor, ai ucis viaţa mea, ai distrus sufletul meu şi ai răbdare încă să trăiesc, tată 
crud! Tată smintit, tată fără inimă, tată nemilos! Să trăieşti singur! Să trăieşti să te bucuri, acum la bătrâneţe, de 
plăcerile lumii. Să trăieşti fără copii. Bucură-te de distrugerile prejudecăţilor tale. Eu mă supun fără să te întreb, 
după cum şi tu m-ai adus pe lume fără să mă întrebi dacă vreau. Viaţa mea lângă un astfel de tată este moarte, 
fericirea mea este nenorocire, bucuria mea este tristeţe. Natura, fără îndoială, a greşit la naşterea ta: a vrut să 
nască o fiară neîmblânzită sau vreun monstru şi a născut un om; a dorit să nască o hidră cu o sută de capete şi s-
a născut om; a vrut, zic, să aducă pe lume eriniile şi a adus un om cu tăria de oţel a acestora!». 

Zicând acestea, drept pedeapsă pentru ceea ce i se făcuse, a scos sabia din teacă şi s-a rănit în piept atât 
de adânc încât imediat a fost jertfă din dragoste, din cauza nebuniei tatălui său. Şi astfel, într-o zi, s-au jertfit 
doi oameni, slujitori ai iubirii şi adevăraţi îndrăgostiţi, supuşi iubirii. 
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După acestea, tatăl, văzând moartea unicului său fiu, a vrut şi acesta să se omoare cu aceeaşi sabie a 
fiului său, dacă nu venea slujitorul imediat ca să-l ţină. Cu toate astea, de durere, a murit peste câteva zile. 

 
Aceasta este povestea pe care am citit-o ieri, atât de tragică, încât este demnă de plâns şi potrivită 

pentru o tragedie. Celebi Antonaki îi zise: «Maiorule, desigur, este demn de luat în seamă».  
După aceea, adunându-se şi ceilalţi, au cinat şi astfel a luat sfârşit acea seară. Ziua următoare, venind 

iarăşi în acelaşi loc şi adunându-se toţi după obicei, şi apoi plecând fiecare la ale sale, în afară de celebi 
Antonaki şi de maior, care, rămânând doar ei doi în salon la fereastră, priveau spre acoperişul castrului. Fiind 
la un moment dat prezent şi domnitorul cu ei, acesta a plecat, lăsându-i iarăşi pe ei doi singuri. Şi pentru că 
domnitorul obişnuia să prânzească târziu, aproape că se înserase, când aceştia stăteau în picioare la fereastră. 
Peste puţin timp, acolo pe unde îi priveau pe trecători, iată că trece şi Varvara lui însoţită de mirele ei, celebi 
G. K. care se cununase cu sora ei mai mare şi care venise în acele zile de la Nisa. Văzându-i, celebi Antonaki 
s-a emoţionat întru totul şi s-a îngălbenit la faţă, toate astea până să-şi dea seama maiorul. Şi dacă până acum 
se îndoia de această dragoste, acestă întâmplare l-a făcut să se încredinţeze de ea. Maiorul, văzându-l aşa 
topit de dragoste şi mut din cauza supărării lui şi aflând că este logodit la Constantinopol, a vrut să îi atingă 
sufletul cu următorul cântec, aducând vorba despre dragostea de care suferea. Şi ca să nu-l audă trecătorii, a 
cântat foarte încet:  

Όταν οι ερωτόληπτοι συμβαίνει να αφήσουν 
Când se întâmplă ca îndrăgostiţii să-şi lase dragostea dintâi 
Şi să dobândească una nouă [...]. 
 
Celebi Antonaki, ascultând acest cântec al maiorului, s-a emoţionat puţin şi s-a ruşinat, fiindcă a 

înţeles că acesta şi-a da seama cum că o iubeşte pe coconiţa Varvara. Această iubire însă era zadarnică, 
fiindcă a venit imediat domnitorul şi le-a dat de veste să se pregătească pentru a doua zi, că trebuie să 
pornească spre Kersones. Şi astfel, pregătindu-se cu toţii, au pornit după cum li se poruncise. Şi Varvara, 
rămânând la Poltava şi după puţin timp a venit şi mirele ei cel hărăzit, şi în acest fel au adus jertfă zeilor 
căsătoriei, fiind fiecare dintre ei mulţumit, văzându-se aranjaţi cu copiii lor, precum alţii”. 

 
 

* 
*    * 

 
În cuprinsul culegerilor există şi cazul repetării unui text, cu altă transpunere muzicală. Poate datorită 

popularităţii poeziei, au circulat câte două versiuni melodice pentru trei texte, după cum urmează: Τι μεγάλη 
απορία în varianta cu indicaţia de makam houseini asiran în BAR gr. 653, f. 34v, în BAR gr. 927, f. 14v, 
BAR gr. 784, f. 97v; varianta cu indicaţia de makam nikriz se găseşte în BAR gr. 653, f. 38v, BAR gr. 927, f. 
24, BAR gr. 784, f. 83v. O a doua poezie este Σαν δεν ήθελες φιλίαν care figurează cu indicaţia de makam 
houzam în BAR gr. 925, f. 22 şi în makam rast, în acelaşi manuscris la f. 30. Al treilea text, Όλα τα πράγματα 
καιρόν, se găseşte în BAR gr. 927 pe aceeaşi filă 44v, prima variantă în makam hitzaz şi a doua în makam 
houmayoum. În cea mai mare parte, muzica din BAR gr. 927, BAR gr. 925 şi BAR gr. 653 aparţine autorului 
Petru Peloponisiul. În BAR gr. 653, după finalul secţiunii de muzică liturgică, există o indicaţie valabilă 
pentru secţiunea de muzică profană, care începe la f. 33v: a3rch` tw~n tragoudi1wn tonisme1nwn kai ̀
a3to1niston e3k tw~n tou~ kùr Pe1trou lampadari1ou tou~ Peloponnhsi1ou. Către finalul secţiunii, la f. 39 şi 
39v, este menţionat autorul Iakob protopsaltul (gra1mmata kai` to1nisma ku`r #Iakw1bou prwtoya1ltou» şi 
«tou~ au3tou~ kuri1ou #Iakw1bou). Se presupune aşadar că toate cântările au fost compuse de Petru 
Peloponisiul, în afara celor două de Iakob protopsaltul. În BAR gr. 925 unica menţiune de autor este la f. 49 
(tou~ Giakouma1kh), dar comparaţii ale muzicii din BAR gr. 653 şi BAR gr. 925 pun în evidenţă perfecta 
identitate, de unde rezultă că BAR gr. 925 cuprinde, de asemenea, muzica lui Petru Peloponisiul. Din BAR 
gr. 927 lipseşte orice indicaţie de autor, omisiune ce poate susţine tocmai faptul că manuscrisul a fost alcătuit 
de însuşi Petru Peloponisiul. Cele mai multe nume de autori se găsesc în BAR gr. 784, culegere cu un 
conţinut similar unui volum păstrat la Muntele Athos11. Autorii menţionaţi sunt Petru Peloponisiul (26 de 

                                                 
11 Grigorios Stathis, Neumated Arabic, Gypsy’s and Other Songs by Nikeforos Kantouniares, Musica Antiqua Europae 

Orientalis, vol. 1 nr. 2, Bydgoszcz, 1983. John Plemmenos, The Greek Contribution to the Development of Romanian Music: the 
Case of Nikephoros Kantouniares of Chios, Acta Musicae Byzantine, vol. IX, 2006, p. 135–155. Nicolae Gheorghiţă, op. cit., în nota 2, 
p. 64–70. 
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cântări), Iakob protopsaltul (8), Petru Byzantios (6), Grigorios lampadar (2), Ioan protopsaltul (o cântare), în 
cea mai mare parte, muzica aparţinând lui Nikephoros Kantouniaris. Acesta apare in indicaţii ce menţionează 
şi numele autorilor de texte; în BAR gr. 784 există 22 de piese pe text de Athanasios Christopoulos (14 au 
indicaţia lyrika şi 8 bachika), dar şi piese pe texte ale altor autori precum postelnicul Gheorghe Soutzou, 
Nikolaki Iliaşkou, Theodoraki Nigri. Întrucât Athanasios Christopoulos a fost preceptorul celor trei fii ai 
domnitorului Alexandru Morouzi (1792–1807), Constantinos, Dimitrios şi Nikolaos, doi dintre aceştia 
figurează în BAR gr. 78312. Constantinos şi Nikolaos au fost executaţi de turci în 1821, iar după executarea 
fraţilor săi, Dimitrios s-a refugiat la Odesa şi apoi la Galaţi, ca cetăţean rus13. În BAR gr. 784 apar numele 
celor doi prinţi Nikolaki (f. 69v) şi Dimitraki (f. 78v), cu titlul lor de beizadea şi cu menţiunea că sunt autorii 
textelor, autorul muzicii fiind arhidiaconul Nikephoros Kantouniaris. Aşadar, atribuirea din BAR gr. 784,  
f. 78v se referă la prinţul Dimitrios Morouzi (1788–1844), cel care a publicat la Paris o culegere de versuri în 
1825 (Ποιητικαί Μελέται) şi nu la Dimitrie Cantemir14. 

 
Spre exemplificare muzicală prezentăm în transcriere o cântare ce figurează în trei culegeri, Τι μεγάλη 

απορία, în varianta cu indicaţia de makam houseyni asiran: 
 
Τί μεγάλη απορία, οπού η πολυκαιρία, / κάθε πράγμα αφανίζει, πλέον και αδυνατίζει („Ce mare 

nedumerire, când vremea îndelungată / Face orice lucru să dispară de acum şi să slăbească”). 
 
Pentru transcriere am apelat la sugestii din partea colegei noastre de la Universitatea „Aristoteles” din 

Thessaloniki, dr. Maria Alexandru, căreia îi aducem mulţumirile noastre pe această cale. 
 

 
                                                 

12 Nestor Camariano, Athanasios Christopoulos. Sa vie, son œuvre littéraire et ses rapports avec la culture roumaine, 
Thessaloniki, 1981, p. 23. 

13 Documents gréco-roumains. Le Fonds Mourouzi d’Athènes. Volume présenté par les soins de Florin Marinescu,  
Georgeta Penelea-Filitti, Anna Tabaki, Athènes – Bucarest, 1991, p. 55–66. 

14 Gh. Ciobanu, op. cit., p. 119–120. 
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În ceea ce priveşte o corespondenţă a mărturiilor de eh cu indicaţiile de makam, din cele patru 
mauscrise analizate a reieşit următoarea dispunere: 

Mărturia ehului 1 autentic: arezbar, asiran, husseyni, husseyni-asiran, buselik, muhayer, uşak, agem-kyurdi. 
Mărturia ehului 3autentic: cargah, sazgiah. 
Mărturia leghetos: segah, huzzam, mustear. 
Mărturia ehului 4 autentic: beyati, nuhuft, nisabur, yegah, baba-tahir, araban-beyati, isfahan, neva. 
Mărturia ehului 1 plagal: hisar, agem-asiran, dugah, saba, muhayer, tahir. 
Mărturia ehului 2 plagal: hicaz, sitaraban, humayum, sehnaz-buselik. 
Mărturia ehului 3 plagal: beştenigar, sultani-arak, evic, arak, agem-asiran evic-arak, rahatfeza, rahatulelvah. 
Mărturia ehului 4 plagal: mahur, nihavend, rast, frengi-rast, sazkyar, nigriz, suzinak, nisaburek, bozruk. 

 
Desigur că aceste patru manuscrise pot face obiectul unei cercetări mai detaliate, în special a textelor 

literare, dar şi în ceea ce priveşte repertoriul de cântări în limba turcă. 
 

 
BAR gr. 927, f. 86. 




