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Aș putea continua studiile mele în Germania timp de doi ani pentru a nu mă 
întoarce în Romania cu o erudițiune mediocră și mutilată. Vedeți că nu este 
mult cinci ani pentru o specialitate așa de grea, dar așa de utilă, căci în scrierile 
Dvs. regretați că persoane înalte ce s-au însărcinat a da României noua limbă 
nu cunosc nici limba sanscrită, nici pe Bopp.

Constantin Georgian către Titu Maiorescu (Paris, 28 aprilie 1875)

The critical edition of Constantin Georgian’s Unpublished Asian Works. Paris-
Leipzig-Berlin-Bucharest, 1872-1904 comprises – in three volumes with more 
than 1,100 pages published in 2017-2019 – 200 manuscript documents 
from Georgian as well as from 103 corresponding scholars and European 
institutions, written between 1862 and 1900, with texts in Sanskrit (Vedic 
and classical), Pali, Avestan, Greek, Latin, Pahlavi, Persian, English, French, 
German, Italian, Spanish as well as in Romanian, together with his Sanskrit 
critical edition of the Rasamañjarī.

Eugen Ciurtin is a founding member of the Romanian Association (1997) 
and Institute for the History of Religions (2008). Since 2019, he is a 
Faculty member within the Department of Humanities as well as Head 
of the Buddhist Studies Research Cluster, Faculty of Social Sciences and 
Humanities, Mahidol University (Bangkok).
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Cu Partea a III-a, Ediția Georgian cuprinde, în trei volume cu peste 1.100 de 
pagini editate în 2017-2019, 200 de documente manuscrise inedite provenind 
de la Constantin Georgian și de la 103 corespondenți și instituții europene 
având traiectoria subtitlului, redactate între anii 1862 și 1900, cu texte în 
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persană, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și în limba română (în 
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I. Constantin Georgian, profesor la Seminarul teologic „Central” din București. 
Fotografie nedatată din colecțiile B.A.R., reprodusă în Arion Roșu, Georgian, 1966 
(Tafel I) și Eugen Ciurtin, Georgian, 1997 (I). Nu se poate stabili ce carte ține în mâna 
dreaptă: mai multe titluri de indianistică cu aceste dimensiuni, oricum, sunt menționate 
(ca aici: cu coli proaspăt tăiate) în manuscrisele editate în prezentul volum. Georgian e 
înmormântat în Cimitirul Bellu. Indicația Figura 29b-38 a lui G. Bezviconi (Necropola 
capitalei: dicționar enciclopedic, București, 1962, reed. I. Colesnic, Chișinău, Museum, 
1997) nu a corespuns încercării de identificare a mormântului (august 2019).  
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CONSPECTVS SIGLORVM 
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Aries  Aries. Journal for Study of Western Esotericism, Leiden. 
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(A)EPHE Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, Section 

des Sciences Religieuses, Sorbonne, Paris. 
AIIAI Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. 
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AION Annali del’Istituto Universitario Orientale, Napoli. 
AM Asia Major, Leipzig, 1924 sq. 
Annales Annales. Économies–Sociétés–Civilisations, Paris, EHESS 

-CNRS. 
ArOr Archiv Orientální. Quarterly Journal of African and Asian 

Studies, Praha. 
(AR)IRIAB (Annual Report of) the International Research Institute for 

Advanced Buddhology, Soka University, Tokyo, 1997 sq. 
ArtAs Artibus Asiae, Ascona.  
ARW  Archiv für Religionswissenschaft, Leipzig. 
AS|ÉA  Asiatische Studien | Études Asiatiques, Lausanne. 
AUB  Analele Universității din București. 
Be  Édition birmane | Burmese edition (pentru texte pāli). 
BEFEO  Bulletin de l’EFEO, Paris, 1901 sq. 
BEI  Bulletin d’Études Indiennes, Association française pour les 

études [sanskrites {apoi}] indiennes, Paris, 1983 sq. 
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BEPHE Bibliothèque de l’EPHE, Section des Sciences Religieuses, 
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BGEFR Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc, 

vol. I (1800-1891), București, 1968. 
BHSD Franklin EDGERTON, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, 

New Haven, Yale University Press, 1953. Republ. New 
Delhi, MLBD, 1970 (2004). 

BIS Berliner Indologische Studien, Berlin, 1985 sq. 
BNF  Bibliothèque Nationale de France, Paris.  
BOR  Biserica ortodoxă română, București. 
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BSJDBS Buddhist Studies, Journal of the Department of Buddhist 

Studies, University of Delhi, New Delhi. 
(B)SO(A)S (Bulletin of the) London School of Oriental (and African) 

Studies, London. 
BSR Buddhist Studies Review, London. 
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Aryan languages, London, vol. 1-3, 1966-1971. 
Ce Édition singhalaise | Ceylonese edition (pentru texte pāli). 
CEA Cahiers d’Extrême-Asie, EFEO, Kyōto. 
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Cone 2001-2011 Margaret Cone, A Pāli-English Dictionary, Part I: a-kh, 

Part II: g-n, Oxford, PTS, 2001, 2011.  
ContBuddh Contemporary Buddhism, London, Routledge, 2000 sq. 
CP Collected Papers (cf. K. R. Norman, O. v. Hinüber). 
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de France, Paris.  
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Vipassana Research Institute. 
CSL Clay Sanskrit Library, New York University Press & John 
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East, Duke University (Press), 1970. 
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CUP  Cambridge University Press, Cambridge etc. 
CurrSci Current Science, Indian Academy of Sciences, New Delhi. 
Dhīḥ  Dhīḥ. A Review of Rare Buddhist Texts, Rare Buddhist 

Texts Research Project, Central Institute for Higher 
Tibetan Studies (din 2009 Central University of Tibetan 
Studies), Sarnath, Varanasi, 1986 sq. 

EAA Estudios de Asia y Africa (anterior: Estudios Orientales), El 
Colegio de México, 1966. 
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EoB G.[unapala] P.[iyasena] Malalasekera (Founder Editor-in-

chief), W. G. Weeraratne (Editor-in-Chief [din 1987]), 
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by the Government of Sri Lanka, State Printing 
Corporation, 1961 sq. 

Ee Édition européenne | European edition (pentru texte pāli). 
EoR2 Lindsay JONES (Editor-in-chief) et al., Encyclopedia of 

Religion, Second Edition [Encyclopedia of Religion (1987) 
edited by Mircea Eliade], Detroit-New York etc.: 
ThomsonGale (Macmillan Publishers), 2005, 15 vols. 

EW East & West, Istituto italiano per l’Africa et l’Oriente 
(IsIAO, anterior IsMEO), Roma. 

GGA Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1802 (1739) sq. 
Ghatage, EDS A.[m ta] M.[adhav] Ghatage et al. (eds.) 1976 și urm. = An 

Encyclopedic Dictionary of Sanskrit on Historical 
Principles, General Editor A. M. Ghatage, Deccan College 
Postgraduate and Research Institute, Poona, 1976 sq. 

GRETIL Göttingen Register of Electronic Texts in Indian 
Languages and related Indological materials from Central 
and Southeast Asia, Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen, Göttingen.  
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm 

HIL History of Indian Literature, ed. by Jan Gonda, 
Harrassowitz Verlag, 1975 sq. 

HJAS Harvard Journal of Asian Studies, 1936 sq. 
Hōbōgirin Hōbōgirin. Dictionnaire historique du Bouddhisme d’après 

les sources chinoises et japonaises, dir. Sylvain Lévi et 
Junjirō Takakusu (ulterior Paul Demiéville, Hubert Durt), 
Paris, Adrien Maisonneuve | Tōkyō, Maison franco-
japonaise (apoi Kyōto, EFEO), 1929-. 

HR History of Religions, Chicago, 1961 sq. 
HThR  Harvard Theological Review, Harvard. 
IA  Indian Antiquary, Calcutta. 
IAC Indo-Asian Culture, New Delhi. 
IAHR International Association for the History of Religions (f. 

1950). 
ICI | IEI Institut de Civilisation Indienne [din 2000: d’Études 

Indiennes], Université de Paris, apoi Collège de France, 
Paris. 

IGNCA Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi. 
IHQ Indian Historical Quarterly, New Delhi, 1925-1963. 
IHR Institutul de Istorie a Religiilor | Institute for the History of 

Religions | Institut d’Histoire des Religions, Academia 
Română, București. 

IIJ Indo-Iranian Journal, Dordrecht, 1957 sq. 
I[I]JBS The Indian [International] Journal of Buddhist Studies, 

Bhikkhu Jagdish Kashyap Institute of Buddhist and Asian 
Studies, Banaras Hindu University, Varanasi, 2000 sq. 
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IJHS International Journal of Hindu Studies, Springer. 
IJHSc Indian Journal for the History of Science, New Delhi. 
IJJS International Journal of Jaina Studies, London: SOAS, 

2004 sq. 
’Ilu   ’Ilu. Revista de ciencias de las religiones, Madrid.  
IrAnt Iranica Antiqua, Peeters, 1965 sq. 
IsMEO | IsIAO Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente | Istituto 

italiano per l’Africa e l’Oriente, Roma. 
JA  Journal Asiatique, Société Asiatique, Paris, 1822 sq. 
(J)AAR Journal of the) American Academy of Religion, Atlanta, 

OUP. 
(J)AOS Journal of the American Oriental Society, New Haven- 

Michigan. 
JAS Journal of Asian Studies, Association for Asian Studies, 

1941 sq. 
JASB  Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. 
JBE  Journal of Buddhist Ethics, www.buddhistethics.org.  
JBORS   Journal of the Bihar and Orissa Research Society. 
JEĀS  Journal of the European Āyurvedic Society, Reinbek, 1990 

sq. (din 2003: TSAM). 
(J)IABS  (Journal of the) International Association for Buddhist 

Studies, IABS, Lausanne | Madison, Wisconsin, apoi 
Peeters, Louvain, 1978 sq. 

JIBS|IBK Journal of Indian and Buddhist Studies | Indogaku 
Bukkyōgaku Kenkyū, Japanese Association for Indian and 
Buddhist Studies, Tokyo.  

JICA[P]BS Journal of the International College for Advanced [apoi: 
Postgraduated] Buddhist Studies | Kokusai bukkyōgaku 
daigakuin daigaku kenkyū kiyō 国際仏教学 大学院大学研究紀要, 
Tokyo. 

JIPh Journal of Indian Philosophy, Dordrecht, Kluwer, 1972 sq. 
JJRS  Japanese Journal of Religious Studies, Nagoya. 
JOIB  Journal of the Oriental Institute, Baroda. 
JR  Journal of Religion, Chicago. 
JRAS Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland, London. 
JS  Journal des Savants, Institut de France, Paris. 
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Salzburg. 
Manuscriptum Manuscriptum. Revistă trimestrială editată de Ministerul 

Culturii și Muzeul Literaturii Române, București. 
MCB  Mélanges chinois et bouddhiques, Bruxelles. 
Mél PD Mélanges (brochures, tirés à part, varia) du Fonds Paul 
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Mél JF Mélanges (brochures, tirés à part, varia) du Fonds Jean 
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Mél AR Mélanges (brochures, tirés à part, autres) du Fonds Arion 
Roșu, Institut de Civilisation Indienne, Collège de France, 
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MERF  Mélanges de l’École roumaine en France, Paris. 
MIO Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Berlin. 
MLBD MotiLal BanarsiDass Publishers, New Delhi etc. 
MRML MunshiRam ManoharLal Publishers, New Delhi etc. 
MTSR Method & Theory in the Study of Religion. Journal of the 
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Numen   NVMEN. International Review for the History of Religions, 
  Leiden, 1954 sq. 
OUP  Oxford University Press, Oxford etc. 
OS  Orientalia Suecana, Uppsala-Stockholm. 
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PED Th.[omas] W.[illiam] Rhys Davids, William Stede, Pali-

English Dictionary, PTS [1921-1925] 1999.  
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PhEW Philosophy East and West, Hawai‘i. 
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Religion Religion. An International Journal, London-New York, 

Routledge (Taylor & Francis). 
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RESEE          Revue des études sud-est européennes, București. 
RdI Revista de Istorie, București. 
RFR  Revista Fundațiilor Regale, București, 1934-1947. 
RHR  Revue de l’histoire des religions, Paris, 1880 sq. 
RHPhR  Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuse, Strasbourg. 
RHSEE         Revue historique du sud-est européen, București. 
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RISS Rivista di Studi Sudasiatici, Firenze University Press. 
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RoSA Religions of South Asia, London, Equinox, 2007 sq. 
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SBE  Sacred Books of the East, 50 vols., 1871-1910. 
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SHT Sanskrithandschriften der Turfanfunden, Berlin, 1965 sq. 
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StII Studien zur Indologie und Iranistik, Berlin. 
SUNY State University of New York Press, Albany. 
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Texts from Turfan Finds, Begonnen von Ernst 
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TSAM Traditional South Asian Medicine, Wiesbaden, 2003 sq. 
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CONSTANTIN GEORGIAN 
 

 

22 

ZMRW  Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissen-
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ZRGG Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte | Journal of 
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NORME, CONVENȚII ȘI ABREVIERI UZUALE 
 

În textul ediției și citări: 
 
( )  text aparţinând fără excepție lui Constantin Georgian 
〈 〉  completare minimă cerută de context  
[ ]  text reprezentând fără excepție corecturi sau întregiri ale 

editorului 
{ } text reprezentând întregiri de ordinul doi, variante sau alte 

intervenții ale editorului 
{+++} indescifrabil 
[......] lacuna(e) 
n. 1 et c. note ale lui Constantin Georgian 
n. i et c. note ale editorului (text și note) 
 
cf.  confer, compară 
corr. corect (°-ează | °-at) 
cum cu (indică prezența în text și în note) 
h.l.  ἅπαξ λεγόμενον, apare o singură dată 
i.q.  idem quod 
lect. fac.  lectio facilior 
lect. diff.  lectio difficilior (potior) 
q.v.   quod vide 
s.v.  sub voce | sub verbo 
sec. -|+I etc. secolul I etc. î. | d. Hr. [anno Domini] ([î.]e.n.) 
v.l.   varia lectio 
 

Apabhr. apabhraṃśa 
AMg.   ardhamāgadhī 
av. avestic(ă) 
BHS sanscrita buddhistă [numită] hibridă 
G. gāndhārī 
Pā. | pa. pāli | pali 
pers. persan(ă) 
Pk. | pcr. prakrit (prāk t[a]) | pracrit 
Sk. | scr. sanscrit(ă) 
Tib. | tib. tibetan(ă) 
 

| daṇḍa (înlocuiește /) 
√ rădăcină (scr. & pa. dhātu) 

˚ ceea ce precede [˚-] sau urmează [-˚] e identic  
~ în comparație cu 
<  derivat din 
>  devenit 
←  (împrumut) din 
→ (împrumut) în 
 



 
 
 
 

Constantin GEORGIAN, Opere asiatice inedite.  
Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904. 
Ediție critică. Partea a III-a și Epilog. 

 

 
 

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI1 
 

ÎN PRIVINȚA VIEȚII LUI GEORGIAN, invităm cititorul să binevoiască să 
se raporteze la „Cronologia” stabilită în primul volum (pp. 29-39). În privința 
operei: tot acolo, la monografia introductivă despre Georgian (pp. 43-87) în 
secolul său (pp. 89-221). Cuvenite suplimente sunt furnizate în chiar acest al 
treilea volum al ediției: astfel, Cronologia manuscriselor editate în 2017-2019 
este ea însăși un reper de biografie (intelectuală) a savantului. 

Partea a III-a cuprinde alte câteva dintre manuscrisele de mai amplă 
semnificație, dificultate și întindere. Conferințele sau disertațiile susținute 
public la București în 1878 și 1887 – „religiunea comparată“ și indianistica 
pentru auditorii celor două june Seminarii teologice... – sunt și cele mai ample 
documente în care se mai păstrează ceva din vocea și prezența autorului, de 
intuit în stilul păstrat oral. Sunt texte foarte metodic structurate și adnotate (își 
pregătise și un „Rezumat“, de fapt un sumar analitic întins pe patru pagini), 
care manevrează numeroase specimene din literaturi antice și moderne cu o 
dezinvoltură pe care nu cred că a avut-o altcineva în locul și la momentul 
respectiv, ele cuprinzând și surse citite în nouă limbi, ca și zeci dintre titlurile 
de exegeză care apăreau în chiar acei ani și care au și supraviețuit, fiind 
repere în istoria mai multor discipline. Aceste două prelegeri-document 
configurează în toate detaliile necesare portretul unui adept prevenit perfect, 
la București, al noii metode comparative în lingvistică și în istoria generală a 
religiilor, un adevărat cititor și discipol al lui Max Müller (și al lui James 
Darmesteter). Este drept să afirmăm că a existat și o descoperire dezolantă în 
ceea ce-l privește, însă tot în cursul editării acestor manuscrise am putut 
recupera (nu o făcuseră nici primele două volume, nici Arion Roșu) un fapt 
care ni se pare, azi, de o însemnătate unică: Georgian l-a căutat, l-a întâlnit și 
s-a întreținut cu marele Georg Bühler, mâna dreaptă a lui Max Müller pentru 
Sacred Books of the East, în vara lui 1887 în Elveția (pesemne la el, la Lindau 
sau Zürich). Le-o spune elevilor seminariști bucureșteni, care au avut astfel 
dreptul să afle de la Georgian că și Bühler, și discipolul său Julius Jolly (cel 
născut cu nici o săptămână înainte de Georgian) consideră sanscrita o limbă 
vie. Așa o descoperiseră ei în India, acolo unde Georgian – ca atâția indianiști 
europeni lipsiți de favorurile colonilor britanici, și chiar ca Max Müller însuși 
– nu avea să calce vreodată. 

                                                            
1 Continuă OAI I, 2017, pp. 25-28 și OAI II, 2018, pp. 35-38. La dosarul critic din OAI 
II, 2018, pp. 319-342 se vor adauga recenziile și observațiile criticului Cosmin Ciotloș, 
care îl conduce deja pe Georgian în alte circuite culturale: „Din registrul ideilor 
gingașe: bilanț de an“, Dilema veche, nr. 777 (10-16 ianuarie 2019), „Scrisori pierdute“, 
Dilema veche, nr. 810 (29 august-4 septembrie 2019), „Opere asiatice inedite II“, Radio 
România Cultural (29 septembrie 2019) și „O pledoarie și câteva tușe“, Dilema veche 
nr. 861 (23-29 ianuarie 2020). 
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Georgian a tradus, primul în limba română și într-un context strict 
filologic indianist, direct din limbi indiene (și iraniene): alături de traducerea 
unor fragmente din , din Upaniṣade, din Epopei, din Canonul buddhist 
în pāli, el a tradus două mari (și celebre) unități narative din Mahābhārata, 
destinate pesemne – o afirma apăsat încă din 1876 – să însoțească prelegerile 
sale pentru visata Catedră de limba și literatură sanscrită a Universității din 
București. În acest volum, alături de alte patru documente inedite adresate 
miniștrilor Instrucțiunii publice pentru fondarea indianisticii la București, 
cititorul român va putea descoperi în sfârșit sau chiar redescoperi – cum în 
India nimeni nu citește Epopeile sanscrite pentru prima oară – povestea 
dreptei și frumoasei Sāvitrī întreținându-se cu Moartea în drum spre tărâmul 
ei și înduplecând-o să-i redea soțul. Chiar și numai din textul necizelat al lui 
Georgian, pe care aici l-am confruntat cu ediția critică sanscrită (prin care am 
și recuperat câteva cuvinte îngropate la legarea defectuoasă a manuscrisului), 
vom înțelege de ce conduita impecabilei soții avea să însuflețească, câțiva ani 
mai târziu, muzica unui compozitor precum Holst, care avea să ia în serios 
tocmai recomandările ediției sanscrite după care tradusese Georgian ca să 
compună, cu libret propriu, opera Sāvitrī. (Alți doi muzicieni ai vremii, Natale 
Canti și Hermann Zumpe, au scris câte o operă Sāvitrī, care nu se mai cântă: 
avuseseră la dispoziție cel puțin două bune traduceri în italiană, cât despre 
germană, existau deja cel puțin opt, de la Bopp și Rückert la Kellner). Cât 
despre ce mai rămâne de la Georgian: își așteaptă rândul Nala, altcândva. Îmi 
aduc aminte limpedea caligrafie a unei scrisori primite, acum aproape două 
decenii, de la Clifford Edmund Bosworth (1928-2015), pe atunci editor 
principal al Encyclopaedia of Islam: cu aceasta (în care avea să fie citat și 
Archaeus) s-ar putea ghida o ediție completă a tuturor traducerilor din persană 
ale lui Georgian. 

Ca și până acum, am păstrat referința la cele patru ștampile – A.R. | 
MSSE A.R. | B.A.R.P.R. | B.A.R.S.R. – pentru a fixa un reper cu privire la 
data când aceste manuscrise au fost primite de Academia Română și totodată 
numerotate și clasate. Altminteri, astfel de indicii sunt foarte rare, cum e 
însemnarea cu cerneală neagră de pe prima filă a manuscrisului Note și 
observațiuni asupra limbii la Tit Liviu (Mss. rom. 4661, acum în ArhG, cu 68 
ff. scrise exclusiv recto), care atestă că de la 1904/1907/1909 au existat cel 
puțin trei etape ale donației: „Dăr.‹uit› Academiei la 18.VI.1920“. Dar 
întreaga perioadă a inventarierii a avut poate loc (cum știa Arion Roșu, 
Georgian, 1966, p. 99 n. 15) abia în 1921-1952, iar clasificarea a fost 
încheiată lărgind arcul până în 1964, la emigrarea indianistului pentru o dată 
arhivist. Când l-am întrebat pe Arion Roșu, la începutul anilor 2000 la 
Versailles, care e data care trebuie reținută pentru identificarea și ordonarea 
manuscriselor indianiste, mi-a răspuns: 1962. Aceasta e și data reținută în 
propriul său memoriu de activitate2. Firește că nu fuseseră suficiente strictele 

                                                            
2 Vezi „Titres et travaux d’Arion Roșu. Bibliographie dressée par E.C.“, în Ciurtin (ed.), 
Festschrift Arion Roșu, 2004, p. 27.  
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competențe de istorie culturală românească, cum se credea, căci manuscrisul 
datat „Berlin 1877“ și cuprinzând câteva Textes sanscrits non encore publiés | 
d’après | les manuscrits de la Bibliothèque | de | Berlin3 a fost cândva – pe 
vremea lui Eliade la București... – numerotat dublu greșit din pricina ignorării 
complete a grafiei devanāgarī: atât de la ultima spre prima pagină, cât și cu 
capul în jos, postură pe care nu tocmai aceste cifre ar fi trebuit s-o adopte. 

E limpede, azi, că cel puțin încă două mari manuscrise asiatice ale 
lui Georgian vor trebui restituite, precum și că ediția de față va necesita unele 
corecturi și ajustări. Am fi avut, de pildă, nevoie să consultăm și alte câteva 
reviste ale timpului, dar nu a mai fost acum posibil. Ridicol însă, dacă nu 
culpabil, „Biblioteca digitală a Bucureștilor“ nu are program predictibil de 
funcționare, și nici o ameliorare nu a apărut de mulți ani, timp în care mari 
biblioteci au oferit manuscrise scanate în colecții complete care în urmă cu 
câteva decenii ar fi necesitat un permis special de consultare, și care azi, în 
plină nouă epocă a cititului, sunt fonduri ilustre și cantități copleșitoare de 
manuscrise digitalizate, adică transmigrate. Două mari colecții dintre cele 
recente: manuscrisele Vaticanului (digi.vatlib.it) și manuscrisele buddhiste în 
mai multe limbi sud-est asiatice din nordul Thailandei (lannamanuscripts.net), 
exemple pentru cum ar trebui scanate și făcute accesibile tuturor peste patru 
mii de pagini din arhiva Georgian, împreună cu atâtea alte unicate ale unor 
fonduri încă private de manuscrise, de pildă cele devenite atât de problematice 
ale lui Eliade. Deocamdată, mă mărginesc să constat (cu primele detalii în 
Epilog) că Georgian sprijină înțelegerea operei lui Eminescu. 

 

 
 

Nu e pentru mine nimic mai firesc decât să amintesc, prin publicarea celui de-
al treilea volum și încheierea ediției Georgian, că la 1 februarie 2019 s-au 
împlinit 95 de ani de la nașterea lui Arion Roșu, magistru indianist a cărui 
operă completă editată critic – mărturie de ardoare, metodă și rezultate 
temeinice cum nu se mai întâlnesc la nici un alt indianist de origine română – 
s-ar cuveni să fie publicată cât mai curând. 

Pentru a fi sprijinit execuția acestei lucrări de plan (planul din 
19964), mulțumesc domnului Acad. Victor Spinei, doamnei Dr. Gabriela 
Dumitrescu și colectivului secției de Manuscrise a Bibliotecii Academiei din 
București, conducerii, experților și contribuabililor Administrației Fondului 
Cultural Național, și în special doamnei Carmen Constantin, pentru sprijinul 
nobil și eficace fără de care nici al treilea volum al ediției noastre (singurul 

                                                            
3 Vezi acum OAI II, 2018, p. 51 n. iii. 
4 Fie-ne permis să ne raportăm și la ceea ce afirmasem după ce am citit pentru prima 
oară manuscrisele: „arhiva sa a fost descoperită, analizată și clasată târziu, fără ca o 
neobișnuită fertilitate ce răsare deseori în paginile ei să prefigureze editarea fie și a unui 
singur opuscul. [...] Bunăoară, o parte din materialele tehnice lizibile s-ar fi putut sau e 
posibil să se editeze în anexa unor astfel de studii” (Georgian, 1997, pp. 157 cum 163 
nn. 82-83). 
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calificat la rubrica „Ediții critice“) nu ar fi existat. Pentru concretizarea ei, 
mulțumesc Fundației Spandugino și doamnei Lavinia Spandonide, care de 
altfel mă onorase cu prezența sa la o conferință despre studiile asiatice în 
Europa de Est susținută în plenul Société Asiatique (Paris, 8 iunie 2006), unde 
am avut ocazia să îl amintesc și pe Georgian. Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban, 
coeditorul colecției pe care am fondat-o în 2016 cu prima ediție critică din 
Eliade, a sprijinit solidar și eficace și apariția acestui al patrulea volum, și de 
altfel sperăm împreună să putem oferi curând, cu sprijinul Ambasadei Indiei 
în România, ediția sanscrită și traducerea în română a compendiumului 
tehnicilor și doctrinelor yoga cunoscut ca Gheraṇḍa-saṃhitā, ediție și 
traducere adnotată integrală, elaborată și finisată de colegul și prietenul nostru 
Vlad Șovărel5, lucrare ce va reprezenta, este cert, o nouă dată semnificativă în 
foarte încercata istorie a indianisticii în România. 

Am primit, pentru ediția Georgian, încurajări – și asta în sensul cel 
mai acut al cuvântului – de la prietenii mei foarte învățați Cosmin Ciotloș și 
Ana Tabarasi-Hoffmann, ca și de la prietenii și acum amândoi și colegii mei 
de Institut Bogdan Tătaru-Cazaban și Vlad Șovărel: fiecare dinspre știința lui, 
toate incidente și lămuritoare în asemenea Arhivă, ei au citit și ameliorat noul 
manuscris rezultat în trei ani, acum și ca referenți științifici ai lui: le sunt 
foarte recunoscător6. Cu sprijinul lui Georgian și al prietenilor lui, e și pentru 
prima oară în istoria culturală locală când se atinge, în studiile indiene, un 
volum 15 (chiar dacă, am să admit, în istoria religiilor suntem ceva mai 
avansați, dar Studia et acta orientalia a încetat să existe, după 26 de ani, la 
volumul 11). Prietenul meu Radu Vancu va înțelege cel mai bine că și 
Constantin Georgian, și Arion Roșu, unul prin soartă, celălalt prin caracter 
(tot prin destin deci), sunt indianiști ai discreției absolute, cum poezie a 
discreției absolute a definit-o pe cea a magistrului său Mircea Ivănescu, în 
cartea sa din 2007 (nouă ediție în 2016). Cum Sāvitrī a apărut prima oară în 
Sibiul lui, la 1891, cu o toaletă de împrumut (prin G. Bogdan-Duică), nu cu 
cea mai corect ajustată a ei, din 1888 (prin Georgian), este o mare bucurie a 
mea că revine prin grija lui și la Sibiu: îi mulțumesc inclusiv pentru a fi citit 
de acolo (și sugerat îmbunătățiri în) manuscrisul meu asiatic. În rest, nu 
înțeleg sau nu accept originea (sigur englezească) a formulei „orice greșeli ar 
mai subzista îmi aparțin“: contravine prea fățiș ideii de karman – ale cui ar 
putea fi altcuiva? 

În alte împrejurări, profesorii Alexander Baumgarten, Francisca 
Băltăceanu, Daniel Benga (München), Corin Braga, Giovanni Casadio 
(Salerno-Roma), Gabriela Cursaru (Montréal-Guilford, CT), Bogdan Crețu, 

                                                            
5 Vlad Șovărel, „Introducere critică la ediția sanskrită și traducerea în română a 
Gheraṇḍa-saṃhitā“, în E. Ciurtin (ed.), Twenty Years, 2016, pp. 295-310. 
6 E încă tipică dubla doleanță editorială înregistrată pe spatele f. 8 a unui manuscris 
(astfel returnat) despre Othello, apărut în 1887 în Națiunea (ArhG II Ms. 19): 
„D.‹omnului› Dr Georgian‹,› hotel Steiner | strada Academiei | Rugăm a retrimete 
imediat corecturile făcute și a nu adăugà maĭ mult de cât ĭe în manuscris“. 
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Ovidiu Cristea, Wilhelm Dancă, Gabriel H. Decuble, Florin Deleanu (Tokyo), 
Mircea Dumitru, Andrei Pleșu – și încă din 1997, Andrei Terian și Ionuț 
Tudorie (New York) mi-au arătat că acest exercițiu de restituire nu le e 
indiferent, cum nu le-a fost nici prietenilor mei David Lieberson (Chicago) și 
Radu Jude, care au citit o parte din manuscris: tuturor le mulțumesc. Ca și lui 
Ciprian Isac, care s-a însărcinat amical și eficient să pregătească imagini și 
coperte. Cristina Baciu s-a îngrijit cum știe ea mai bine ca să pot, între altele, 
și reciti de urgență pagini dintr-o bibliotecă rămasă pe celălalt continent.  

Din august 2019 în Regatul Thailandei, sunt fericit să le mulțumesc 
colegilor mei profesori din trei continente care ilustrează, într-un climat 
Theravāda, studiile filologice buddhiste: Ajahn Mattia Salvini (pentru mulți 
ani profesor și director al International PhD Program in Buddhist Studies al 
Mahidol University, acum Dean of Scriptural Languages al International 
Buddhist College, Songkhla), Ajahn Giuliano Giustarini (pentru și mai mulți 
ani foarte competentul savant și secretar al Programului doctoral), precum și 
celorlalți veritabili ajahns, profesorii Kengo Harimoto, Torsten Gerloff și 
Samantha Rajapaksha. Îi sunt extrem de recunoscător pentru întregul sprijin 
lui Ajahn Pagorn Singsuriya, ilustrare a wisdom of the land și director ideal al 
Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanties, 
Mahidol University. Pentru diferitele eficiențe ale aclimatizării mele, le 
mulțumesc doamnelor Naphamat Kongkarat și Tida Boonmen (Relații 
internaționale) și Watina Watchararangsi (secretara Programului nostru), 
Kingkanok Petchsang, Orawan Ekaumanee și Prachumpron Klaythom 
(secretariatul Facultății), așadar                                              
                                                                      
ด             ด                                                                 
                                                                
                                       . 

 
Nimeni, absolut nimeni, în România, nu mi-a amintit pe vremuri 

măcar numele de Constantin Georgian și de Arion Roșu. Unul, un fondator, 
celălalt, cel mai redutabil indianist (pe atunci contemporan), nu existau în 
orașul în care se născuseră, nu îi recomanda, pur și simplu, și nu îi publica 
nimeni: am aflat de ei singur, direct din vechiul fișier scris de mână și din 
publicații dăruite Bibliotecii Academiei. Îmi propusesem deja, în primăvara 
lui 1996, să nu se mai afle nimeni vreodată în strania mea situație. Dacă 
Eliade a fost prețuit pentru indianistică și istoria comparată a religiilor, la fel 
trebuie să fie predecesorul și continuatorul care se regăsesc la un același nivel.  

Cum și-a trăit viața der arme Indologe Georgian se va reconstitui cu 
ediția. Însă în existența lui postumă avea să mai apară încă un viraj, cum ea 
avea să fie redactată între Tropic și Ecuator, lângă marile grădini post-
musonice iluminate de frangipani și mișunând de iguane sau veverițe, cu 
minima nocturnă de 30oC, în Câmpiile centrale ale vechiului Siam buddhist și 
în aer liber. 
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M = manuscrisul complet al lui Constantin Georgian, cu adaosuri și corecturi. 

Il. XXXVI: ArhG I Ms. 4, f. 1r.  
P = textul publicat (după două exemplare în stare de conservare diferită în 

biblioteci din București și Atena. În ArhG nu s-a păstrat un șpalt.) 
Am dat întâietate lui M față de P (pentru rațiuni, cf. infra). 

Intervențiile indicate prin ‹› și lipsite de alte specificații se aplică deopotrivă 
pentru M și P. Am preferat grafia sunt și â pentru sînt și î, dar am conservat 
dă, dîn, pă, să. Unele virgule inadvertente au fost eliminate tacit. Ghilimelele 
franțuzești nu au fost repatriate. Nesistematic prezentate, citările și traducerile 
mai lungi din texte în limbile clasice – vedică, sanscrită, pali, avestică, 
pehlevi, greacă, latină – au fost reorganizate corespunzător. Acolo unde am 
păstrat forma din M, în note sunt reținute numai divergențele din P. Atât în 
manuscris, cât și în textul tipărit, numerotarea notelor reîncepe la fiecare 
pagină: am optat aici pentru numerotare consecutivă unificată, încorporând de 
altfel și notele rămase exclusiv în manuscris. Verificarea textelor vedice s-a 
făcut mai întâi cu edițiile Aufrecht și Müller (nemenționate în text, dar cele pe 
care Georgian le cunoștea și folosea), iar verificarea celorlalte trimiteri a fost 
făcută cu sursele citate (toate). 

Pentru redescoperirea textului, o prezentare prealabilă și un rezumat, 
cf. Ciurtin, Georgian, 1997, pp. 155-156, 161 cum nn. 59-62 (coperta în Fig. 
II), iar acum OAI I, 2017, pp. 69-74. 
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U N I V E R S A L I T A T  E A  
 

PRINCIPIILOR RELIGIUNI‹I› CREȘTINE. 
 

STUDIŬ DĂ RELIGIUNE – COMPARATĂii. 

 

 
CITIT CU OCAZIUNEA SERBĂRI‹I› PATRONILOR SEMINARULUĬ CENTRAL 

DÎN BUCUREȘTĬ, LA 30 IANUARIEiii 1878.  
 

 
dă 
 

C. D. Georgian 

Doctor în filozofieiv, membru al Societățeĭv dă limbistică dă la Paris, profesor 

la Seminaru‹l› dîn Bucureștĭ și elev al școaleĭ des Hautes Étudesvi de Paris.  
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BUCUREȘTĬ. 

TIPOGRAFIA CURȚI‹I›. PROPRIETAR F. GÖBLvii.  

12, PASAGIU‹L› RUMÎN, 12.  
1878 
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Prefață | Prefaçiă [ff. 1r-2r] 

 
I [Pentru o istorie generală și comparată a religiilor, ff. 3r-19r] 

II [Religia vedică: „cea mai veche religiune“ indo-europeană, ff. 20r-36r] 

 
III [Brahmanism și hinduism: „religiunea Indiană posterioară epocii vedice“, 

ff. 37r -47r] 

 
IV [„Religiunea Perșilor“, ff. 48r-72r] 

 
V [„Religiunea buddhistă“, ff. 73r-102r] 

 
VI [„Religiunea romană“, ff. 103r-131r] 

 
VII [„Un studiu care să cuprinză toate religiunile“, ff. 132r-141r] 

 
VIII [„Analogiile dîntre Chrestianizm și toate cele l’alte religiunĭ“, ff. 142r-

151r] 

 
Ocaziunea: 30 ianuarie, în calendarul creștin ortodox, este sărbătoarea 
Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, 
ocrotitorii și patronii Seminarului Central (ulterior ai tuturor școlilor și 
institutelor de teologie ortodoxă). De două luni (mai exact din 20 noiembrie 
1877, cum atestă scrisoarea ministrului Cultelor și Instrucțiunii, Gh. Chițu, 
publicată în OAI II, 2018, pp. 174-175), Georgian era profesor suplinitor de 
Latină la Seminarul Central, după ce fusese deja cooptat, de și mai scurt timp, 
ca suplinitor de Latină la Liceul Matei Basarab. „Au Séminaire Central de 
Bucarest [...] on avait pris l’habitude de tenir des dissertations savantes à 
l’occasion des fêtes patronales de l’école. Ces fêtes étaient pour Georgian une 
heureuse occasion d’y présenter des conférences érudites dont le sujet touchait 
souvent à l’orientalisme. La première dissertation de ce genre ‹est› la seule 
imprimée“ (Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 110 cum n. 65, fără a menționa 
subtitlul). Georgian tocmai împlinise 28 de ani, dintre care cinci petrecuți în 
afara Regatului României. La 1 mai 1878, când expediază corecturile în șpalt 
pentru tipar și face recomandări editoriale stricte, numește viitorul text 
imprimat nu numai un „studiu“ (precum în titlu) sau „disertațiunea“ (f. 2v), ci 
chiar (acum OAI II, 2018, p. 176) „cartea“. 
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Prefaçiăviii 

 

 

[M1v | P3] Starea dăix azĭ a științ‹e›ĭ cere pă calea empirică probe. 

Toate științele în domen‹i›u‹l› lor a‹u› adoptat aceeașĭx metodă și 

numai rezultatele căpătate supt conducerea uneĭ asemenea metode 

sunt admise în tezauru‹l› și în datele pozitive ale cunoștinț‹e›ĭ. O 

știință părea maĭ cu deosăbirexi scutită dă această metodă și prin 

pozițiunea ce-ĭ acordase imaginațiunea omuluĭ părea a desfide această 

metodă‹,› a o discredita chiar. Voĭ să zic filozofiia. Prozelițĭixii aceștia 

însă‹,› după ce s’aŭ arătat ceĭ maĭ intransigibilĭ‹,› aŭ ajuns la 

compromisurĭ, care ĭ’aŭ compromis‹,› și partizanĭ‹i› metodĭ‹e›ixiii maĭ 

sus pomenite le’aŭ luat chiar locŭ‹l›.  

Dă la începutul secoluluĭ datează maĭ cu seamăxiv această 

metodă. Poate enciclopediștĭ‹i› secoluluĭ al XVIIIlea sunt plămăditorĭ‹i› 

eĭ. Empirizmu‹l› să odihnește pă comparațiune. Comparațiunea maĭ 

cu seamă fu aplicată la limbĭ, și rezultatu‹l› a fost așa dă strălucit în 

cât metoda comparațiunĭ‹i› fu aplicată p‹r›ătutîndineaxv; la fizică, la 

fisiologie, la istorie, la arheologie, la...xvi toate științele, dă și uniĭxvii 

cel [M2r] puțin pentru limbă a‹u› vrut să facă o excepțiune în modu‹l› 

cumxviii trebu‹i›e studiată. Cutare luminat filolog voiește să explice 

mitologia printr’o amăgire a spirituluĭ omenesc venită dă la 

schimbarea sensuluĭ cuvintelorxix; dă la mitologie metodaxx compa-

rativă a trecut xxi  și la religiunĭ. După cum limbile, mitologiile, 

antichitățile etc‹.› a‹u› fost cadrate, răftuitexxii, așaxxiii s’aŭ încercat 

învățațiĭxxiv să facă și cu religiunile. Religiunea creștină era ace‹e›axxv, 

care maĭ cu deosebire nu [P4] suferia asemenea hronologizarexxvi. 

Trebuia dar saŭ să facă un compromis cu empirizmu‹l› și atuncĭ să 

piară învoităxxvii‹,› saŭ să să excepteze și atunci să piarăxxviii gloriosxxix. 

Să piarăxxx! Nu, chiar știința acelor învățațĭ ne procură mijloacele d’a 

fi și cu eĭ‹,› și în contra lor‹,› așia că independența și sfințenia 

religiunĭ‹i› creștine să rămâ‹i›e fărăxxxi prihană cum a proclamat’o 

Mântuitoru‹l› xxxii . Aceasta am încercat să xxxiii  fac în liniile xxxiv  ce 
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urmează. Ce [M2v] instrumente mi-aŭ trebuitxxxv saŭ vor trebui celor 

ce vin după această încercare să vădxxxvi în text. Dar am izbutit? Alți‹i› 

vor judica. 

Cum a fost conceput în pripă pentru ocaziune acest studiŭ‹,› 

așia l’am și publicat ca să nu’ĭ iaŭ caracteru‹l› săŭ. 

Mulțumesc public auzitorilor meĭ din Seminaru‹l›xxxvii central, 

care aŭ dorit tipărirea acesteĭ disertațiunĭ și maĭ cu seamă 

Domnuluĭxxxviii Ioan Andrianxxxix, care a luat asupră’șĭ cu un zel demn 

dă un studentxl din Seminarxli, cheltuiala și ostenelile tipărirĭ‹i›. 

 

București, în 2 Maĭ 1878xlii                              Dr. Georgianxliii 
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[M3rxliv | P5]   Ixlv 

[Pentru o istorie generală și comparată a religiilorxlvi] 

 

Cu drept cuvânt Seminaru‹l› central dîn București șĭ-a ales ca 

patron pexlvii ceĭ treĭ mai marĭ dascălĭ aĭ lumi‹i› și Ierarchĭ. Acest 

institut sacru, menit a prepara pă aceștĭ stâlpĭ dă foc, cari aŭ să 

lumineze biserica luixlviii Dumnezeuxlix, apropiindu’se l dă jertfelnic, 

menițĭ a semănali cuvântullii luiliii Dumnezeuliv și a paște vorbitoarea 

turmă a luilv Hristos, nu putea să și aleagă alțĭ patronĭ dă cât pă aceia 

luilvi care și cu cuvântullvii și cu lucrullviii și în vremurĭ mult maĭ grele 

nĭ-aŭ arătat maĭ dădămult calea crucĭ. Această treime a apărătorilor 

sfinteĭ noastre bisericĭ, care aŭ realizat însemnarea numeluĭ ce purtaŭ, 

fiind ceĭ dintâĭ preoțĭ, adică ceĭ dintâĭ a’și face datoria dă preotlix 

mângâind, încurajând, susținând, apărând, tot-d’auna iertând, nĭ-a 

arătat care este misiunea noastră, a acelora care luămlx greaua sarcină 

a preoți‹e›ĭ. Prin sobrietatea și modestia lor, tot-d’auna ascunse, nĭ-a 

învățat ca să ascundem luptele pasiunilor noastre și biruitorĭ să fim 

tot-d’auna întregĭ și gata a sluji acelora pă cari nĭ-am luatlxi sarcina 

d’a-ĭ [M4r] mântui. 

 Prin castitatea lor ne-a‹u› învățat, că curățenia este prima 

virtute a aceluia ce să apropie dă altar, că maĭ lesne este celuĭ ce s’a 

pătat odată cu păcatullxii necurăți‹e›i, a învia morți‹i› dă cât a să mai 

apropia dă Sf. Masălxiii. Prin blândeția lor ne-a‹u›lxiv învățat să nu urâm 

pă nimeni; căcĭ dragostea este una din‹tre› cele maĭ marĭ virtuțĭ 

creștineștĭ, [să nu urâm] nici pă păgâni‹,› ci din contră să studiem 

cărțile lor și să le cercetămlxv. Ne zice marele Vasilielxvi: [M5v] „Dacă 

doctrinele lor aŭ oare care conformitate cu ale noastre‹,› poate să ne 

fie dă folos a le cunoaște. Dacă însă n’aŭ, acesta este cel mai bun 

mijloc d’a afirma care dintre ambele este maĭ perfectă, comparându’le 

între ele și aflând care este diferența lor“1lxvii. [M5r] Și cum am putea 

                                                            
1 [M5r] Εἰ μὲν οὖν ἐστί τις οἰκειότης πρὸς ἀλλήλους τοῖς λόγοις, προὔργου 
ἂν ἡμῖν αὐτῶν ἡ γνῶσις γένοιτο· εἰ δὲ μή, ἀλλὰ τό γε παράλληλα θέντας 
καταμαθεῖν τὸ διάφορον οὐ μικρὸν εἰς βεβαίωσιν τοῦ βελτίονος. (Basilius 
[Magnus], De legendis graecis libris V) [De fapt Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν 
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noĭ motiva maĭ bine pentru ce am ales pă aceștĭ marĭ patronĭ? Oare 

numaĭ cu scopullxviii? Oare fiind-că scopullxix acestuĭ institut coincide 

cu faptele acestor marĭ luminătorĭ ai lumi‹i›, ar fi dă ajuns ca să ne 

lăudăm cu patronagiullxx lor?lxxi Cât dă măreț ar fi scopullxxii, dacă 

lipsește sârguința către împlinirealxxiii luĭ, dă nici un preț rămâne, căci 

nu este destul numaĭ a crede‹,› ci și a face. Ca să urmăm dar cu toți‹i› 

sfatul mareluĭ Vasilie, ca să justificăm și să ne arătăm vrednicĭ dă 

patronagiu‹l› marilor [M6r] archiereĭ, mă voi încercalxxiv să arăt cum 

Evang‹h›elialxxv lu‹i› [P6] Hristos ca și el însușĭ fără început este, că 

omullxxvi odată cu venirea luĭ în lume a adus dă la creatorullxxvii săŭ 

acest tezaur dă mântuire. 

Dă ce însă tocmaĭ eŭ viŭ a vă vesti aceasta? pentru că:  
 

„Așia și Domnu aŭ rânduit ca ceĭ ce propoveduiesc Evang‹h›elialxxviii 

din Evang‹h›elie să să hrănească. Iar eŭ nicĭ una dîntru acestea n’am 

făcut și nu am scris aceasta ca să să facă cu mine așia, că maĭ bine este 

mie a muri dă cât lauda mea cineva să o facă înzadarnicălxxix. Că dă 

vestesc numaĭ este mie laudă; că datoria mă silește, iar amar mie este 

dă nu voĭ vesti. Că dă fac aceasta din voe plată am; iar dă fac fără dă 

voe deregatoria’mĭ este mie încredințată. Ce plată decĭlxxx ‹î›mĭ este 

mie? ca bine vestind Evang‹h›elia, fără plata să spuĭ Evang‹h›elia lu‹i› 

Hristos, ca să nu fac eŭ după puterea mea întru Bunăvestire“2lxxxi. 

 

[M7r] Poate cele ce vă voĭ spune vor avea aerullxxxii uneĭ 

predicațiunĭ! Eĭ bine da, voĭ predica, nu-mĭlxxxiii este necesară rasa 

pentru ca să predic. Nu nĭ’a spus oare unu‹l› dintre ceĭ maĭ marĭ 

predicatori? „Que tout le monde prêche dans sa famille‹,› parmi ses 

amis, dans les conversations... Parlez à votre ami, jetez-lui quelques-

fois au front des vérités toutes sèches qui le fassent rentrer en lui 

même“. (Sermon sur la charité fraternelle‹,›lxxxiv Bossuetlxxxv). 

Voi urma deci sfatuluĭ lui căcĭ nu-mi lxxxvi  e rușine cu 

Evang‹h›elia lu‹i› Hristos. [M8r] Mă voĭ sili dar să vă arăt morala 

Evang‹h›elică tocmai la păgâni, înainte dă Grație. Căcĭ ce oare? 

                                                                                                                          
ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, cunoscut și ca De legendis gentilium libris, 
aici III | ἐστί pentru ἔστι]. 
2 Pavel‹,› Corintenĭ I.9.14-19. 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE (III): RELIGIUNE COMPARATĂ 37 

noțiunea divinitățĭ‹i› n’a existat la toate neamurile? Saŭ există ea 

numaĭ în capul lxxxvii celor ce ‹î›șĭ petrecea viața cu speculațiuni 

filozofice? Ce înseamnă atuncĭ miriadele dă pagode ce întâlnim în 

Indiĭ și Tibet?lxxxviii Noțiunea divinitățĭ‹i› era în inima poporuluĭ. [M9r] 

Și oare la păgâni, la Romanĭ noțiunea divinități‹i› era obscură? Nu, ci 

era tot-d’a-una prezentă în memorielxxxix, căcĭ la ce slujia oare acea 

mulțime dă statuĭ dîn Roma? Petroniu xc , acest spirit cochet și 

batjocoritor, camxci în glumă ni spune că la Roma era maĭ lesne să 

întâlnești un zeŭ dă cât un om3xcii. 

Mai mult încă. Îndată ce mintea omenească a putut producexciii 

ceva, cea dîntâi manifestațiune a spirituluĭ omenesc este o puternică 

afirmațiune pentru existența noțiuni‹i› dă Dumnezeuxciv.  

[M10r] La toate națiunile, cele mai vechĭ monumente literare 

ce găsim sunt cărțile sacrexcv.  

La Indienĭ sunt cărțile vedice cele mai vechi ale literaturi‹i› 

indianexcvi.  

La Perșĭ, cartea lu‹i› Zoroastruxcvii, dăscoperirea lui Ahura- 

Mazdāxcviii, este cea maĭ veche; chiar traducțiunea în limba pehlevixcix 

este maĭ veche de cât orĭ și ce altă producțiune literară. 

Kuranu‹l›c este începutu și baza întregi‹i› literaturi arabe. Dă 

la Italĭ, Grecĭ, Germanĭ și Celțĭci nimic nu nĭ-a rămas. 

Nibelungen sunt numai o poemă națională și nimic mai mult, 

ca Iliada, ca R[ā]māyaṇacii. 

Eddaciii singură ni dă ceva asupra concepțiuni‹i› divinitățĭ‹i› 

la Scandinavĭ. 

Cartea morțilorciv la Egiptenĭ are acelașicv rol religios, și nu 

este dăparte epoca când vom descoperi ceva analog și la Asirienĭ. 

[M11r] Timpulcvi însă și circumstanțele nu’mĭ permit d’a 

îmbrățișa în studiulcvii [P7] meŭ întreaga păgânătate, ci mă voĭ ocupa 

pentr’un moment numaĭ cu câte-va dintre națiunile arice. 

Dintre toate națiunile antichitățĭ‹i› cele care fac parte din 

familiacviii arică și semitică aŭ avut o destinațiune maĭ mare pentru 

civilizarea lumi‹i›. Lăsând pentru un moment la o partecix familia 

                                                            
3 Satyricon 17. 
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semitică, găsim la to‹a›te cele l’alte națiunĭ arice noțiunea unuĭ 

Dumnezeucx absolut, superior. Filologia maĭ cu seamă nĭ-a dat acest 

bril‹i›ant rezultatcxi, căcĭ această concluziune o tragem din identitatea 

numeluĭ pentru conceptu‹l› zeități‹i› la toatecxii aceste națiunĭ. Așa: 

 

sanscrit.[ă]  devascxiii 

grec.[ește] εό 

lat.[ină]   Deus 

litu.[aniană]  Dievas 

irland.[eză]  diacxiv 

germ.[ană]  Tiu 

 

[M12r] Aŭ nu este oare un blasfem a paraleliza cxv chiar 

Evang‹h›elia cu cele ce găsim la alte neamurĭ? 
 

[M12v] „Noĭ am învățat că Hristos este primu‹l› născut a lu‹i› 

Dumnezeucxvi, și am arătat că este cuvântu‹l›, din care tot neamu‹l› 

omenesc are parte. Aceia a căror viață a fost conformă cu acest ό 

sunt creștinĭ chiar când eĭ ar fi fost socotiți dă păgâni (ateĭ); ast-fel a 

fost la Grecĭ Socrate, Heraclit și ceĭ ce li-aŭ semănat lor, la barbarĭ 

Avram, Anania, Azaria, Mizael, Ilie și mulțĭ alțĭ‹i›, și știm că ar fi 

lung a le număra nu numaĭ faptele dar chiar și numele, dă aceia’i 

lăsăm la o parte pentr’un moment. Asemenea ceĭ care aŭ trăit în 

timpurile trecute într’un chip contrariŭ acestuĭ ό aŭ fost perverși, 

vrășmașĭ aĭ lŭ‹i› Hristos și omorâtorĭ aĭ acelora care trăiaŭ după 

όcxvii. Aceia care fac saŭ au făcut din ό norma vieți‹i› lor sunt 

creștinĭ, oamenĭ fără frică și liniștițĭ“4cxviii.  

                                                            
4 [M12r] [I.46.2] τὸν Χριστὸν πρωτότοκον τοῦ θεοῦ εἶναι ἐδιδάχθημεν καὶ 
προεμηνύσαμεν λόγον ὄντα, οὗ πᾶν γένος ἀνθρώπων μετέσχε. [3] καὶ οἱ 
μετὰ λόγου βιώσαντες Χριστιανοί εἰσι, κἂν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἷον ἐν 
Ἕλλησι μὲν Σωκράτης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτοῖς, ἐν βαρβάροις 
δὲ Ἀβραὰμ καὶ Ἀνανίας καὶ Ἀζαρίας καὶ Μισαὴλ καὶ ‘Hλίας καὶ ἄλλοι 
πολλοί, ὧν τὰς πράξεις καὶ [var. ἢ] τὰ ὀνόματα καταλέγειν μακρὸν εἶναι 
ἐπιστάμενοι τανῦν παραιτούμεθα. [4] ὥστε καὶ οἱ προγενόμενοι ἄνευ 
λόγου βιώσαντες, ἄχρηστοι καὶ ἐχθροὶ τῷ Χριστῷ ἦσαν καὶ φονεῖς τῶν 
μετὰ λόγου βιούντων· οἱ δὲ μετὰ λόγου βιώσαντες καὶ βιοῦντες 
Χριστιανοὶ καὶ ἄφοβοι καὶ ἀτάραχοι ὑπάρχουσι. Iustin [Martirul,] 
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[M13r] Niminea din ceĭ cecxix să roagă lu‹i› Dumnezeucxx nu’l 

blasfemă. „Că niminea cu Duhulcxxi luicxxii Dumnezeŭcxxiii grăind, nu 

zice anatima pă Hristos‹“›5. [M14r] Și poate fi oare alt-fel? Omulcxxiv 

este și a fost tot-d’auna acelașicxxv; dacă civilizațiunea dă astă-zĭ diferă 

dă cea dă acum 20 dă secole, aceasta nu va să zică că omu‹l› s’a 

schimbat‹,› ci că spiritu‹l› săŭ a căpătat mai multe forțe. Inima însă, 

voi să zic depozitarul cxxvi  fonduluĭ moral, tezaurul cxxvii  verităților 

morale, aceiașĭ a rămas‹,› căcĭ: 
 

[M14r] „Tot neamu‹l› omenesc este dîn acelașicxxviii sânge făcut, ĭ-a 

așezat pă suprafața întregului pământ fixând epoca, durata și pământul 

dă ocupat fiecăruia, pentru ca să caute pă Dumnezeucxxix să să silească 

să’l găsească ca cu [P8] mâna și pă pipăite, cu toate că nu este dăparte 

dă fie care din noĭ“6cxxx.  

 

[M15r] Putem face însă o rezervă chiar dă acum, și anume că 

Orientulcxxxi păgân maĭ nicĭ-o-dată nu s’a urcat la un spiritualizm 

absolut cxxxii . Lumina credinț‹e›i celeĭ adevărate și întunerecu‹l› 

păcatului și al necunoștinț‹e›i stă în luptă. La păgânĭ avem o 

reprezentațiune materială a acesteĭ lupte. La Indienĭ în cărțile vedice, 

Indra, zeu luminos, soarele, triumfă dă întunerec‹,› asuras, ne 

                                                                                                                          
Apologeticum, I.46[.2-4], citat dă [Friedrich] M.[ax{imilien}] Müller [1823-
1900], Pr[é]face. Essai d’histoire des Religions [ouvrage traduit de l’anglais, 
avec l’autorisation de l’auteur, par Georges Harris, 2e éd., Paris, Librairie 
académique Didier, 1872, de fapt Comparative Mythology: An Essay, London, 
1856, cu a doua ediție în Chips from a German Workshop, London, 
Longmans, Green, and co., 1868, vol. 1: Essays on the Science of Religion, pp. 
1-146, citare identică la p. xxix cum n. 7]. 
5 Pavel‹,› Corintenĭ. I.12.3. 
6 [M14v] [26] ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ 
παντὸς [P παν το] προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς 
καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, [27] ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε 
ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου 
ἡμῶν ὑπάρχοντα. (Faptele Apostolilor XVII 26[-27]). [Întrucât P are 
numeroase diferențe și mari erori (precum ἐποίησε, εξ și ἐνος în primele 
patru cuvinte), nu le-am mai indicat.] 
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luminos. La Iranienĭ Mithra7cxxxiii (prietenulcxxxiv) este soarelecxxxv, zeu 

bine făcător, care părăsește în toate zilele muntele divin și înnaintează 

pă bolta eteroasă, urmat dă auroră, dă soare și stele, răspândind 

pretutindenĭ lumina cxxxvi ‹,› fertilitatea și bogăția cxxxvii ; cxxxviii adică 

lumina cea adevărată era reprezentată printr’o lumină ce o vedem cu 

ochi‹i›, ce‹e›a ce nu putea fi alt-fel, în epoca copilăriĭ neamului 

omenesccxxxix. [M16r] Din dezvoltările ulterioare vom vedea ce morală 

pură să află în aceste religiunĭ a căror teogonie pare atât de simplă și 

dă logicăcxl. Studiind aceste religiunĭ trebuiecxli dar să recunoaștem și 

să mărturisim ceea ce aŭ bun, căcĭcxlii dacă vom tăgădui calitatea 

morală doctrinilor religioase anterioare dăscoperiri‹i› dă Grațiecxliii, nu 

numaĭ că vom avea dificultăți a explica psihologicește aceste 

doctrine‹,› dar ce este maĭ multcxliv‹,› ne punem în contradicțiune cu 

Evang‹h›elia, cu confesiunea ortodoxă. 
cxlvCum creatorulcxlvi lumi‹i› ar fi dat talantulcxlvii numaĭ unora 

și l’ar fi refuzat altora? Ar fi dat arma dă mântuire unora și ar fi 

refuzat’o altora? cxlviii  Dreptatea proni‹e›i este neapropiată dă 

pământeasca noastră minte, cu atât maĭ puțin putea-vom îndrăzni a 

atribui o asemenea nedreptate aceluia care nu voește moartea 

păcătosuluĭ. [M17r] Trebue atuncĭ oare să ne întrebăm, cum să explică 

că Musulmani Albanezĭ venerează memoria Ierarhuluĭ Mirelor Lichieĭ 

aprinzând luminĭ imagini‹i› luĭ? Că femeile din Haldeeacxlix aduc 

darurĭ Maici‹i› neprihănitecl pentru ca să fructifice sânul lor, și aduc 

mulțumirĭ în rugăciuni creștineștĭ și în templele creștinilor? Că 

Musulmani și Inzi la Pondișericli asistă la procesiunile creștinilor și 

serbează împreună cu eĭ? Universalitatea principiilor creștinismuluĭclii, 

care rezumă întregulcliii tezaur al Grați‹e›ĭ divine, așezat în inima 

omuluĭ și care este acelașicliv pretutindenĭclv ni explică lucrul. –clvi 

[M18r] Aceste doctrine pline dă adevăr dar, dăși dă însușĭ mâna lu‹i› 

Dumnezeuclvii plantateclviii în inima omuluĭ, nu deveniseră încă stindar-

dulclix mântuiri‹i› căcĭ fiulclx omuluĭ nu le arătase încă ca atarĭ. Ce preț 

vom pune dar pă ele? Cum a prețuit Mântuitorulclxi ceĭ doĭ bănișorĭ aĭ 

                                                            
7 Vezĭ altă etimologie la [Friedrich von] Spiegel [1820-1905], Érânische 
Alterthum[skunde, Leipzig, Wilhelm Engelmann, I-III, 1871-1878, Band] II, 
[1873,] p. 78 și urm. [P Kranische Arterthüm.] 
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văduv‹e›i? Cum a prețuit Dumnezeuclxii urciorulclxiii dă unt dă lemn și 

modiculclxiv dă făină aĭ văduv‹e›i din Sidon? căci și acele religiunĭ, 

religiunĭ ale lu‹i› Hristos suntclxv. Da, o afirm căcĭ înainte cu mult Sf. 

Augustin a afirmat’o. [M19v] „Religiunea, care acum să numește 

religiunea creștină‹,› exista deja la ceĭ vechĭ, și nu a lipsit din lume 

chiar dă la începutŭ‹l› existenț‹e›i neamuluĭ omenesc, până ce Hristos 

a venit în trup‹,› [P9] dă când religiunea cea adăvărată, care deja 

exista‹,› a început a să numi religiunea creștină“8clxvi. 

Și stă scris că: Mulțĭ vor veni dă la răsărit și dă la apus și vor 

ședea alăturĭ cu Avram, Isac și Iacov în împărăția cerurilor. 

 

 

[M20r]     IIclxvii 

[Religia vedică, „cea mai veche religiune“ indo-europeană] 

 

La cea maĭ veche religiune, dă la care avem monumente 

scrise, și care este aceia a strămoșilor noștri, a arienilor, găsim 

enumerațĭ o mulțime dă zeĭ. Să pare dă o cam dată că religiunea din 

cărțile vedice ar fi un naturalismclxviii politeist. Un lucru însă să poate 

afirma cu siguranță adică că lumina este caracteru‹l› esențial al fie-

căruia dintre aceștĭ zeĭ; al doilea‹,› că ce’a ce este într’un imn un zeŭ, 

apare ca un fenomen natural într’un altu‹l›. Concluziunea este că 

tipulclxix divinitățĭ unu‹l› este, adorat în fenomeneleclxx naturale după 

circumstanțe. Iacă ce ne arată detaliile. [M21r] Aparentul politeizm pă 

care’l găsim în religiunea vedică, nu este de cât restu‹l› unui 

monoteizmclxxi primitivclxxii. Fiind-că însă în toată religiunea vedicăclxxiii 

principiul lumini‹i› este domnitor, aci reprezentat în cer, aci în soare, 

când în cerul luminos, când în auroră‹,› nu este o concluziune 

cutezătoare a crede că principiul monoteizmuluĭ primitiv a fostclxxiv 

principiul clxxv  lumini‹i›, care era să fiă lumina adevăruluĭ, 

                                                            
8  [M19r] Res ipsa, quae nunc religio Christiana nuncupatur, erat apus 
antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque Christus veniret in 
carnem, unde vera religio quae jam erat, coepit appellari christiana. [Sf.] 
August[in,] Retr.[actationes] 1.13.  
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Mântuitorulclxxvi Hristos după revelațiune9clxxvii. [M22r] Și aceasta o 

putem afirma cu atât mai curândclxxviii cu cât numele zeități‹i› supreme 

la toate națiunile arice vine dă la o rădăcină, care înseamnă a lumina, 

a străluci10clxxix‹,› tot principiul lumini‹i› în opozițiune cu acela al 

întunereculuĭclxxx, adică înainte dă revelațiune era reprezentat printr’un 

element vizibil, adică toate națiunile ca să coprind astă-zĭ supt numele 

dă arice, ca descendente ale uneĭ alte‹ia› care a p‹i›erit și care a trăit 

pă platou‹l› iranicclxxxi, aŭ moștenit aceeașiclxxxii noțiune a divinități‹i›. 

Mai special însăclxxxiii. [M23r] Toate zeitățile Indiene în Veda 

aŭ un caracter solar‹,› aceeași clxxxiv  idee, același clxxxv  principiŭ, al 

lumini‹i›, închipuirea lumini‹i cea› adevărată. Lumina, adevăratu‹l› 

Dumnezeuclxxxvi. 

Aditi. sp.‹re› ex.‹emplu›  

este o zeitate veche, zeu saŭ zeiță, cel mai vechĭ nume pentru 

a arăta infinitulclxxxvii, nu însă eternitatea inventată pentru a exprima un 

rezultat al uneĭ lungi seriĭ dă raționamente, ci Infinitul vizibil cu 

ochiul liber [sic], întinderea infinită între pământ, norĭ și cer11. 

[M24r] Numele zeităților supreme în religiunea cea maĭ veche 

a indianilor este ādityasclxxxviii‹,› dă la aditi care înseamnă vecĭnic, 

vecinicie, și să afla în lumina cea ne sfârșită. Lumina este principiul 

vieți‹i› 12  și aci surprindem momentul interesant al acesteĭ 

religiunĭclxxxix, căci ādityascxc nu sunt nici soarele‹,› [P10] nicĭ luna, 

                                                            
9 P.[aul] Wurm [1829-1911], Geschichte der indischen Religion [im Umriss 
dargestellt], Basel, [Bahnmaier’s Verlag (C. Detloff),] 1874, [p.] 22 [MP 
pagina înainte de loc și an]. 
10  [Rudolf {von}] Roth [1821-1895], Z.[eitschrift] d.[er] d.[eutschen] 
m.[orgenländischen] G.[esellschaft] VI (1852), p. 67 sq. [John] Muir [1810-
1882], Orig.[inal] San.[skrit] Texts, [on the Origin and History of the People of 
India, their Religion and Institutions. Collected, translated and illustrated, 
London, Trübner & co., 1872, vol.] V [Contributions to a Knowledge of the 
Cosmogony, Mythology, Religious Ideas, Life and Manners, of the Indians in 
the Vedic Age]. – Max.[imilian] Müller, [Comparative Mythology: An Essay, 
London, 1856,] Essays I[, London, 1856 = Chips from a German Workshop, 
London, Longmans, Green, and co., 1868, vol. 1, aici probabil p. 25]. 
11 M.[ax] Müller, translation [P Transactions] of the  [MP R.V.] I.230. 
12  [MP R. V.] I.20.3.3. 
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nicĭ stelele‹,› ci principiul etern al lumini‹i›, lumina care eracxci să fie 

Hristos. 

[M25r] Acești ādityascxcii, personificațiunea zeități‹i› celeĭ maĭ 

supreme la Indienĭ‹,› sunt în număr dă 7‹,› care reprezintă maĭ mult 

calitățĭ și diferite momente dă activitate ale zeități‹i›, după cum însușĭ 

numele lor arată: 

Varuṇacxciii mai târziu oὐό, cel ce acoperă, 

Mitra      cxciv― amicul, 

Aryaman ― binefăcătorul, 

Bhaga   ― împărțitorul, 

Aṃśacxcv ― cel ce ia parte, 

Dakṣacxcvi ― inteligentul13. 

[cu] al șaptelea [care] nu să poate determina într’un mod 

categoriccxcvii. 

Dă asemenea 7 sunt și Spiritelecxcviii ce înconjură tronul lu‹i› 

Ahura-Mazdācxcix. 

Caracterul număruluĭ 7 este cunoscut [de] asemenea dîn 

Biblie, și dă la tot Orientulcc. 

[M26r] Tot asemenea Mitra, Varuṇa cci , Indra, Sūrya ccii , 

Savit 14cciii, Pūṣan15cciv, Uṣasccv, Agni, Tvaṣṭ 16ccvi.  

[M27r] Asemenea și Aśvin‹ii›ccvii, aducători‹i› lumini‹i› pă 

cerul dimineți‹i›17‹,› Yāskaccviii ’l identifică cu Indra și cu soarele18‹.› 

                                                            
13 [Rudolf {von}] Roth, „Die höchsten Götter der arischen Völker“, în 
Z.[eitschrift] d.[er] d.[eutschen] m.[orgenländischen] G.[esellschaft] VI [1852] 
74 sqq. [pp. 67-77. P Ordinea citării: titlu, autor, siglum, volum, pagină]. 
14 [M26r] Hiraṇyākṣa [M Hiraṇyāksha P Hiranyâksha] (adică cu ochiul dă 
aur)‹,› hiraṇyapāṇi [P hiranyapâni] (cu mâinile dă aur, razele)‹,›  [R. 
V.] I.35.8, I.22.5, VI.7.1.3 – hiraṇyajihva [P hiranyâjihvâ] (cu limbă dă aur)‹,› 
harikeśa [MP harikeça] (cu coama blondă, razele). [Selective, exemplele 
provin pesemne tot din J. Muir 1872, p. 84.] 
15 sarveṣām bhūtānām gopāyitā ādityaḥ [M sarveshām bhūtānām gopāyitā 
ādityaḥ P Sarveshâm bhûtânâm gopâyitâ âdityah]. Nirukta III.12 [P fals VII 9] 
edit.[at de {P suprimat}] Roth. 
16 Caracterul săŭ luminos să vede maĭ cu seamă dîn asemănarea luĭ cu Vulcan 
și dîn epitetul că el este germinatorul sămânț‹e›i. [MP R.V.] I.188.9 
(cf. Muir, Original Sanscrit Texts, V, 1872, London, p. 225 [P p. 225, London, 
1872]). 
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[M28r] Afară dă titlurile tuturor ccix  acestor zeitățĭ, care ni arată 

caracterul lor solarccx, când enumerăm calitățile acestor zeĭ, vedem 

îndată că prin principiul lumini‹i› să închipuia un Dumnezeuccxi care 

priveghiază lumeaccxii și calitățile unuĭ adevărat Zeŭ, căcĭ pentru eĭ nu 

există dreapta saŭ stânga (omniprezența în spațiŭ), înainte saŭ înapoĭ, 

nu dorm, pătrund totul, ca și lumina cea pretutindeneaccxiii dă față (aci 

să vede ce să închipuia ‹așa›dar prin lumină, era arătare în inima 

omuluĭ a unuĭ adevărat și puternic Dumnezeuccxiv, care este lumină‹,› 

și neputința omuluĭ într-o lumină cât să poate maĭ spirituală o a 

închipuit.) Chiar ce este maĭ depărtat pentru eĭ este aproape, 

pedepsesc păcatele și veghiază asupra diavolilor19ccxv. Adică lumina nu 

era numaĭ reprezentațiunea unuĭ fenomen natural, ci închipuirea 

adevăratuluĭ Dumnezeuccxvi care veghiază totul și dirige totulccxvii.  

[M29r] Că aceste elucubrațiunĭccxviii religioase eraŭ aurora 

care pregătea calea soareluĭ Hristos nu rămâne pentru mine îndoială‹,› 

căcĭ ccxix  un fenomen și maĭ surprinzător este ide‹e›a confuză a 

trinități‹i› pă care o găsim la religiunea [P11] care eminamente merită 

acest numeccxx; căcĭ religiunea creștină, care este absolut necesară, 

inherentă naturi‹i› omeneștĭ, face parte dîn însășĭ natura omuluĭ. După 

ce găsim pă toțĭ zei‹i› Indieĭ împărțițĭ în 33 (dă și acest număr nu 

reprezintă occxxi țifră exactă)20 (1) aceștia sunt împărțițĭ în 3 [părți]: 

Zeĭ‹i› ceruluĭ, aĭ pământuluĭ și aĭ atmosfer‹e›i21ccxxii. Începând d’aci și 

                                                                                                                          
17 [M27r] „The two açvins [Aśvins], though, like the ancient interpreters of the 
Veda [P veda], we are by no means agreed as to the conception of their 
character, hold, nevertheless [P newertheless], a perfect distinct position in the 
entire [P entery] body of the Vedic [P vedic] deities of light. They are the 
earliest [P earlist] bringers of light in the morning sky, who in their chariot 
hasten onward before the dawn, and prepare the way for her“. [M Cité par] 
Muir, Original Sanscr[i]t Texts[, 1872, vol.] V, p. 235 [M l.c.] și [Rudolf 
{von}] Roth, [în] Z.[eitschrift] d.[er] d.[eutschen] m.[orgenländischen] 
G.[esellschaft] IV, p. 425. [Pasajul, după cum o atestă și cité par, e preluat 
(corect) după Max Müller 1856.] 
18 Nirukta 159, edidit [numai în P] Roth. 
19 [M28r]  [MP R.V.] II.3.5. sqq. 
20 [M29r]  [MP Rg. V.] I.34.11; III.6.9, VIII.28.1‹,› etc. 
21  [Rg. V.] I.139.11. Śatapatha-brāhmaṇa [MP Çatapatha-Brâhmana] 
IV.5.7.2. [Rudolf] Roth, Yâska’s Nirukta [ āska s Nirukta sammt den 
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în tot cursul religiunĭ‹i› indianeccxxiii găsim o tendință trinitară în 

principiul zeități‹i›. Ce‹e›a ce era însă în embrion‹,› prin revelațiune 

devine realitate persuasivăccxxiv. 

[M30r] Mai mult însă‹,› Indieni‹i› a‹u› avut concepte clare 

dăspre viața fiitoare și dăspre fericirea eĭccxxv, căcĭ iacă ce strigă unŭ 

poet vedic, după ce a gustat dîn mustul sacrificialccxxvi: „Am băut 

soma, am devenit nemuritor, am intrat la lumină, am cunoscut pă 

zeĭ“22ccxxvii. 

Paralelizmul să poate continua. Nemurirea nu era numaĭ un 

cuvânt, ci reprezenta eternitatea în lăcașul drepților și tortura în 

împărăția diavoluluĭccxxviii. 

[M31r] Darccxxix cine dă și păstrează comoara nemuriri‹i›? tot 

principiul lumini‹i› reprezentat prin foc, Agni23ccxxx. 

Plăcerile vieți‹i› raiului nu sunt simțuale ca la cele l’alte 

popoare ale Orientuluĭ‹,›ccxxxi ci dă un spiritualizm pur24ccxxxii. 

Iacă cum este cerut dă credincios:  
 

„Pune‹-›mă‹,›ccxxxiii soma (purificatule)‹,› în acea lume neschimbată și 

neperitoare unde să găsește lumină și glorie vecĭnică“ccxxxiv  

yatra jyotir ajasraṁ yasmi  loke svar hitam | 

tasmin māṁ dhehi pavamānām te loke akṣita indrāyendo pari  

srava ||25ccxxxv.  

 

„Fă‹-›măccxxxvi nemuritor în lumea unde sunt plăcerĭ și bucuriĭ‹,› în 

sfera soareluĭ, unde se găsește ambrozia și satisfacțiunea“ccxxxvii  

yatra kāmā nikāmāś ca yatra bradhnasya viṣṭapam | 

                                                                                                                          
Nighaṇṭavas, herausgegeben und erl utert, Göttingen, Verlag der 
Dieterichschen Buchhandlung, 1852,] VII.5. 
22  [M30r]  [MP Rig Veda] VIII.48.3[a], apāma somam am tā 
abhūmāganma jyotir avidāma devān | (

) [M 
avidāma devān... P „apâma somam amrtâh abhûm: aganma jotyh avidâma 
levân]. 
23 [M31r]  [MP Rig V.] I.31.7. 
24 [R. {von}] Roth‹,› [„On the Morality of the Veda, translated from the 
author’s manuscript by William D. Whitney“,] Journal of the American [P 
american] Oriental [P orintal] Society III [1852], [pp. 331-347, aici] 343. 
25  [MP Rig Veda] IX.113.7. 
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svadhā ca yatra t ptiś ca tatra mām am taṁ k dhīndrāyendo pari srava 

||26ccxxxviii. 

 

 [M32r] Dară oare această reprezentațiune a dreptăți‹i› divine 

putea ea rămâne incomplectă? putea să vorbiască numaĭ dă răsplățile 

pentru ceĭ bunĭ și nu și dă pedepsile pentru ceĭ răĭ? Nu. Iacă cum să 

vorbește dăspre acest loc dă muncăccxxxix. 
 

„Acest adânc abis este gătit pentru ceĭ răĭ, falșĭ, necredincioșĭ ca niște 

femeĭ fără frațĭ, ca niște femeĭ care’șĭ urăsc pă bărbați‹i› lor“ccxl 

abhrātaro na yoṣaṇo vyantaḥ patiripo na janayo durevāḥ | 

pāpāsaḥ santo an tā asatyā idam padam ajanatā gabhīram||27ccxli 

 

„Indra și Soma, pă ceĭ făcătorĭ de rele ‹î›ĭ precipită în întunerec și în 

partea ce maĭ dă jos a puțuluĭ, așia că nicĭ unul să nu să poată 

întoarce“ccxlii. 

[P12] indrāsomāccxliii duṣk to vavre antar anārambhaṇe tamasi pra 

vidhyatam | 

yathā nātaḥ punar ekaś canodayat tad vām astu sahase manyumac 

chavaḥ ||28ccxliv 

 

[M33r] Dîntre toțĭ zei‹i› dîn Veda acela care are o adevărată 

personificațiune și nu e numaĭ unccxlv principiŭ vag este Varuṇaccxlvi, 
ccxlviicare pare a fi unul dîntre ceĭ maĭ importanțĭ între Ādityasccxlviii, 

elccxlix a inspirat atâta respect Indienilor în cât nu a încercat nicĭ o dată 

d’a’l antro‹po›morfizaccl nicĭ într’un chip. „El șade pă un tron, care să 

numește scaunul cu 100 dă porțĭ, îngeri sunt adunațĭ îngiuru’ĭ și 

răspândesc voința luĭ“29ccli. 

El a creat legile după care lumea există, el a creat lumea, el 

arată soareluĭ, luni‹i› și stelelor drumul lor. El dă fie-căruia ce să 

cuvine. Omuluĭ înțelegerea, vaci‹i› laptele etc.30 Aerul și vântul sunt 

                                                            
26  [MP R. Veda] IX.113.10. 
27 [M32r]  [MP R. V.] IV.5.5[a]. 
28  [MP R. V.] VII.104.3 [M VII.104]. 
29 [M33r]  [MP R. V.] VII.5 [și] 18.5. [M și P au trimiteri false. O 
referință la imnul V.62, către Mitra și Varuṇa?] 
30  [MP R. V.] V.6.13.2 sqq. 
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respirațiunea lui și soarele este ochiul luĭ. El este [cel] care pedepsește 

pă păcătos și dă mângâere și mântuire în vremea păsului31. [M34r] 

Varuṇacclii cunoaște toate faptele și gândurile omeneștĭccliii. Așia dar 

elementele primitive a celeĭ maĭ vechĭ religiunĭ indo-europeeneccliv 

sunt dă un spiritualizmcclv pur și superior. Naturalizmul ce vedem deja 

în epoca epică poate să fie provenit dă la aborigeni‹i› Indi‹e›ĭ, și 

aceasta este cu atât maĭ probabil că‹ci› naturalizmul mazdeian diferă 

dă cel indian, pă câtă vreme elementele pur spirituale sunt identice și 

omogene. 

[M35r] În împărăția lu‹i› Dumnezeucclvi vor intra ceĭ ce aŭ 

suferit în această vale dă lacrămĭ, ceĭ ce aŭ fost prigoniți, ceĭ 

nenorocițĭ, ceĭ săracĭcclvii; cclviiiși că ceĭ ce vor intra în împărăția lu‹i› 

Dumnezeucclix nu sunt tocmaĭ ceĭ bogațĭ, este deja zis în Veda. 

 
„Nici o dată‹,› o Indra, nu veĭ găsĭ om bogat amicu‹l› tăŭ“cclx 
nakī revantaṁ sakhyāya vindase32cclxi  

 
[M36r] Spirit este dar zeitatea supremă a religiuni‹i› vedice, 

spirit pur, just, milostiv. Cel ce să roagă luĭ, cu spiritu‹l› i se roagă. 

Încclxii rugile luĭ nimic nu să pomenește, carecclxiii ar putea ofende 

morala cea maĭ pură și‹,› ca specimencclxiv, nu este aceasta oare una dîn 

rugele cele maĭ pure?cclxv: 
 

„Dacă umblu tremurând ca un norcclxvi bătut dă vântcclxvii, aĭ milă dă 

mine, o prea puternice, aĭ milă dă mine“. 

„Lipsa puteri‹i›, o doamne prea strălucite, e cauză dă m’am 

rătăcitcclxviii, aĭ milă dă mine, o prea puternice, aĭ milă dă mine. Setea a 

cuprins pă adoratorul tăŭ, dă și era în mijlocul apelor, aĭ milă dă mine, 

doamne prea puternice, aĭ milă dă mine“ 

„Noĭ oameni‹i› când greșim, o Varuṇacclxix, mâniem pă cei dîn ceruri, 

Orĭ dă câte orĭ violăm legile prin nebăgare dă seamă, Doamne, nu ne 

pedepsi pentru această greșeală“cclxx. 

[VII.89.2cclxxi] yad emi prasphurann iva d tir na dhmāto adrivaḥ | m ḷā 

sukṣatra m ḷaya ||cclxxii  

                                                            
31  [MP R. V.] I.6.1.8, 9. 
32 [M35r]  [MP R. V.] VIII.21.14. 
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[VII.89.3] kratvaḥ samaha dīnatā pratīpaṁ ja-[P13]gamā śuce | m ḷā 

sukṣatra m ḷaya ||cclxxiii 

[VII.89.4] apām madhye tasthivāṁsaṁ t ṣṇāvidaj jaritāram | m ḷā 

sukṣatra m ḷaya ||cclxxiv 

[VII.89.5] yat kiṁ cedaṁ varuṇa daivye jane 'bhidroham manuṣyāś 

carāmasi | acittī yat tava dharmā yuyopima mā nas tasmād enaso deva 

rīriṣaḥ ||33cclxxv 

 

 

[M37r]    III 

[Brahmanism și hinduism:  

„religiunea Indiană posterioară epocii vedice“] 

 

 [M37rcclxxvi] Dîn câte am văzut‹,› religiunea vedică este foarte 

simplă, pură, plină dă naivitate, conține însă în germine pă cea maĭ 

mare religiune dîn lume, pă adevărata religiune. 

 Religiunea Indiană posterioară epoci‹i› vedice însă devine 

maĭ complicatăcclxxvii. Vine speculațiunea și atinge un pun‹c›t adevărat 

dîn cosmogonia creștină‹,› dă unde naște o teogonie, o dogmatică și o 

morală complectă. 

Do‹uă›cclxxviiipun‹c›te însă trebu‹i›esc remarcate, ideeacclxxix 

divinități‹i› rămâne aceeașicclxxx, ceva maĭ accentuat. Sufletul omenesc, 

care este o părticică dîn duhul Dumnezeesc, conservă aceleașĭ titlurĭ la 

nemurire și morala să îndrumează spre cazuistică, rămâne însă tot 

pură. 

Apropierile între această religiune și cea evang‹h›elică devin 

maĭ sensibile. [M38r] Scriitorĭ eminențĭ aŭ atestat, și maĭ cu seamă, 

dîn ceĭ cu autoritate în teologie‹,› că multe dîn ideile creștinismului aŭ 

existat înainte dă Hristos34cclxxxi.  

[M39r] Poate la nicĭ o națiune dîn antic‹h›itatecclxxxii nu vom 

găsi o descripțiune maĭ sublimă a divinități‹i› ca la Indianĭ: 

 

                                                            
33 [M36r]  [MP R. V.] VI.89.2-5. 
34 [M36r] Vezĭ Paul Wurm, Geschichte der indischen Religion, Basel, 1874. 
[MP Indischen | P notă păstrată în paranteză în text.] 
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„Ochiul nu’l poate apropia, cuvântul nu’l poate atinge, nicĭ inteligența 

a’l înțelege ... el este maĭ pre sus dă ce‹e›a ce poate fi cuprins cu 

mintea“35cclxxxiii. 

„Cel ce crede că nu’l cunoaște‹,› acela’l cunoaște‹,› și cel ce crede că’l 

cunoaște acela nu’l cunoaște, e socotit ca ne-priceput dă ceĭ ce’l 

cunosc maĭ mult și este socotit ca cunoscut dă tot, dă ceĭ ce nu’l 

cunosc dă loc“36cclxxxiv. 

„Înțelepciunea maĭ pă sus dă toate să poate cuprinde cu mintea saŭ 

sufletul, care să apropie dă eacclxxxv întrucclxxxvi cât-va“37.  

 

[M40r] Și este oare acesta numaĭ o alucinație mistică? Nu este oare 

creștinesc?cclxxxvii  
 

„Dumnezeulcclxxxviii care a creat totul și carecclxxxix este neperitor“?38ccxc 

[M41r] „După cum Dumnezeuccxci nemuritor este‹,› asemenea șiccxcii 

sufletul este nemuritor‹,› și cel ce crede că l’a omorât nu judică drept“. 

„Nici nu să naște‹,› nicĭ moare în vre un chip“39ccxciii 

„este ne născut și vecĭnic, acelașĭ, antic și nu este ucisccxciv dacă aĭ ucis 

corpul“40ccxcv 

[M42r | P14] nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ | 

na cainaṃ kledayanty āpo na śoṣayati mārutaḥ || [23ccxcvi] 

acchedyo  yam adāhyo  yam akledyo  śoṣya eva ca | 

nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur acalo 'yaṃ sanātanaḥ || [24ccxcvii] 

avyakto  yam acintyo  yam avikāryo  yam ucyate | [25accxcviii]41 

                                                            
35 [M39r] Kena-Upaniṣad [M Kena – Upanišad P Kena – Upanishad] dîn 
Sāmaveda [MP Sama-Veda]‹,› [I.] v. 3. 
36 Ibid., v. 11 [i.e. II.2]. 
37 Ibid., v. 27 [?]. 
38 [M40r] Bhagavad-gītā [P Bhagavâd-Gîta] II.17[a:] avināśi tu tad viddhi 
yena sarvam idaṃ tatam | [M avināçi P avinâçi MP tu tad viddhi yena sarvam 
idam tatam]. 
39  [M41r] Bhagavad-gītā [P Bhagavâd-Gîta] II.20 [MP 20.II] na jāyate 
mriyate vā kadācin [nāyaṃ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ] [M na jāyate m yate 
vā kadācit P na jâyate mryate vâ kadâcit]. 
40 Ibid.‹,› II.20[a] [P 20.II]: ajo nityaḥ śāśvato  yaṃ purāṇo na hanyate 
hanyamāne śarīre [M ajo nityaḥ çāçvato ayam purāṇo na hanyate hanyamāne 
çarīre P ajo nityah çâçvato yam purâno na hanyate hanyamâne çarire]. 
41 Bh.[agavad]-G.[ītā] II.23-25 [MP fals 22-24]. 
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„Pă el nu’l pătrund săgețile, pă el nu’l arde foculccxcix |ccc pă el nu’lccci 

udă apele, nicĭ ’l usucă vânturile“ || 

„El este indespicabilcccii, nu să poate aprinde, nu să poate uda, nu să 

poate usca | este vecĭnic omniprezent, stătător, ne mișcat și vecĭnic ne 

văzut, ne spus și nemișcat este zis“ || 

 

[M43r] Dar când meditativul Indian contempla toate mizeriile 

omeneștĭ, atâtea suferințe, atâtea nenorocirĭ, putea oare Dumnezeuccciii 

în neapropiata sa dreptate să creeze pă om așia dă nenorocit, nu este 

oare o altă cauzăccciv afară dîn creatorul munduluĭ? dacccv.  

După reprezentațiunea Indiană omul să afla în lume prin 

însușĭ păcatul săŭ. Dar nicĭ penitența, nicĭ practicile religioase, care 

sunt maĭ toate identice cu ale buddhiștilorcccvi și ale creștinilor, nu’l 

poate dezrobi dîn acest păcat. Omul are dar trebuință dă un izbăvitor, 

și anume dă un izbăvitor supt formă omenească 42 cccvii . [M44r] 

Preparațiunea dar pentru mântuire trebu‹i›e începută chiar dă la 

naștere și pentru că‹, așa› cum am ziscccviii, și Indieni‹i,› și Irani‹[eni]i› 

consideră pă om actualmente într’o stare dă decădere, și la Iranianĭ 

îndată ce să năștea un copil, i să storcea în gură must dă soma dîntr’un 

bumbac, și i să spăla corpul cu apă. Până însă a i să aplica această 

purificațiuneera considerat ca impur și spurca tot ce atingea. Maĭ 

mult, era și un termen anume pentru acest act și pentru cel ce ’l 

suferia, asemenea și la Indienĭ‹,› și să numia dvijanmacccix, dvija „a 

doua naștere“, d’a do‹u›a oară născut. Nu să simte oare aci rudimentul 

Sf. Botezcccx? Oare nu să vede cum Dumnezeeascacccxi milă să plecase 

și numaĭ necredința și învârtoșireacccxii inimi‹i› omeneștĭ a împ‹i›edicat 

revelațiunea complectă? Ca și Dumnezeucccxiii nostru cel nemuritor, 

legea sa nemuritoare este, și o găsim tot d’auna și la toate 

popoarelecccxiv. [M45r] Omul dar este împ‹i›edicat d’a să mântui dîn 

cauza trupuluĭ, acest vrăjmaș al omuluĭ, dă aceia viața consistă întru a 

mortifica trupul și când ne’am desfăcut dă tot dă el‹,› atuncĭ ne’am 

apropiat dă mântuire‹,› și dă aceeacccxv și Indieni‹i› ziceau căcccxvi: 

                                                            
42 [M43r] P. Wurm, G.[eschichte] d.[er] i.[ndischen] [M I.] R.[eligion, 1874, 
p.] 122. 
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„Omul care și-ĭ întors simțurile dă la tot ce este simțual‹,› 

acela are știință stabilită“43cccxvii. 

[M46r] Fără izbăvitor însă nu există mântuire complectăcccxviii. 

Trebu‹i›e să vi‹n›ă izbăvitorul, care să prădeze iadul, să-ĭ sdrobiască 

încueturile și prin moarte să biruiască moartea, păcatul iadu[lui], să 

ridice și să izbăvească pă Adam. Și Indieni‹i› acelașicccxix concept 

avea‹u› dă condițiunea omuluĭ pă pământ. Dă aceeacccxx în religiunea 

Indiană găsim termenul chiar pentru venirea izbăvitorului pă pământ, 

avatāracccxxi‹,› care înseamnă descensiune. În secolulcccxxii al V[-lea] 

cccxxiii înainte dă Hristoscccxxiv, K ṣṇacccxxv este adorat ca întruparea lui 

Viṣṇucccxxvi, Zeul suprem, venit pă pământ pentru a slobozi lumea. 

[P15] Or dă câte orĭ spiritŭ omenesc adoarme și nedreptatea 

să înalță‹,› Viṣṇucccxxvii descinde pă pământ... (1) 

K ṣṇacccxxviii asemenea este omorâtor al searpeluĭ. cccxxixDar mă 

opresc, căcĭ paralelizmul poate merge și maĭ departe. Mult să încarcă 

viața reformatorilorcccxxx, cu felurĭ dă accidente. Aceasta este cunoscut 

în istoriecccxxxi. [M47r] Acestecccxxxii fabule dîn viața reformatorilor, le’a 

imaginat zelul celor pioșĭ, nu rămâne îndoială. Papias, episcopul [din] 

Hierapoli, raportează fabule, date ca parabole ale mântuitoruluĭ. Sf. 

Eusebiŭ al Cesarieĭ zice că Papius le’a învățat dă la tradițiune44, când 

Papias era însușĭ discipolul lu‹i› Ioan evang‹h›elistul. 

 

 

[M48r]    IV 
[„Religiunea Perșilor“] 

 
Religiunea Perșilor s’a dezvoltat într’un mod paralel cu cea 

Indică în epoca post-vedică. Afară dă câte-va modificațiunĭ dă detaliu, 

și dă nume, restul este identic: acelașĭ principiu al lumini‹i› 

                                                            
43  [M45r] Bh.[agavad]-G.[ītā] II.68: tasmād yasya mahābāho nig hītāni 
sarvaśaḥ | indriyāṇīndriyārthebhyas tasya prajñā pratiṣṭhitā [M tasmāt yasya 
mahāvāho nig hītāni sarvaçaḥ | indriyāṇi īndryarthebhyaḥ tasya prajnā 
pratishṭhitā P Tasmât yasya mahavâho nigrhitani sarvacah indryâni 
indryarthebhyah tasya prajnâ prati shthitâ.] [MP text sanscrit, referință, titlu 
Bh. g.]. 
44 [M47r] Historia ecclesiastica III.36 sq. [Notă suprimată în P.] 
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persistăcccxxxiii. Monumentul scris în care să găsește vechia religiune a 

Perșilor este Avesta cccxxxiv . Limba în care este scris este cea 

Zendică cccxxxv  saŭ veche-bactriană. Partea dogmatică și morală a 

acesteĭ religiunĭ să află în Zend-Avesta însușĭcccxxxvi, iar cea liturgică și 

cosmogonică în Vendīdād-Sādecccxxxvii și Bundahišncccxxxviii‹,› care sunt 

dă dată posterioarăcccxxxix. Multe dîn părțile vechiuluĭ cult Mazdeian să 

găsesc la Parsi‹i›cccxl dă astă-zĭ. 

Religiunea poartă numele dă Mazdaism, după numele 

Zeuluĭ cccxli  suprem Mazdā (Ahura) saŭ Ormuzd cccxlii  al clasicilor. 

[M49r] Mazdaismul dă și a conservat întreagă individualitatea sa, nu 

putem tăgădui că do‹uă› cccxliii  elemente maĭ cu deosebire sunt 

caracteristice în Mazdaism, vechiu arian și semiticcccxliv. Arianizmu 

însă este cel maĭ preponderent45. [M50r] Nu putem tăgădui că omul 

este producțiunea loculuĭ și a clim‹e›i unde tră‹i›ește. Topografia 

vechiĭ Persiĭ, a Iranuluĭ‹,› or cât dă luxurioasă pare, este dă o 

monotonie desperatoare. Un suspin misterios rătăcia pă buza bactruluĭ 

și speranța uneĭ viețĭ maĭ bune licăria în imaginația lui. Această 

dispozițiune melancolică, inherentă maĭ tuturor orientalilor‹,› a făcut 

pă aderențĭ‹i› acestiĭ religiunĭ să afirme că Mazdaismu a fost dat 

omeniri‹i›, această lege no‹uă›cccxlv, ca o armă contra diavoluluĭ, care 

robise lumea. Dar oare nu ni să pare că auzim grăind pă unul dîn 

inspirați‹i› părințĭ aĭ biserici‹i› noastre ortodocse? [M51r] Zeitatea 

supremă la Iranĭ‹eni› era dar Ahura-Mazdā (Zeul Înțelepciune-

marecccxlvi); numele deja ni spune care era caracterul săŭ: înțelepciune, 

spirit. Cuvântul sanscrit corăspunḑător lui Ahura este asura și 

însemnează întunecatulcccxlvii, adică fără lumină, nume pă care l’a‹u› 

adoptat Irani‹enii› după schizma cu Indieni‹i› pentru a însemna 

principiul lumini‹i›. Aceasta o vedem chiar dîn epitetele ce să daŭ lui 

Ahura-Mazdā cccxlviii . (Ormuzd cccxlix) este prea sfânt și prea curat, 

lumină, adevăr și înțelepciune46cccl. 

                                                            
45 [Friedrich] Spiegel, Érânische [MP Eranische] Alterthumskunde[, Leipzig, 
Engelmann, Band] II[, 1873, pp.] 167 sqq. 
46 [Chevalier Charles Joseph] de Harlez [de Deulin, 1832-1899] [,] Zend-
Avesta[, livre sacré des sectateurs de Zoroastre, traduction du zend et précédé 
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Morala zoroastrianăcccli este bazată asemeneaccclii pă calitățile 

lui Ahura-Mazdā‹.› [P16] Ea prescria curățenia și sfințenia, 

oroareacccliii dă minciună, bunătatea și respectul autorităților. 
 

„Adorați pă Ahura-Mazdā. 

Rugați‹-›vă luĭ și mulțumițĭ pentru binefacerile sale. 

Supuneți‹-›vă legi‹i› sale și răspăndiți‹-›o. 

Respectați spiritele create dă Ahura-Mazdā. 

Lucrați ca să dărâmațĭ puterea diavoluluĭ și a slujitorilor luĭ“47. 

 

[M52r] Morala zoroastrianăcccliv însă este tot ce poate fi maĭ 

pur dîntre toate producțiunile spirituluĭ omenesc fără ajutorul 

revelațiuni‹i›. alăturĭ cu mărirea și puritatea stă însă micșorimea și 

eroarea, căcĭ omul rămâne om atât cât descoperirea Dumnezeiascăccclv 

nu să făcuse om pentru a dezrobi neamulccclvi omenesc. [M53r] Ahura-

Mazdā este învingătorul principiuluĭ [dualist al] destrucțiuni‹i›, al 

răului, ca și Hristos care a călcat moartea și a stricat împărăția 

satan‹e›i. 

[M54r] Ahura este Sfânt, dătătorul orĭ căruĭ bine‹,› care 

cunoaște tot impenetrabilul48. 

El este tatăl lumini‹i› și creatorul luminilor, principiul 

tuturorccclvii lucrurilor și al ccclviiivieți‹i›, este etern și imutabil în tot 

timpul49. 

Cultul uniculuĭ Dumnezeu ccclix  consistă în rugăciune și 

pietate50. Mă abțin d’a stabili paralelizmĭccclx între această religiune și 

alteleccclxi. Cele ce vor urma, vor explica lucrul, adică pozițiunea 

acesteĭ religiunĭ în fața celor l’alteccclxii. 

[M55r] Cosmogonia zoroastriană ccclxiii  nu are maĭ puține 

analogiĭ cu cele l’alte religiunĭ ale Orientuluĭccclxiv. 

                                                                                                                          
d’une introduction historique, Liège, L. Grandmont-Donders | Paris, Firmin 
Didot, 3 vol., 1875-1877] 44. [M de Harlez. l.c. 44.] 
47 [P suprimă M de Harlez. l.c. 44.] 
48 Yaçna 47.3. 
49 Yaçna 31.7. 
50 Yaçna 49.100. 
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Un singur [!ccclxv] Dumnezeu este și acela ‹e› spiritual, activ, 

inteligent și sfânt, Ahura-Mazdā. Spațiul este locuința sa. 

El a creat lumea în 6 epoce. 

Spirite dă ordin inferior sunt create dă dânsul și așteaptă 

ordinile sale în giuru tronuluĭ săŭccclxvi. 

Aməša Spəntaccclxvii  
 Vohumano 

Ashavahistoccclxviii 

Xathravairyoccclxix 

Çpenta-Armaiti 

Haurvatātccclxx 

și Amərətātccclxxi  

fac parte dîn primul rang al spiritelor create dă Ahura-Mazdā51. 

 [M56r] Ce este așia dar mazdeismulccclxxii?ccclxxiii Reacțiune 

contra politeizmuluĭ, un efort suprem al conștiinț‹e›i omeneștĭ pentru 

a scăpa poporul dă nerușinările mitologi‹e›i care umpluseră lumea 

întreagă52. [M56r] Principiul lumini‹i› ca zeitate supremă’l găsim așia 

dar și la Iranĭ‹eni›, ca principiŭ luminător și poate aducând învierea 

morților, căcĭ mortul trebuie pus cu fața spre răsărit53ccclxxiv. Cât pentru 

cultul stelelor‹,› este probabil că este împrumutat [P17] dă aiurea, dă 

vreme ce nu este pomenit ‹nici› chiar în mitologia vedică54. [M58r] 

Partea dogmatică a religiuni‹i› lui Zoroastru afară dă dualizmccclxxv, 

care pare ccclxxvi  moștenit dă la poporul părinte al tuturor ccclxxvii 

națiunilorccclxxviii, care fac parte dîn aceeașiccclxxix familie, am văzut, 

conține principiul lumini‹i› ca zeŭ suprem. Cu alte cuvinte omul 

nefăcându-seccclxxx încă părtaș al Grați‹e›i divine și țărâna omenească 

căuta ceea ccclxxxi  ce virtualmente poseda în inima luĭ, intr’o 

concepțiune materială. Lumina văzută cu ochi‹i› trupuluĭ ținea locul 

                                                            
51 [M55r] De Harlez, Avesta, Liège, Paris, [Grandmont-Donders | Didot] 1876, 
vol. I, p. 40. 
52 [M56r] Harlez, Avesta, I. 36. 
53 [M57r] Vendīdād, Frag.[ard] V.45, VI.106, VI.106, VII.121. [P Farg.] 
54 [Fr.] Spiegel, „Studien über Zendavesta [4. Ueber den Cultus der Gestirne 
und die Weltansicht der Parsen in den verschiedenen Epochen ihrer 
Entwicklung]“, Z.[eitschrift] d.[er] D.[eutschen] M.[orgenländischen] 
G.[esellschaft] VI [1852, pp. 78-86, aici] 80. [MP Zend-Avesta.]  
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lumini‹i› celeĭ neapropiate a dumnezeesculuĭ tron. [M59r] Cine zice 

însă lumină, zice și întunerec. Lumina însă este zeu supremccclxxxii. 

Întunereculccclxxxiii este principiul răuluĭccclxxxiv. Dă asemenea principiul 

răuluĭ fu personificat, înccclxxxv niște spirite rele, antagoniste zeuluĭ 

supremccclxxxvi, careccclxxxvii dezolează lumea. Spiritul asiaticilorccclxxxviii 

însă nu s’a ridicat la concepțiunea libertăți‹i› absolute a spirituluĭ și la 

responsabilitatea deciziunilor sale, la păcatul primitiv care a adus 

răulccclxxxix în lume. 

Aŋra Mainyucccxc este personificațiunea, zeul răuluĭ. 

[M60r]  Așia dar Perșĭ‹i› aveaŭ oroare dă minciună55cccxci. 

Eĭ făciaŭ distincțiunea între spiritelecccxcii bune și rele56.  

[M61r] Zeul însă cel maĭ popular la Iranĭ‹eni›, personificațiunea 

directă a lumini‹i› solare, este Mithracccxciii. Mithracccxciv, mediatorul, 

cum îlcccxcv numește Plutarh după cccxcviTeopomp57, principiul lumini‹i›, 

este mediatorul între întuneric și lumină‹,› principiul care unește pă 

om cu Dumnezeu cccxcvii  prin credință, adevăr și dreptate. [M62r] 

Mithra cccxcviii  însă nu este numaĭ principiul lumini‹i›, el este 

personificațiunea omniștiinț‹e›i și a omniprezenț‹e›i. Pă el juraŭ ceĭ 

ce invocaŭ adevărul58cccxcix. 

[M63r] Acest Mithracd s’a născut într’o peșteră ca și Hristoscdi. 

[M64r] Și Irani‹enii›, ca și Indieni‹i› și creștini‹i,› consideră pă om 

venit în lume prin puterea lui Dumnezeu‹,› dar în acelașĭ timp într’o 

stare dă decădere. Izbăbitorul, care a venit să anunțecdii adevărul, să 

dea arma mântuiri‹i,› estecdiii Zarathuštracdiv, profetulcdv lui Ahura-

Mazdā, care a fost ispitit dă spiritul răuluĭ. Iacă ce citim în 

Vendīdād cdvi  XIX.20.26 59  ... ‹„›renunță la legea sfântă, la legea 

Mazdeiană‹,› și veĭ dobândi onor‹ur›ĭ ca Vadhaghnacdvii...cdviii‹“›. 

                                                            
55 [M60r] Herod.[ot,] I.138. Strabon, XV.III.18. 
56 Herod.[ot,] I.140.  
57 [M61r] Sur Isis et Oziris c. 46 cité par [Louis-Ferdinand-Alfred] Maury 
[1817-1892], Croyance[s et légendes] de l’[A]ntiquité[. Essai de critique 
appliquée à quelques points d’histoire et de mythologie, Paris, Didier, 2e éd., 
1863] Mithra [aici pp. 167-168]. [M Croyance. O a doua citare rămasă în 
franceză.] 
58 [M62r] Xenofon, Cyropaedia, VII.5. [MP Cirupedia]  
59 [M63r] Sf. Iustin [P Justin], Dialog cu [iudeul] Trifon c.[apitolul] 70. 
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[M65r] Unii pretind însă că acest dualizm masdeian ar fi 

mitificareacdix unuĭ eveniment istoric, lupta între Perșĭ, Iranĭ‹eni›, și 

autoctonicdx turanĭ, după cum ‹e› și Rāmāyaṇacdxi.  

Dualizmul mazdeian însă poate nu este atât reprezentațiunea 

lupteĭ între Turanĭ‹eni› și Arienĭcdxii, cât aceeacdxiii a principiilor morale 

în natură. cdxiv Zoroastru (Zarathustra cdxv )‹,› ispitit dă diavol cdxvi 

(Ahriman) ‹să spună› care‹-›i sunt armele?‹,› el a răspuns: 

Piulițelecdxvii în care să prepară băutura sacră, vasele, planta homa 

(somacdxviii cdxixIndiană), și cuvintele pronunțate dă Ahura-Mazdā sunt 

cele mai bune arme ale mele 60 cdxx . Și chiar cartea liturgică a 

Mazdeianilor, un fel dă Atharva-veda, să întitulează în limba persană 

Vendīdād cdxxi  în limba zendică [P18] vīdaēvadāta cdxxii , în 

sanscrit‹ă› cdxxiii  vi devaḥ dhāta 61 cdxxiv  ‹i.e.› făcut, așezat contra 

diavolilorcdxxv, adică textul tuturorcdxxvi formulelor contra diavolilor, 

spirituluĭ răuluĭ. Acest răŭ dar era un principiu spiritual dă vreme ce și 

armele ce să întrebuințaŭ pentru a neutraliza lucrarea luĭ eraŭ 

spirituale.– cdxxvii [M66r] Perși‹i›, după ce aŭ părăsit zeitățile 

semiticecdxxviii și aŭ primit mazdaizmulcdxxix‹,› nu aŭ maĭ crezut în 

destin ca zeitatea supremă la Greci și Romani, ci Ahura-Mazdā era 

superior. Această religiune nu era maĭ rea dă cât cea precedentăcdxxx 

cum pretinde Agathias (II.24).  

[M67r] Fiecare act la mazdeenĭ este însoțit dă rugăciunĭ ad-

hoc. Dimineața și seara ‹se fac› asemenea rugăciunĭ‹,› [M68r] pentru 

căcdxxxi este o ‹răs›plată și o pedeapsă pentru fie care suflet după 

faptele sale în mazdaizm, și aci identitatea cu religiunea noastră 

ortodoxă nu poate fi tăgăduită. Raiul și iadul nu sunt în nimic 

inferioare celor creștineștĭ cdxxxii , bucurie nesfârșită cdxxxiii  în raiul 

sfinților pentru ceĭ drepțĭ, tortura iaduluĭ în locașul diavoluluĭ, în 

Tartar cdxxxiv . Și mazdaizmul crede în învierea morților la ziua 

                                                            
60 [M65r] Vezĭ I.[talo] Pizzi [1849-1920], Racconti epici del Libro dei Re di 
Firdusi[, recati per la prima volta dal persiano in versi italiani, con un 
Discorso d’introduzione sull’epopea persiana], [Roma-]Torino[-Firenze, 
Ermanno Loescher], 1877, p. 25. [M libro dei Re P libro dei re.] 
61 În sansk t‹a› clasic‹ă› part.‹icipiu› perf.‹ect› pas.‹iv› dă la √dhā este hita [M 
pass. |  dhā | est hitau.- P sasncrt | par. | √dhâ | hita.] 
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biruinț‹e›i a spirituluĭ celuĭ bun asupra celuĭ răŭ. [M68r] Așia șicdxxxv 

cultul consistă în întreținerea foculuĭ sacru: 

rugăciunĭ, 

invocațiunĭ, 

ofrande, 

sacrificiĭ, 

purificațiunĭ și penitențe62. 

Rugăciunile eraŭ nenumărate, pentru fie-care zi, pentru fie-

care sărbătoare, pentru fie-carecdxxxvi parte a zil‹e›i dîn calendarul 

mazdeian. 

Fie care spirit avea sărbătoarea sa, laudele cdxxxvii  sale, 

rugăciunile sale, și citirea dîn anume paragrafe a‹le› legi‹i› celeĭ 

sfinte. [M70rcdxxxviii] Milostenia arătată dă Sfânta noastră Bisericăcdxxxix 

ca calea cea maĭ eficacecdxl spre mântuire, este viŭ recomandată și dă 

religiunea vedică. Iacă ce găsim: 

„Cel ce face milostenie merge la locul cel maĭ înaltcdxli al 

ceruluĭ, aproape dă zeĭ“. [M71r] Așia darcdxlii imortalitatea sufletuluĭ a 

fost cunoscută la mazdeianĭ după cum ne probează multe pasagiĭ dîn 

Yaçna63. 

Paradisul condiționat dă această nemurire este asemenea 

cunoscut 64  și împreună cu dânsul locul dă muncă pentru ceĭ 

păcătoșĭ65cdxliii. 

                                                            
62 [M69r] Harlez, l.c., 58. 
63 Observăm că numaĭ cuvântul amerekhti și ameretāt [P ameretât], sanscrită 
am ta [P sanscrit amrta] ne vorbește dăspre aceasta, căcĭ traducțiunile 
capitolelor [P capitulilor] diferă la ceĭ ce [M ce lipsește] s-aŭ [P sau] ocupat 
cu ale. Vezĭ de Harlez, Avesta, II, p. 45 – [Fr.] Spiegel, [Avesta, die] 
Heilige[n] Schriften der Parsen[, aus dem Grundtexte übersetzt, mit steter 
Rücksicht auf die Tradition, Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1852-1863, Band] 
II[, Vispered und Yaçna. Mit Abbildungen, 1859, p.] 158 – Don [Francisco] 
García [P Garcia] Ayuso [1835-1897], [Estudios sobre el Oriente.] Los 
pueblos iranios y Zoroastro[, Madrid, Imprenta de J. Noguera {a cargo de M. 
Martinez}, 1874, p.] 171, carĭ toțĭ au [MP a] tradus în diferite modurĭ versetul 
1 dîn Yaçna 47.  
64 Vendīdād [MP Vendidad] XVIII.26. 
65 Vendīdād [M Vendīdad P Vendidad] XVIII.76. Vezi W.[illiam] D.[wight] 
Whitney [1827-1894]‹,› Oriental and Linguistic Studies, [New York, Scribner, 
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[M72r] Nu pot a mă împedica d’a vă cita câte-va excerpte dîn 

Capitolulcdxliv XXXI dîn Bundahišncdxlv, asupra învieri‹i› morțilorcdxlvi‹,› 

dă unde maĭ lesne să va putea vedea câte apropierĭ s’ar putea face 

între toate religiunile venite dîn Orientcdxlvii. 

„Când oameni‹i› să vor scula dîn morțĭ, ceĭ pioșĭcdxlviii și ceĭ 

fără Dumnezeucdxlix, fie care săcdl va scula d’acolo, unde i‹-›a ‹i›eșitcdli 

sufletul. Când fie care ’și va relua [P19] corpul‹,› o jumătate dîn 

lumina soareluĭ ’i va face pă ei vizibilĭ. Atuncĭ sufletul va recunoaște 

trupul, (și va zice) aceasta este mumă mea, acesta este tatăl meŭ, 

acesta este fratele meu, aceasta e soția mea, asta este ruda mea cea 

maĭ apropiată. Toțĭ vor sta pă acest pământ și vor vedea faptele cele 

bune și cele rele ale fie căruia. Atuncĭ cel fără Dumnezeucdlii va întreba 

pă prietenul săŭ pios dîn lume, dă ce când eram în lume nu m’aĭ vestit 

și pă mine dă faptele tale cele bune?... cdliii Atuncĭ să vor deosebi ceĭ 

juștĭcdliv dă ceĭ păcătoșĭ. Ceĭ juștĭ să vor sui în cerurĭ, iar ceĭ fără 

Dumnezeucdlv să vor pogorî în iadcdlvi. Ceĭ pioșĭ vor plânge pă ceĭ 

păcătoșĭ și aceștia să vor plânge pă ei înșișĭcdlvii... atuncĭ să vor topi 

metalele munților și dealurilorcdlviii și vor curge pă pământ ca un 

râucdlix. Toțĭ oameni‹i› vor fi cuprinșĭ într’însulcdlx. Ceĭ juștĭ vor fi ca 

într’un lapte cald cufundațĭ, ceĭ nelegiuțĭ vor suferi arsurile metaluluĭ 

topitcdlxi. Toțĭ să vor curăți. Spiritul răuluĭ va rămânea plutind și 

svârcolindu-secdlxii în acest foc“66cdlxiii.  

 

 

[M73rcdlxiv]   V 

[„Religiunea buddhistă“] 

 

 În secolul ‹al› VII‹-lea› înainte dă Hristcdlxv să vede în India o 

foarte mare mișcare religioasă în sensul acesta. Brahmanizmul prin 

constituțiunea sa exclusese o mare parte a societăți‹i› dă la drepturile 

                                                                                                                          
Armstrong & co.,] 1873, pp. 195-197. [P trimiterea la Whitney păstrată în 
paranteză în text | linguistic studies | New-Jork]. 
66 Fr[iedrich] Windischmann [1811-1861], Zoroastrische Studien [Abhandlun-
gen zur Mythologie und Sagengeschichte des alten Iran, hrsg. von Friedrich 
Spiegel], Berlin, [F. Dümmler,] 1863, pag. 115 sqq. [pp. 115-116] 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE (III): RELIGIUNE COMPARATĂ 59 

cele maĭ sacre ale omuluĭ. Negreșit că dă și toate clasele cdlxvi 

societăți‹i› suferia dă această tiranie a brahmanizmuluĭ cdlxvii , 

claselecdlxviii dă jos suferia maĭ mult, ca tot d’aunacdlxix. Autoctoni‹i› inzĭ 

trebuia‹u› să poarte clopoțeĭ la picioare pentru ca dă dăparte să secdlxx 

ferească lumea dă eĭ, căcĭ el și ‹numai› cu umbra sa chiar putea să 

spurce pă un părtaș al celor 4 clase sociale. 

O reacțiune religioasă era inevitabilă. Ea sosi, și la timp chiar, 

succesele ei ne’o afirmă, aceastăcdlxxi reacțiune este buddhismulcdlxxii. 

Reformatorul este Buddhacdlxxiii. Buddhizmulcdlxxiv a ‹i›eșit din Brahma-

nizm, ca și legea cea no‹uă›cdlxxv dîn vechiul așezământ. [M74r]cdlxxvi 

Buddhacdlxxvii tot d’una a spus că el vine să reformeze, să pliniască dîn 

iubirea luĭ nemărginită dă oamenĭ. El a abolit jertfele sângeroase ale 

brahmanilorcdlxxviii, cdlxxixca și mântuitorŭcdlxxx, și regele profet o spune în 

psalmul săŭ 50, jertfacdlxxxi lui Dumnezeucdlxxxii este duhul umilit, inimă 

înfrântă și smerită. [M75r] Reformatorul, izbăvitorul Buddhacdlxxxiii, 

model al dragost‹e›i, s’a adresat la săracĭ și ‹iz›goniți, la nedreptățițĭ 

și desmoștenițĭ cdlxxxiv  dă tirania religiuni‹i›, saŭ maĭ bine a 

reprezentanților Brahmanizmuluĭ. A cucerit lumea, a domesticit 

neamurĭ barbare și a cuprins pă înțelepți‹i› cdlxxxv  Japon‹i›ei și 

‹C›Hin‹e›i. Mai mult dă 400 milioane dă sufletecdlxxxvi adorăcdlxxxvii azĭ 

pă Buddhacdlxxxviii. 

[M76r] Religiunea buddhistăcdlxxxix nu este dă loc dogmatică 

saŭ speculativă, ea este maĭ mult o morală aplicată. Pentru aceeacdxc 

detaliile abundă în preceptele lor și o cazuistică infinită este în 

canoanele lorcdxci. 

Religiosul trebu‹i›e să fie lipsit dă or ce idee dă omor, să nu 

să serve nicĭ dă batoncdxcii, nicĭ dă sabie, modest și compătimitor pentru 

tot ce are viață și este creatură, are aversiune pentru furt, tră‹i›ește dîn 

pomană, este cast, nu vorbește dă răŭ, împacă pă ceĭ supărațĭ, 

mănâncă o dată pe zi. Fuge dă podoabe și dă petrecerile lumeștĭ67cdxciii; 

[M77r] căcĭcdxciv Buddhismulcdxcv asemenea con-[P20]sideră pă om ca 

                                                            
67 [M76r] Sāmañña-phala-sutta, trad. [Eugène] Burnouf [1801-1852] et [Revd. 
Daniel John] Gogerly [1792-1862]. Sept suttas pālis [tirés du Dîgha-nikâya, 
Paris, Imprimerie nationale, 1876], [Paul] Grimblot [1817-1870], [pp.] 214 sq. 
[P Sept-suttas-pâlis] 
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rob al păcatuluĭ, izbăvitorul a venit pă pământ, s’a făcut om, și l’a 

dăzrobit dîn păcat. Acest izbăvitor, care apoĭ a fost adorat ca un 

mântuitor‹,› este însușĭ Buddhacdxcvi. 

[M78r] Aspirațiunea ultimă a credincioșilor este viața ace‹e›a 

eternă unde un vecĭnic și ne turburat repaos domneștecdxcvii. 

Prin ce mijloace ajungem la cea l’altă viață? 

Prin  Milostenie, 

Răbdare, 

Curagiŭ, 

Contemplațiune, 

Castitate68 

          și Științăcdxcviii. 

Prin milostenie să’nțelege abadonul cel maĭ complect și sacrificiul cel 

maĭ dureros. ‹Într-una dintre existențele sale anterioarecdxcix,› Buddhad 

șĭ‹-›a dat însușĭ trupul său spre mâncare uneĭ tigroaice, ce nu putea să 

alăpteze pă pui‹i› săĭ69. 

[M79r] Să nu mințĭ, 

Să nu calomniezĭ, 

Să nu aĭ cuvântul dur, 

Să evițĭ întrevorbirile oțioase și nefolositoare, 

Să nu daĭ pă față ce aĭ auzit ca să nu aducĭ ceartă, 

Să împacĭ pă ceĭ ce să ceartă, 

Să iubeștĭ pacea, 

Humilireadi este pentru buddhiștidii cea maĭ mare, poatediii, 

dîntre virtuțĭ. 

Învățătorul le‹-›a zis: trăiți ascunzând bine-facerile voastre și 

arătând păcatele ce ațĭ comis. 

                                                            
68  [M78r] [Robert] Spence Hardy [1803-1868], Eastern Monachism [An 
Account of the Origin, Laws, Discipline, Sacred Writings, Mysterious Rites, 
Religious Ceremonies, and Present Circumstances of the Order of Mendicants 
founded by Gótama Bud[d]ha,] London[, Partridge and Oakey,] 1850, pp. 47-
59. [P Spence-Hardy | p. 47 Sqq.] 
69  [Jules] Barthélemy Saint-Hilaire [1805-1895], [Le ]B[o]uddha[et sa 
religion, Paris, Didier, 1860,] p. 89. [P Barthelemy St.H] 
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Cu drept a putut zice acest învățător: Legea mea este o lege 

dă grație pentru toțĭ. 

 [M80r] Pă patru veritățĭdiv să razimă moraladv buddhiștilor. 

1)dvi Durerea este condițiunea orĭ căreĭ existențĭdvii. 

2) Pasiuniledviii noastre sunt cauza dureri‹i›. 

3) Durerea poate înceta prin nirvāṇa dix. 

4) Un singur drum este spre mântuire, mārgadx. 

[M81r] Iacă și pun‹c›tele dă meditațiune ale lui Buddhadxi, și 

ale fie căruĭ credincios. 

Binevoința către toate ființele‹,› chiar și către vrăjmași‹i›dxii 

săi. 

Mila pentru toate relele și toate durerile. 

Bucuria pentru toate bunurile și toate bucuriile. 

Desgustul corpuluĭ și a tot ce să raportează la el, și 

Indiferența, izvorul liniști‹i› nestricate. 

[M82r] Castitatea joacă un rol însemnat în religiunea 

buddhistădxiii.  

Buddhadxiv dxvast-fel să exprimă asupra acestuĭ punct. 

Dîntre toate patimile și dorințele nicĭ una nu este maĭ puternică cadxvi 

pofta sexuală. Aceasta este așia dă puternică, încât nicĭ una nu i să 

poate asemănadxvii. Dacă ar maĭ exista o patimă dă asemenea natură, 

nicĭ un [P21] trup (carne) nu s’ar maĭ mântui supt cer. Plăcerea și 

dorința dă om sunt ca o persoană care ține un tăcĭune aprins în mână 

și merge contra vântuluĭ. O omule nebune, dă nu veĭ lăsa la o partedxviii 

tăcĭunele aprins, veĭ pătimi durerea mâini‹i› arse70. 

[M83r] Paralelizmul între creștinizm și bud‹dh›izmdxix însă nu 

să mărginește în partea cea morală a religiuni‹i,› ci chiar în 

accidenteledxx vieți‹i› fondatorilor. 

[Buddha] S’a născut dintr’o fecioră, cel puțin după cum 

pretind Mongoli‹i›71dxxi. Un ascet dîn Himalayadxxii, Asitadxxiii, vestește 

destinațiadxxiv acestuĭ miraculos copil pă pământ. Numele său este 

                                                            
70 [M82r] Samuel Beal [1825-1889], A Catena of Buddhist Scriptures from the 
Chinese, London, [Trübner,] 1871, p. 198. [MP catena P chinese] 
71 [M83r] [Carl Friedrich] Köppen [1808-1863], [Die] Religion des Buddha 
[und ihre Entstehung, Berlin, Ferdinand Schneider, Band] I, [1857, p.] 77. 
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Sarvārthasiddhadxxv (tezaur a‹l› tuturor bunurilordxxvi). Este fiŭ dă 

împărat. După prezicerile lu‹i› Asita, tatăl prunculuĭ ’l păzește cu 

mare îngrijoraredxxvii, oferindu’ĭ ocaziunea d’a să bucura dă toate 

bunurile lumești. N’am trebuință să prigonesc maĭ departe această 

narațiune. În dxxviii  biografia lui Iosafat, făcută dă Sf. Ioan 

Damaschinuldxxix dxxxsă găsesc toate detaliile vieți‹i› lui Buddhadxxxi 

care aŭ fost atribuite sfântuluĭ creștin, căcĭ viața dxxxiilui Buddhadxxxiii 

nu era alt-fel de cât a celuĭ maĭ bun creștindxxxiv. [M84r] Regele 

Bimbisāradxxxv oferă jumătate dîn împărăția sadxxxvi; el ‹î›i răspunde: nu 

cautdxxxvii împărăția dxxxviiilumi‹i› ace‹s›t‹e›iadxxxix... 

 [M85r] Buddhadxl a venit dîn cerul Tuṣitadxli supt forma unuĭ 

elefantdxlii alb strălucitor‹.› Nu ne putem împ‹i›edica d’a ne aduce 

aminte dă Mielul Hristos dăspre care ne vorbește Sf. Ioan (Apocalipsa 

V.5) cel cu șiapte coarne, adică cele 7 embleme ale puteri‹i›, predxliii 

cum credeaŭ Jidovi‹i›72dxliv, Danieldxlv 7.20dxlvi: „Și pentru cele 10 

coarne dîn capŭ eĭ și pentru cele l’alte care aŭ ieșit și aŭ zmuls 3dxlvii 

dîn cele maĭ dintâĭ, și pentru cornu în care era ochi și gura grăind marĭ 

și vederea luĭ eradxlviii maĭ mare dă cât a celor l’alte“. 

[M86r dxlix] Sfântul botez, această mare taĭnă a sfint‹e›idl 

noastre bisericĭ, și-are deja începutul grosier însă și pământesc la 

buddhiștidli. La 3 sau 10 zile după nașterea prunculuĭ să aduce în altar, 

unde ard lumânărĭ și să aprind mirezme. Rugăciunĭ anume să citesc 

asupra unuĭ vas cu apă în care apoĭ să cufundă dă 3 orĭ punându-sedlii 

un nume. 

Dar asemenea slujbĭ pentru îngropăciunea [!dliii] morților și 

pomenirea lor să află foartedliv detaliate la buddhiștidlv. Preotul asistă 

pă om în toate pasurile vieți‹i› luĭ. 

[M87r] Buddhadlvi să retrage cu discepulĭ săĭ în pustie și acolo 

este ispitit dă spiritul răuluĭ Māradlvii. Discipuli‹i› luĭ să îndo‹i›esc un 

moment dă divinitatea luĭ, apoĭ revin, toțĭ ceĭ ce l’auzea‹u› vorbind, li 

să părea că aud vorbind limba lor propriedlviii. Buddhadlix a învățat 

predicând. Tema obicinuită a predicilor sale este răul lumi‹i› 

                                                            
72 [M85r, intercalat în text] [Ernest] Renan [1823-1892], [Der] Antichrist, 
trad.[ucerea] germ.[ană, i.e. autorisirte deutsche Ausgabe, Leipzig, F.A. 
Brockhaus | Paris, Michel Lévy frères, 1873,] pag. 305 notă. [MP Anti-Christ.] 
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acesteiadlx, și modul dă a scăpa dă el. Mântuirea stă întru a nesocotidlxi 

trupul. Cu treĭ lunĭ înaintedlxii a anunțat moartea sa, ĭ-a consolatdlxiii și ĭ-

a sfătuit să predicedlxiv învățătura luĭ la toate neamurile. 

[M88r] Confesiunea, aceastădlxv instituțiune atât dă umană a 

creștinizmuluĭ, acest liman dă odihnă al furtuni‹i› inimi‹i› omeneștĭ, 

precum și canoanele date dă ceĭ în dreptdlxvi celuĭ ce să spovedeadlxvii, 

n’a lipsit nicĭ buddhiștilordlxviii. La fie care [P22] lună no‹uă›dlxix și lună 

plină să citește înainte întregi‹i› comunitățĭ un codicel‹,› anume Sutta 

al izbăviriidlxx [Pātimokkha | Prātimokṣa]‹,› și apoĭ fie care este 

întrebat [în grup] dacă a observat [respectat] prescripțiunile citite saŭ 

nu. Fie care declară culpa sa și saŭ este îndată absolvit saŭ i să 

prescrie un canon‹,› nu însă dureros cum era la Brahmanidlxxi, ci 

consistând în rugăciunĭ maĭ cu deosebire73dlxxii. 

[M89r] Postul, care are un loc așia dă însemnat în biserica 

noastră‹,› nu este necunoscut buddhismuluidlxxiii. Din contră‹,› este 

mult maĭ aspru. Carnea este proscrisă cu desăvârșiredlxxiv, băuturile 

spirtoase asemenea. În China însă uzul cărni‹i› și al afionuluĭdlxxv, 

precum și al vinurilor, face o excepțiune, după cum și la noĭ postul 

rușilordlxxvi diferă întru cât-va dă al orientalilor. 

[M90r] Posturile creștinilor, care prepară la cele patru 

sărbătorĭ marĭ așezate dă Sf. noastrădlxxvii biserică‹,› să găsesc într’un 

mod surprinzător la buddhiștiidlxxviii dă la norddlxxix. [M91r] Cinstirea 

sfinților, a icoanelor, a moaștelor, credința în puterea miraculoasă a 

icoanelor și a moaștelordlxxx sunt instituțiunĭ buddhistedlxxxi. 

Cultul buddhiștilordlxxxii are temple, în fie-care maĭ multe 

altare, împodobite cu icoane, coroane, perdele, florĭ, mirezme, 

lumânărĭ. Acolo să roagă, aci cântând, aci psalmodiind. Clopotele 

anunță oficiarea divină. 

Mireni‹i› trebu‹i›esc maĭ dă multe ori să îngenunchezedlxxxiii.  

Mătănii compuse dîn 108 boabe sunt numărate, și 

însoțitedlxxxiv în [Tibet și în] China dă formula: oṃ maṇi padme 

hūṃdlxxxv.  

                                                            
73 [M88r] P. Wurm, G.[eschichte] d.[er] i.[ndischen] R.[eligion, 1874, p.] 178. 
[M I., corectat în P i.] 
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În templu este o parte sacrosan‹c›tă, interzisă publiculuĭ, 

acolo să află altare. Aprinderea dă lemn dă santaldlxxxvi dă un miros 

plăcut, care să face în timpul rugăciuni‹i›. [M92r] Buddhismuldlxxxvii 

este fondatorul vieți‹i› monahale, el a predicat sărăcia și supunerea, 

iubirea dă oamenĭ și sacrificiuldlxxxviii. 

După moartea lui Buddhadlxxxix s’aŭ adunat Conciliĭdxc și s’aŭ 

răspândit discipoli‹i› săĭ, care aŭ predicat cu cuvântul‹,› nu cu 

sabiadxci. 

[M93r] Slujbele divine obicĭnuite pentru monahĭ sunt dă 3 orĭ 

pă zi, pentru laicĭ la epocedxcii care corăspund aproape Sâmbet‹e›i și 

Duminici‹i›. 

Apoi este sărbătoare‹a› care are loc la prima lună plină a 

prim‹e›i lunĭ dă primăvară, și durează dă la 3 la șaptedxciii zile. [M94r] 

Comunitățile dă monahĭ sunt dar începute dă buddhiștidxciv‹,› dar și 

cele dă maĭcĭ tot acolo le găsimdxcv pentru prima oară în istoria lumi‹i›. 

Maĭcile să devotaŭ uneĭ castitățĭ severe îndată ce intraŭ în zidurile 

locașuluĭ păci‹i›. [M95r] Ce este maĭ mult chiar‹,› construcțiunea 

monastirilor nu este alt-fel dă aceeadxcvi alor noastre, diferă însă dă 

ace‹e›a a catolicilor. Fie care monah ‹î›șidxcvii are locuința sa aparte, cu 

împrejmuirile lor aparte dxcviii . În mijloc stă vihāra dxcix  (adunarea) 

Biserica, și apoĭ turnul reliquelordc. 

În Tibet sunt mânăstiridci care aŭ maĭ multe miĭ dă locuitorĭdcii. 

[M96r] Disciplina călugări‹e›i la buddhiștidciii este foarte complicată, în 

cea maĭ mare parte este identică cu ace‹e›a a creștinizmuluĭ. Cel ce să 

consacră monahi‹e›i nu trebu‹i›e să fie însurat, nu trebu‹i›e să aĭbă 

avere, ‹trebuie› să mănânce dă pomană, nu trebu‹i›e să jelească 

moartea mameĭ saŭ a tatăluĭ săŭ. (Întocmai ca și trapiști‹i›,) nu 

trebu‹i›e să iubească nimic‹,› căcĭ iubirea aduce patimă, și p‹i›erderea 

lucruluĭ iubit aduce durere74. 

[M97r | P23] Pretind uni‹i› cădciv diferența fundamentală însă 

între buddhizmdcv și creștinizm stă întru ace‹e›a că Buddhadcvi a p‹i›erit 

în nirvāṇa dcvii‹,› iar Dumnezeuldcviii creștinilor în cer să odihnește; că 

zice Isaia 61, 1 sqq. „Cerul este mie scaun și pământul razim 

                                                            
74 [M96r] Dhammapadam 211. 
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picioarelor mele“. {Ahura-Mazdā ‹î›și are însă locașul în lumina 

eternădcix}. dcxAceasta este un blestem. Nu există religiune căr‹eia›dcxi 

să‹-i› lipsească noțiunea divinități‹i›. Ce spirit nu neagă existența sa 

proprie negând existența divinități‹i›, saŭ ce spirit are conștiința dă 

sine fără a avea conștiință dă existența spirituluĭ divin? 

Dumnezeuldcxii Buddhizmuluidcxiii este pur și spiritual: [M98r] 

„...all things, at least all sentient beings are made by one himself 

unmade“75. 

[M99r] Dăspărțindu-se Buddhadcxiv dă discipuli‹i› săĭ le‹-›a 

zisdcxv: „Nu vă turburațĭ dacă alți‹i› vorbesc în contra mea și a 

doctrin‹e›i mele76, căcĭ vețĭ p‹i›erde sufletele voastre. 

[M100r] Ce vom zice dă cel ce a predicat: 

 Să nu ucizĭ, 

 Să nu furĭ, 

 Să nu fĭdcxvi lacom, 

 Să nu mințĭ, 

 Să nu te îmbețĭ77. 

[M101r] Ce vom zice dă acela care a practicat toată viața luĭ 

eroicește și a recomandat următorilordcxvii luĭ: 

Să nu poarte dă cât trențe, adunate prin cimitire‹,› gunoiurĭ și 

drumurĭ. 

Să nu aibă dă cât treĭ dîn aceste trențe, cusute dă eĭ înșișidcxviii 

după exemplul învățătoruluĭ. 

Să fie acoperiți cu o manta galbenă procurată în acelașĭ mod. 

Să nu trăiască dă cât dîn pomană, cerșită în profundă tăcere, 

într’un văscior dă lemn, singura lor avere. 

Să nu ospăteze dă cât o dată pă zi. 

                                                            
75 [M98r] Préface au Brahmajāla-sutta, par Gogerly [, în Paul] Grimblot, Sept 
suttas pâlis, [Paris,] 1876. [MP Preface | brahma-jâla-sutta | sept-suttas pâlis] 
76 Grimblot 61. Brahmajāla-sutta. [P notă în paranteză în text | jâla.] 
77 [M100r] La acestea să maĭ adaugă: 
 Să nu mănâncĭ afară dîn casă, 

Să nu te ducĭ la danțurĭ și la reprezentațiuni teatrale, 
Să nu porțĭ podoabe și parfumurĭ, 
Să nu aĭ pat nalt și moale, 
Să nu primeștĭ aur și argint. 
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Să observedcxix cea mai pură castitate. 

Să nu v‹i›ețuească dă cât în pădurĭ. 

Să doarmă șezând‹,› iar nu culcat. 

Să să ducă dîn timp în timp să petreacă (o dată pă lună) o 

noapte într’un cimitirdcxx spre a medita asupra dășertăcĭuni‹i› 

lumi‹i› acesteia78dcxxi. 

 [M102rdcxxii] Nici o națiunedcxxiii n’a meditat maĭ mult asupra 

dășertăcĭuni‹i› dcxxivlucrurilor omeneștĭ, nicĭ o națiune n’a observat maĭ 

mult natura omenească și nicĭ una [P24] n’a văzut maĭ bine 

nestatornicia celor dă pă pământ. Consecința dcxxv  naturală fu ca 

disprețul cel maĭ sever pentru viață și cele ce să țin dă ea să fie fondul 

religiuni‹i› buddhiștilordcxxvi. 

Și când considerăm această morală atât dă pură‹,› dcxxviiatât dă 

desinteresată, atât dă absolută, nu ni să pare ca un eco‹u›dcxxviii 

îndepărtat al moral‹e›i evang‹h›elicedcxxix? Nu este oare adăvărat că 

talantuldcxxx mântuiri‹i› a fost dat tuturordcxxxi și că toțĭ l’a‹u› înmulțit 

după forțele lordcxxxii? Nu este adevărat că ceĭ ce gră‹i›esc lu‹i› 

Dumnezeudcxxxiii cu Duhuldcxxxiv, nu zicdcxxxv anatima pă Hristos? Dar nu 

și ceĭ păgânĭ creștinĭ sunt‹,› dacă aŭ trăit întru ό? nu este adevărat 

că: Res ipsa quae nunc religio christiana nuncupantur, erat apud 

antiquos, nec defuit ab initio generis humani...?dcxxxvi 

Cu adăvărat‹,› mulțĭ vor veni dă la răsărit și dă la apus și vor 

ședea alăturĭ cu Avram, Isac și Iacob întru împărăția cerurilor. 

 

 

 

 

 

                                                            
78 [M101r] Multe dîn aceste precepte a‹u› fost luate dă Arabĭ și transmise 
Turcilor, care le conservă până azĭ împreună cu religiunea ce a‹u› primit dăla 
aceiașĭ. Așia culoarea verde este considerată ca salutare [scil. salvifică?], în 
aducerea aminte a mantal‹e›i galbene portocaliĭ a călugărilor buddhiști [M 
Budiști P Budiștĭ]. Maĭ fiecare turc are un petic verde asupră-șĭ [P asuprășĭ]. 
Dervișii [P Dirviși] turceștĭ cerșesc într’un vas dă lemn, dîn aceasta tră‹i›esc și 
observă castitatea. Și lor le este interzisă [MP interzis] întrebuințarea licorilor 
spirtoase [M spirituoase P spirituase] etc. 
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VI 

[M103rdcxxxvii]   [„Religiunea romană“] 

 

 Religiunea Romană maĭ mult dă cât toate a fost biciuită dă Sf. 

Părințĭ aĭ Biserici‹i› noastre ortodoxe. Noĭ‹, cei› care ne ocupăm cu 

studiul clasicități‹i,› ne am obicinuit a vedea în religiunea Romană, în 

Olimpul dcxxxviii  roman, un alcazar dăsfrânat unde la fie care pas 

întâlnim fapte, care este rușine și a le grăi, cum zice Dumnezeescu 

Pavel. Eŭ crez că ne înșelăm dacă ne închipuim ast-fel religiunea 

romană. Ce‹e›a ce ni ‹se› pare că vedem nu este dă cât decorul, la 

mise-en-scène, cum așdcxxxix zice. Adevărata religiune romană, care 

este o persuaziunedcxl dă credință și dă logică, o găsim în acele vremurĭ 

dă teroare la Roma, când imperiul pacificase și forul‹,› după energica 

și ironica expresiune a lu‹i› Tacit; când suspinul, pornit dîn adâncurile 

inimi‹i›, dcxliumplea adunările închise, saŭ amestecate cu lacrămĭ dă 

sânge umplea pagine destinatea ne transmite o dată cu spectacolul cel 

maĭ înfiorător dîn istoria lumi‹i›, și expresiunea cea maĭ candidă a 

sufletuluĭ omenesc. [M104rdcxlii] Filozofia, intrând cu Socrate în calea 

sa naturală, a curs limpede și majestuosdcxliii, a fructificat malurile pă 

unde a trecut, și atuncĭ filozoful ca un preot anticipă misiunea celuĭ ce 

era să vie. Asistă pă ceĭ nenorocițĭ, susținea pă ceĭ disperațĭ; la poarta 

eternității, filozoful șoptea cuvinte dă speranță care înveseleaŭ figura 

celuĭ ce avea să treacă. Asemenea în timpul creștinătății, preotul 

împreună cu condamnatul urcaŭ calvarul eșafoduluĭ, și făceaŭ ca în 

agoniile despărțiri‹i› să radieze luminoasa cruce. 

[M105r] Comunitatea suferințelor convinsese pă toțĭ dăspre 

comunitatea origini‹i› și atuncĭdcxliv, cine a propagat maĭ mult și maĭ 

elocuent ca Seneca înfrățirea oamenilor? 
 

Membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit... Haec 

nobis amorem indidit mutuum, et sociabiles fecit... ex illius 

constitutione miserius est nocere, quam laedi... societas nostra lapidum 

fornicationi simillima est; quae casura nisi invicem obstarent, hoc ipso 

sustineturdcxlv. dcxlvi„Suntem toțĭ mădulăreledcxlvii unuĭ corp mare. Natu-
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ra79 pă toți ne‹-›a zidit rude. Ea este ‹cea› care a plantat în noĭ amor 

mutual, și ne a făcut sociabilĭ... chiar dîn constituțiunea eĭ rezultă că 

este maĭ trist a vătăma dă cât a fi vătămat ... Societatea noastră este 

asemenea uneĭ bolte dă piatră care ar [P25] cădea dacă pĭetrile n’ar 

susține unele pă altele, și printr’acesta chiar bolta există“. 

 
dcxlviiiÎn acestă vreme dă încercare, când să dăpărtase mila lu‹i› 

Dumnezeudcxlix dă la creatura mâinilor sale‹,› ce rămânea dă făcut? 

Resemnațiune. Cea maĭ mare virtute creștinească.  
 

[M106r] Optimum est pati‹,› quod emendare non possis, et deum quo 

auctore cuncta preveniunt, sine murmuratione comitari. ... hic est 

magnus animus qui se deo tradidit. dcl„Când nu pocĭ îmbunătăți un 

lucru, cel maĭ bun dă făcut este a’l suferi, și a să încrede fără a cârti 

lu‹i› Dumnezeudcli dă la care vin toate. Acela să numește suflet mare 

care să abandonează lui Dumnezeu80dclii“.  

 
dcliiiRuga nu era permisă în temple‹,› căcĭ era o ofensă pentru 

prigonitorul învrăjbit. Modestia timidă și simpatică înduioșă orgoliul 

omenesc‹:› „Nu rădicațĭ mâinile la cer când vă rugațĭ“. [M107r] Non 

sunt ad caelumdcliv elevandae manus, nec exorandus aedituus, ut nos ad 

aures simulacri, quasi magis exaudiri possimus admitat (Epi.[istuladclv] 

41). [M108r] Șidclvi când Seneca ne spune că: Filozofia reclamă dă la 

adepți‹i› săĭ frugalitatea, dar nu le impune ca o pedeapsă‹:› 

Frugalitatem exigit philosophia non poenam81, nu ni să pare a auzi pă 

Dumnezeescul Pavel zicând „cel ce mănâncă pă cel ce nu mănâncă să 

nu osândească?“  
dclviiCriza însă deveneadclviii convulsivă, agitațiunea era febrilă. 

Toate spiritele eraŭ în expectativă. Spectacolele și ospețele prelungite 

devenise‹ră› oribile. Spiritul omuluĭ trecea printr’un purgatoriudclix 

răzbunător.  
 

                                                            
79 [M105r] Epist.[ulae] 95.[51-]53. Seneca. 
80 [M106r] Epist.[ulae] 107[.9-10 și 12]. 
81 [M108r] Epistulae 5.5. [P Epist.] 
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[M109r] Nihil est tam damnosumdclx bonis moribus, quam in aliquo 

spectaculo desidere; tunc enim per voluptatem facilius vitia 

surrepunt… avarior redeo, ambitiosior, luxuriosior: imo vero 

credulior et inhumaniordclxi quod inter homines fui (Ep.[istula] 7). 
dclxii„Nimic nu este așa dă funest pentru bunele moravurĭ dă cât a ședea 

(a frecuenta) în spectacole, căcĭ atuncĭ maĭ lesne să strecoară vițiile 

dîn cauza voluptăți‹i›,... mă întorc maĭ avar, maĭ trufaș, maĭ dăsfrânat, 

și chiar maĭ credul și maĭ crud, fiind-că am fost între oamenĭ“. 

 

[M110r] Seneca sfătu‹i›ește pă amicul săŭ să renunțe la 

nestatornica slavă omenească, căcĭ va primi o alta maĭ frumoasă în 

schimb. Nu este oare aci credința într’o viitoare viață și într’o dreptate 

absolută? 

Maĭ mult chiar‹,› „dacă te retragĭ dîn lume‹,› nu te arăta ca 

ast-fel (Seneca‹,› ad Lucilium Epis.[tulae morales] 5). dclxiiiCe speranță 

dă odihnă maĭ aveaŭ atuncĭ Romani‹i›? Aceștĭ domnitorĭ aĭ lumi‹i› nu 

aveaŭ nicĭ o speranță dă mântuire. Tristă soartă omenească. Pământul 

întreg era sclavul eĭ și ea sclavul unuĭ cântător dă flu‹i›er? Speranța în 

o viață fiitoare s’a dăschis ca un Eden încuiatdclxiv, și toțĭ ca niște 

pasărĭ cu aripa ostenită, să precipită și să abandonă acesteĭ speranțe. 

[M111r] dclxvDar șidclxvi Romani‹i› aŭ crezut‹,› și încă ferm‹,› 

într’o viață viitoare maĭ bună; iaca ce zice Seneca: ...sed gravi et 

terreno detineor. Per has mortalis aevi moras, illi meliori vitae 

longiorique proluditur... alius rerum status nos expectat82. [M112r] Și 

în acele vremurĭ grele, când era maĭ bine a nu [P26] fi fost născut dă 

cât a trăi în lume, când moartea, suiciduldclxvii, era chiar singura 

ușurare ce rămăsese slăbiciuni‹i› omeneștĭ, cine l’a condemnat oare? 

Tot filozoful care ținea locul preotuluĭ: Vir fortis et sapiens non fugere 

debet edclxviii vita, sed exire. Et ante omnia, ille quoque vitetur affectus, 

qui multos occupavit‹,› libido moriendi (Epist. 24 dclxix ). [M113r] 

„Bărbatul cel curajos și înțelept nu trebu‹i›e să-șĭ facă seama singur 

c‹a›dclxx să iasă dîn viață. Și maĭ ‹î›nainte dă toate să evite acea dorință 

d’a muri care pă mulțĭ a stăpânit“dclxxi. 

                                                            
82 Epistulae 102[.23]. [P Epist.] 
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Cine a avut curajul să stigmatizeze rezbelul cu elocință 

adăvărat creștină, înaintea aceleĭ națiunĭ, care s’a ridicat numaĭ prin 

rezbel?dclxxii tot filozoful Seneca: Quid bella et occisorum gentium 

gloriosum scelus83. Căcĭ homo res sacra homini84. [M114r] Ideile lui 

Seneca asupra morți‹i› sunt sublime: dies iste quem tamquam 

extremum reformidas, aeterni natalis est85. „Această zi dă care te temĭ 

ca dă cea dă pă urmă este ziuadclxxiii dîntâĭ a eternități‹i›“. 

Cum venerit dies ille, qui mixtum hoc divini humanique 

secernat, corpus hicdclxxiv ubi inveni, relinquam, ipse me dis reddam. 

[M115r] Când va veni ziua morți‹i› voĭ părăsi trupul meŭ țărâni‹i› dă 

unde s’a luat‹,› iar eŭ mă voĭ urca la Dumnezeu86dclxxv. Nu toate pĭer 

prin moarte, cum pretindiaŭ adversari‹i› stoiculuĭ Cicerone. Omnia 

morte deleri nu, ziua ace‹e›adclxxvi este cea din urmă pentru corp‹,› nu 

și pentru suflet însă. Să nu ne înspăimântăm dar dă acea zi. Proinde 

intrepidusdclxxvii  horam illam prospice decretoriam: non est animo 

suprema sed corpori87. [M116r] Că noĭdclxxviii pământ suntem și în 

pământ ne vom întoarce‹,› unde toțĭ pământeni‹i› merg, ni‹-›a spus’o 

și Seneca: Detrahetur tibi caro et suffusus sanguis, discurrensquedclxxix 

per totum, detrahentur ossa nervique‹,› firmamenta fluidorum ac 

labentium88. „Ți să va smulge carnea, să va dăspărți sângele răspândit 

pătutindeneadclxxx, și oasele‹,› și nervi‹i›, întăririle sucurilor să vor 

deosebi“ 

Rămânia‹-›vomdclxxxi tot d’auna însă în această stare? Veniet 

qui te revelet dies, et ex contubernio foedi atque olidi ventris educat89. 

[M117r] Corpurile sunt trecătoare‹,› zice Seneca glumind, să vede că 

li suntem numaĭ niște chiriașĭ: hocdclxxxii eveniredclxxxiii solet in alieno 

habitantibus90dclxxxiv. dclxxxvCâtă melancolie este în acest suspin? Un 

surâs dă speranță pă o paliditate mortală. [M118rdclxxxvi] Când dar viața 

                                                            
83 [M113r] Epistolae 95, 30. [P Epis.] 
84 Ibid., 95, 33. 
85 [M114r] Epist. 102, 26. 
86 Epist. 102, 22. [M 2622.] 
87 [M115r] Epistulae 102, 24. 
88 [M116r] Epistulae 102, 25. 
89 Epist. 102, 27. 
90 [M117r] Epistulae 120.16. [P 102,16.] 
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este așa dă scurtă și mizerabilă‹,› ce scuză poate avea aviditatea? dă 

ace‹e›adclxxxvii dclxxxviiiideile lui Seneca dăspre caritate sunt asemenea dă 

tot creștineștĭ. „Întindedclxxxix mâna celuĭ ce să’neacă, arată calea celuĭ 

ce să rătăcește, împarte bucățica ta dă pâine cu cel căruia îidcxc e 

foame“91dcxci. 

Fă milostenie, dă văduv‹e›i pă fiul ce a p‹i›erdut, răscumpără 

pă sclav și [P27] pă gladiator, îngroapă chiar și pă criminal“92. Să 

consolăm însă și cu inima, căcĭ „trebu‹i›e să primim pă ceĭ păcătoșĭ cu 

inima bună și părintește‹,› și în loc d’a‹-›ĭdcxcii prigoni‹,› să încercăm 

d’a‹-›ĭdcxciii readuce la bine“93. [M119r] Așia și ideeadcxciv dă Dumnezeŭ, 

tot în aceste vremurĭ trebu‹i›e să o căutăm dcxcvmaĭ cu deosebire. Și în 

adevăr o găsim cu totul demnă dă morala ce am văzut. Căcĭdcxcvi și 

Romani‹i› puneaŭ pă zeĭ în cer94 cu un ton însă mult maĭ aproape dă 

cel creștinesc. Seneca când zice: Magna et generosa res est humanus 

animus, nullos sibi poni nisi communes et cum Deo terminos patitur... 

intra quod aerdcxcvii humani divina secernens95, este oare această zeitate 

izolată în intermundia și indiferentă‹,› cum pretindea Epicur? Nu, 

[M120r] Prope est a te Deus, tecum est, intus est. Bonus [vero] vir sine 

Deo nemo est96. [...] Nihil deo clusum est,dcxcviii interest animis nostris 

et cogitationibus mediis intervenit97. [M121r] Dumnezeul lui Seneca nu 

este numaĭ un geniŭ, cum să văd des la orientalĭ‹,› era o providență 

plină dă dragoste ca și acela al creștinilordcxcix. „Dumnezeŭ este tatăl 

nostru“98‹,› „ne iubește cu un amor energic“99. Și ce este maĭ capital, 

Seneca are o alură profetică când ne zice: „Vă minunațĭ oare că omul 

să poate rădica până la Dumnezeŭ, oare Dumnezeŭ nu vine în mijlocul 

                                                            
91 [M118r] [Gaston] Boissier [1823-1908], [La] Religion romaine [d’Auguste 
aux Antonins, Paris, Librairie Hachette, 1874, vol.] II, p. 82 [M Religion des 
Romains | P Réligion] 
92 De clementia II.2.6. 
93 De ira I.14.3. 
94 [M119r] Ovid.[iu], Metamorfozele I.68 sqq. Horațiu, Oda la Regulu‹s›. [P 
metamorfozele | Horat.] [MP Regulu.] 
95 Epistulae 102.21-22. [P 21. 22] 
96 [M120r, în paranteză în text] Epistulae 41[.1-2]. [P Epis.] 
97 [În paranteză în text] Epistulae 83[.1]. [P Epist.] 
98 [M121r] De benef.[iciis] II.29.4. 
99 De provid.[entia] 2.6. 
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oamenilor? 100 „Dă la Dumnezeŭ ne vindcc hotărârile cele marĭ și 

puternice101‹,› oare aceasta nu va să zică: dîn credință ‹i›esdcci faptele 

cele marĭ?“ [M122r] Nu sunt oare creștineștĭ cuvintele „Dă ce să 

ascundem ceva oamenilor, căcĭ nimic nu este ascuns pentru 

Dumnezeŭ“102. 

„Tot ce place lui Dumnezeu dccii  trebu‹i›e să placă și 

oamenilor“103. 

„Trăițĭ cu oameni‹i› ca și când Dumnezeudcciii v’ar vedea, și 

vorbițĭ lui Dumnezeudcciv ca și când oameni‹i› v’ar auzi“104dccv.  

Iaca Dumnezeul lui Seneca, personal și gata tot d’auna d’a 

auzi plângerile oamenilor: „Un amic care nu este nicĭ o dată 

dăparte“105. [M123r] Să imităm și noĭ pă Dumnezeŭ, căcĭ dccviadorăm 

pă Dumnezeŭ imitându’l; pentru aceia 

„Nu e destul a ierta‹,› dar chiar a iubi trebu‹i›e pă ceĭ ce ne 

ofensă“106dccvii. 

Ce morală este maĭ dezinteresată dă cât ace‹e›a care ne învață 

să [M124r] dccviiifacem binele ca via care’și dă rodul și nu mai cere 

nimic?107.  

[M125r] Să ascultăm mărturia celuĭ maĭ conciliant dintre 

Stoicĭ, cum ni spune [P28] că nicĭ durerea generală manifestată dă 

poporul roman cu ocaziunea morți‹i› fiuluĭ săŭ, nicĭ însușĭ August, 

nicĭ consolațiunile fiuluĭ săŭ care ‹î›i maĭ rămânea nu i‹-›aŭdccix alinat 

durerea dccx soți‹e›ĭ luĭ August, ca mângâietoarele cuvinte ale 

filozofuluĭ Stoic. Nu este însă o creștinească mângâiere aceeadccxi ce o 

                                                            
100 Epistulae 78.15. 
101 Epistulae 41.2 [P Epis.] 
102 [M122r] Seneca, Epistulae 83.1. 
103 ––„–– Epistulae 74.20. 
104 Seneca, Epistulae 10.5 [P Epist.] 
105 Seneca, Fragmente, edit. [Friedrich] Haas[e], [Leipzig, B.G. Teubner, 
1853,] p. 123. [MP Haas.] 
106 [Benjamin-Constantin] Martha [1820-1895], Les Moralistes sous l’empire 
romain[, Paris, Librairie Hachette, {1854, 1866} 1872] p. 195. [M Martha 195 
| Les Moralistes de Rome | P notă în paranteză în text.] 
107 [M124r] M.[arcus] A.[urelius] 5,6; [pe următorul rând, orfan: VIII.47 ibid.] 
[P VIII 51, ibid.] 
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prodigadccxii stoicizmul?108 [M126r] Nu eraŭ oare învestițĭ cu rolul 

preoților filozofi‹i› Stoicĭ? Dă unde a‹u› ‹i›eșit tractatele atât dă 

aproape dă inima omenească ca Helvia și Marcia? Nu s’aŭ adresat 

direct la filozof aceste persoane în timpi greĭ pentru paciența lor? Nu 

sunt oare acestea niște răspunsurĭ? Nu eraŭ eĭ oare niște apostolĭ aĭ 

adevărului, niște conducătorĭ aĭ moral‹e›i publice (Epit. 89 Seneca)‹,› 
dccxiiiniște mângîietorĭ zilnicĭ? [M127r] Cine tăgădu‹i›ește necesitatea 

preoților? Socrate ne spune că numai cel ce nu cunoaște binele nu’l 

practică, virtutea este atât dă frumoasă în cât seduce și invită a o lua 

dă normă a vieții și mobil al tuturordccxiv acțiunilor. Sfânta noastră 

Bisericădccxv ne învață că omul ‹i›eșind dîn mâinile nemărginit‹e›i 

bunătățĭ a creatoruluĭ posede virtualmente cunoștința bineluĭ, și cu 

toate astea un exemplu viŭ a venit pă pământ, însuși Fiul lui 

Dumnezeŭ. Dar oare omenește vorbind nu face dă multe orĭ maĭ mult 

autoritatea unuĭ om înțelept de cât un precept scris, fie el chiar ‹scris› 

în inima omuluĭ? Nimic nu este maĭ pericolos dă cât a să asculta pă 

sine, zice Fénelondccxvi. Și Seneca cere același lucru (Epist. 94)‹,› căcĭ 

și virtutea să învață prin practică (Aristot.) (dccxviiScrisoare‹a› 52, 

Seneca). [M128r] Cât sunt dă simpatice încurajările ce dă Seneca celor 

virtuoșĭdccxviii? Ce mângăierĭ, ce susținerĭ?dccxix Și voĭ carĭ practicațĭ 

virtutea nu vă lăsați a fi sguduițĭ dă bătaia dă joc a acelora care văd în 

voĭ un mustrător perpetuŭ109. Oare nu este surprinzătoare asemănarea 

cu ce‹e›a ce zice Solomon dccxx? „Ne impută no‹uă› dccxxi  păcatele 
dccxxiilegi‹i› și dovedește păcatele învățături‹i› noastre“110. 

[M129r] Universalitatea creștinizmuluĭ ‹î›șĭ are originea chiar 

în universalitatea principiilor, și ca o descoperire premergătoaredccxxiii 

o găsim chiar la păgânĭ; păgânidccxxiv pă care Sf. Părinți nu s’au îndoit 

da-i lăuda, ca pă uni‹i› ce s’au făcut prozeliți‹i› bineluĭ și aĭ 

adevăruluĭ. Sf. Lactanțiŭ, Divina Institutio II.14: Quid verius dici 

potest ab eo qui Deum nosset, quam dictus est ab homine verae 

religionis ignaro? Quam multa allia de deo nostris similia locutus est 

(ib. I.4). Și în adevăr principiile luĭ nu sunt dăparte dă ale 

                                                            
108 [M124r, în text] Seneca, Consolatio ad Marciam III.4. 
109 [M124r, în text] Seneca, Epistul.[ae] 123. [P Epist.] 
110 Înțelepciune 12-13. 
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creștinizmuluĭ. Scire illos (deos) esse qui praesident mundo, qui 

universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam gerunt... (Epist. 

95). 

Cum să adorăm pă Dumnezeŭ? 

Satis illos colluit quis-quis imitatus est (95) 

Și cum este Dumnezeŭ? 

Parem autem Deo pecunia non faciet: deus nihil habet 

praetexta non faciet; deus nudus est (Epist. 31) [M130r] Aceste 

aprețierĭ a‹le› filozofuluĭ Seneca s’aŭ făcut dă mult și eŭ n’am 

trebuință să le maĭ apăr, ci voĭ invoca judicata unuia dîntre Sf. Părinți, 

și încă dîntre ceĭ maĭ marĭ. Tertulian [P29] zice: Seneca saepe noster 

(dă multe orĭ este dîntre ai noștri111) și Lactanțiŭ: potuit esse verus dei 

cultor, si quis illi monstrasset112. 

[M131r dccxxv ] ‹De consolatione ad› Helvia‹m› și ‹De 

consolatione ad› Marcia‹m matrem›dccxxvi nu numaĭ atuncĭ‹,› ci și acum 

încă sunt fântâni dă mângâiere pentru ceĭ necăjițĭ, dîn ele să vede rolul 

lui Seneca, un preot consolator. Timpurile o exigiaŭ. Dar acum oare 

avem trebuință maĭ puțin dă mângâiere? Și acum ne trebu‹i›e o 

evang‹h›elie și cărțile lui Seneca. Dar am zis că un exemplu viŭ este 

maĭ mult dă cât un precept scris. Înmulțească‹-›sedccxxvii dar între noĭ 

preoți, acest conducător al omuluĭ dă la venirea luĭ în lume până 

‹când› descinde în mormînt. Vie între noĭ acest servitor al 

jertfelniculuĭ și să ne aducă vestea cea bună că ni’am împăcat cu 

Dumnezeŭ. Să înmulțim templele, aceste locurĭ martoredccxxviii la atâtea 

convertirĭ, unde cel încărcat dă anĭ ‹î›și pleacă fruntea cărunțită 

înaintea celuĭ vecĭnic, unde pruncu ia întăritoarea pâine a vieți‹i›, 

unde văduva varsă o lacrimă pă pĭatra cea rece învocând sprijin și 

ajutor, unde fie care în norĭ dă mirezme și în psalmodierĭ angelice, 

mut și umilit‹,› ‹î›și varsă focul inimi‹i› sale. Înmulțițĭ bisericile lui 

Dumnezeŭ, căcĭ nenumărate sunt suferințile oamenilor. Înalță‹-

›sedccxxix preotul mândru dă misiunea sa și să prepare miriade dă neofițĭ 

pentru o cruciadă în contra necredinț‹e›i veaculuĭ acestuia. 

                                                            
111 [M130r] De anima 20. 
112 Inst. divin. IV.24. 
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VII 

[M132rdccxxx]  [„Un studiu care să cuprinză toate religiunile“] 

 

 Am ferma persuaziune că un studiŭ maĭ întins, care să 

cuprinză toate religiunile, studiind monumentele vechĭ a‹le› fie căreĭ 

religiunĭ, va conduce la gloriosul rezultat, că religiunea creștină 

conține principiile cele maĭ universale, caredccxxxi sunt plantate în inima 

omuluĭ dă la creațiunea luĭ, că sunt dă origină divină iar nu umană ca 

și sufletul și inima omuluĭ care le posedă. 

 Și unde aș fi putut face o propagandă în sensul acesta dă cât 

în acest sacru institut? În acest secol dă indiferentizm absolut, noĭ care 

iubim Evang‹h›elia și Biserica lui Hristos, să căutăm și să aflăm prin 

studiĭ sârguitoare că și legea lui Hristos‹,› ca și însușidccxxxii fiul 

omuluĭ‹,› eternă este, și în aceasta nu vom face alt dă cât vom urma 

sfatul mareluĭ Vasilie, Sfântul nostru patron.  

[M133r] Dumnezeul nostru și dccxxxiii  al păgânilor este, și 
dccxxxiveste acelașĭ‹,› căcĭ iacădccxxxv câte va versurĭ dîn imnele religioase 

adresate Zeuluĭ Hur-ki, zeu lunar al acadienilor dîn Halde‹e›a: 
 

„Doamne, prințul zeilor ceruluĭ și a‹-›l pământuluĭ‹,› a căruia 

împărăție este sublimă. 

Tată, zeule care iluminezĭ pământul, doamne al coroanelor, care reviĭ 

periodic, prințule al zeilor. 

Doamne, care‹-›țĭ întinzĭ puterea asupra ceruluĭ și a pământuluĭ. 

În cer cine este sublim? Împărăția ta sublimă este. 

Pă pământ cine este sublim? Tu. Împărăția ta sublimă este. 

Tu în voința ta răspândeștĭ fericirea în cerul întins și pă pământul cel 

vast; tu nimănuĭdccxxxvi nu păstrezĭ ură113“dccxxxvii. 

 

[M134r] La Cartaginezĭ zeitatea supremă era ‹de› asemenea o 

zeitate solară, adică tot principiul lumini‹i›, ea să numieadccxxxviii Baal-

Hamon, adică domnul arzător, așezat la templu dîn citadela 

                                                            
113 [M133r] [François] Lenormant [1837-1883], Les premières civilisations 
[Études d’histoire et d’archéologie, Paris, Maisonneuve, 1874, vol.] II 
[Chaldée et Assyrie. Phénicie], pp. 159 sqq. [MP Les premières civilisations 
par Lenormant. II. 159 Sqq.] 
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Byrsadccxxxix. Toate detaliile să află la Diodor‹us› Siculus114. [M135r] 

Maĭ la toate popoarele semitice concepțiunea este pură și spirituală. 

Titlurile ce ea poartă sunt demne dă concept. Așa: 
 

Hetheeniĭ numesc pă Dumnezeŭ  Sed a tot puternic 

Arameeni‹i› dîn Damascdccxl „ Hadad, unicul 

Amoniți‹i›  „ „ „ Moloch, regele 

Moabiți‹i›  „ „ „ Hamos, domnitorul 

Chananiani‹i› dîn Palestina „ „ El, Dumnezeŭ 

Babilonieni‹i› „ „ „ Ilu, ființă. 

 

[M136r] Iacă câte-va precepte dîn religiunea lui 

Confuciŭ115dccxli. 

„Ce‹e›a ce nudccxlii’ți place când alți‹i› țĭ fac ție, nicĭ tu să nu 

facĭ altora“. A lui Lao-tsedccxliii: „Este o ființă infinită, care era în lume 

înainte de a fi existat cerul și pământul. Când încerc să’idccxliv daŭ un 

nume, zic mare“dccxlv. 

[M137r] Origin‹e›a Mahometanizmuluĭ este în 

Iudaismu‹l›dccxlvi dîn Gemara și Talmud, iar nu cel biblic. Torahdccxlvii 

era îngropată în uitare și venerațiune. El vorbia publiculuĭ ne învățat, 

și acesta nu cunoștea Torahdccxlviii. 

 El n’adccxlix cunoscut creștinismuldccl‹,› ci numaĭ o falsificare a 

luĭ, și el repudiază aceasta116. 

 [M138r] Așia să poate rezuma principiile religiuni‹i› lui 

Mahomed. 

Cunoștința unuĭ singur Dumnezeŭdccli absolut. 

                                                            
114 [M134r] XX.14. [Campania lui Agathocles în Libia, în -310-302.] 
115  [M136r] Doctor [James] Legge [1815-1897], Life and Teachings of 
Confucius [with Explanatory Notes, London, Trübner, 1867], citat dă [Max] 
Müller, Einleitung in der [in die vergleichende] Religionswissenschaft [Vier 
Vorlesungen im Jahre MDCCCLXX an der Royal Institution in London 
gehalten, nebst zwei Essays „Über falsche Analogien“ und „Über Philosophie 
der Mythologie“], 2 ed. [Zweite unveränderte Auflage, Strassburg, Karl J. 
Trübner,] 1876. [MP titlu incomplet | P citat dă nu apare | Doctor Legge, 
Müller cu italice.]  
116 [M136r, în text] Gobineau [cf. infra, p.] 38. 
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Credința în existența îngerilor, a curăți‹e›i lor, a corpurilor 

lor dă foc, 

Eĭ poartă tronul lui Dumnezeŭ dcclii  și scriu dccliii faptele 

oamenilor. 

Diavolul e un înger căzut. 

Voința lui Dumnezeu s’a manifestat la diferite epoce prin 

profețĭ.  

Scăderea credinț‹e›i între oamenĭ, nenorocirĭ până a aduce pă 

ceĭ ce vor trece pă la morminte să zică „ar fi fost bine să fim în locu-

vă“. 

Răsărirea soareluĭ la apus. 

Venirea lui Antihristdccliv 

Un eclips dă lună. 

Un fum care va acoperi lumea. 

Dobitoacele vor vorbi etc. {dcclvtoate sunt semne dăspre 

sfârșitul lumi‹i› și venirea celeĭ d’a do‹u›a judecățĭ}. 

[M139r] Dacă n’am avea dă câtacest mic verset al 

Coranuluidcclvi, nu nĭ ar fi oare dă ajuns să ne facem o idee foarte bună 

despre musulmanizmdcclvii, o idee dăspre aproprierea ce este între 

morala islamizmuluĭ și a creștinizmuluĭ? Iacă acel verset: „Veĭ ști că 

aceia care hrănesc ura cea maĭ puternică contra credincioșilor sunt 

jidovi‹i› și păgâni‹i›, și că aceĭ carĭ sunt ceĭ maĭ în-[P31]clinați ca să 

vă iubiască sunt oameni‹i› care să numesc creștinĭ; fiind că aŭ preoțĭ 

și călugărĭ, fiind-că sunt oamenĭ lipsițĭ dă or ce trufie“117. 

 Să ne aducem aminte când a fost scris Coranuldcclviii, atuncĭ 

când creștinizmul era maĭ intransigibil dă cât tot d’auna, și ide‹e›a 

dăspre morala islamuluĭ nu va maĭ purta pecetia neștiinț‹e›idcclix. 

[M140r] Și religiunile dîn centrul Asi‹e›i, secte nenumărate 

ale mahometanizmuluĭ‹,› cred în unitatea și providența dcclx 

divinități‹i,› creator‹ul› a toate, recompensatorul celor virtuoșĭ118dcclxi. 

                                                            
117 [M140r, în text] Coranul [P Kuran] V. 85 trad. [Albin de Biberstein] 
Kazimirski [1808-1887]. [P31 indică nota 4 în loc de 1.] 
118 Cartea preceptelor [Appendice. Livre des précepts, pp. 461-543], în [Comte 
Arthur de] Gobineau [1816-1882], Les religions et les philosophies dans l’Asie 
[centrale, Paris, Didier, 1866,] pp. 483 sqq. [P La Religion.] 
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[M141r] Heimdallr, tatăl și ordonatorul neamuluĭ dcclxii 

omenesc în Edda, este conceputul puteri‹i› cereștĭ, adică a ceruluĭ 

luminos, a principiuluĭ lumini‹i›. Sabia luĭ este raza și fulgerul. El 

veghiază toată noaptea și toată ziua, plimbându‹-›sedcclxiii pă calea dă 

lapte. 

 

 

[M142r]    VIII 

[„Analogiile dîntre Chrestianizm și toate cele l’alte religiunĭ“] 

 

 La ce concluziune duce oare studiul nostru? Că omul 

acela dcclxiv  a fost, acela dcclxv  a rămas. Noțiunile dă divinitate și 

sentimentele dă pietate eraŭ plantate în inima omuluĭ chiar dă la 

creațiunea luĭ și aŭ găsit o expresiune conformă cu geniul și 

dispozițiuniledcclxvi fie căruĭ popor. Așa explicăm analogiile dîntre 

chrestianizmdcclxvii și toate cele l’alte religiunĭ. [M143r] Și dă vreme ce 

găsim atâta afinitate între morala și teologia păgânilor și a 

creștinilor‹,› nu suntem oare indușĭ a zice că talantuldcclxviii a fost dat 

tuturordcclxix? Da, și însuși Lactanțiŭ zice că este aceastădcclxx morala 

quasi ubertas naturalis animorum 119 . [M144r] Toate însă aceste 

presimțirĭ ale omeniri‹i›, toate aceste confuse speranțe spre o 

adevărată religiune mântuitoare, întuneric sunt după cum zice Isaia 

(60, 2 sqq.): Ierusalimul este grădina care vă dă pă mântuitorul 

Hristos, și ‹î›i strigă Isaia (60, 1 sqq.): Luminează‹-›te, luminează‹-

›te‹,› Ierusalime‹,› că vine lumina ta‹,› și mărirea Domnuluĭdcclxxi 

preste tine aŭ răsărit. 

[M145r] Lumea eradcclxxii plină dă adoratorĭ și adorațĭ, dă 

temple și imaginĭ; stearpă însă și pustie este după cum ‹î›i zice Isaia 

(54, 1 sqq.): Adevărata biserică numaĭ cu Hristos a început. Atuncĭ 

când s’ar umplea vremurile i s’a‹r›dcclxxiii cânta cele zise dă Isaia (54, 1 

sqq.), Veselește‹-›tedcclxxiv‹,› cea stearpă, care nu naștĭ‹,› și strigă‹,› cea 

ce n’aveaĭdcclxxv durerĭ dă naștere. [M146r] Ni s’a părut a fi găsit 

noțiunea botezuluĭ la Buddhiștĭ dcclxxvi . Cât este însă dă dăparte 

                                                            
119 VI.15 divinarum institutionum Edid. Thysius. Lugduni Bat.[avorum,] 1652. 
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instituțiunea botezuluĭ la ceĭ păgânĭ și cât este dă sublimă ace‹e›a dă 

care vorbește Isaia (35, 1 sqq.). Veselește‹-›tedcclxxvii‹,› pustia cea 

însetată‹,› și să să bucure pustia, și să înfloreascădcclxxviii ca crinul și vor 

înflori și să vor bucura pustiile Iordanuluĭ. – Și (55. 1 sqq.) ceĭ însetațĭ 

mergețĭ la apă... și cumpărațidcclxxix fără dă argint“. {dcclxxx[M147r] Dar 

iacă diferența fundamentală, Confucius cu toată morala sa așia dă pură 

n’are Dumnezeu120.} [M148r] Dacă însă viața lui Buddhadcclxxxi a fost 

luată dă tradițiunea poporuluĭ ca însășĭ viața S-tuluĭ Iosafat nu 

trebu‹i›e să vă surprinză‹,› căcĭ și viața mântuitoruluĭ dă multe orĭ a 

fost apropiată dă ace‹e›a dcclxxxii  a lui Iosif. Apropierea între 

Buddhadcclxxxiii și Mântuitorul‹,› precum și a religiunilor lor‹,› nu poate 

să turbure credința nimănuĭdcclxxxiv dă vreme [P32] ce Sf.dcclxxxv noastră 

Biserică serbează cu laude în Sf. Marțĭ a Patimilor memoria lui Iosif, 

numaĭ dîn cauza asemănări‹i› unor accidentedcclxxxvi dîn viața lor. Căcĭ 

după morala lor maĭ lesne să poate compara Buddhadcclxxxvii cu acela 

care a rădicat păcatul lumi‹i›. Moisedcclxxxviii ni‹-›a istorisit tirania și 

aviditatea lui Iosif121. [M149r] Și dă și mai mult de 400 de milioane dă 

suflete rătăcesc în această jumătate dă lumină a Buddhizmuluĭdcclxxxix‹,› 

să nădăjduim că veni‹-›vordccxc vremurile să să umple cele zise dă Isaia 

(60.4): „Ridică împrejur ochĭ‹i› tăĭ și vezĭ adunațĭ pă toțĭ fii‹i› tăĭ întru 

tine; venit‹-›aŭdccxci toți fii‹i› tăĭ dă dăparte și fetele tale pă umerĭ să 

vor ridica. 

[M150r] Castitatea este cea maĭ mare virtute a religiosuluĭ 

Buddhistdccxcii. Castitatea este cea maĭ dă căpetenie virtute a preotuluĭ 

creștindccxciii.  

Afară dîn castitate nu este mântuire. Fie-mĭdccxciv permis a vă 

aduce aminte ce‹e›a ce ne istorisește marele Vasilie dăspre preotul 

pătat dă păcatul necurăți‹e›i. 

Preotul care va curvi‹,› ‹chiar› de va învia și morțĭ‹i›, maĭ 

mult să nu îndrăznească să facă liturgie, că poate cu osteneală multă, 

să să facă Sfânt și ciudotvorețdccxcv‹,› iar preot nu, pentru că nu e 

putință necuratuluĭ să jărtfească și să împartă mielul lui Dumne-

                                                            
120 {Lipsește în P [M142r]. J.[ules] Barthélemy Saint-Hilaire, [Le] Bouddha [et 
sa religion], 3e [é]d.[ition revue et corrigée], Paris, 1868[, p.] XVII.]}  
121 Facere[a] 47.15 sqq. 
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zeŭdccxcvi unde nicĭ singurĭ îngeri‹i› nu cutează să să plece și să vază 

taĭnă ca aceasta, ci numaĭ ce staŭ cu frică și cu cutremur. Și cu acest 

prilej, ne istorisește dccxcvii  o minune ce să găsește în Mărgărita-

r‹ul›dccxcviii Sf. Ioan Zlataust. [M151r] Și cu acest prilejdccxcix maĭ cu 

seamă la ziuadccc serbări‹i› a preoților per excellentiam. Și când mă 

adresez la mlădițele cele tinere‹,› hotărâte a aduce jertfădccci celuĭ prea 

înalt, fie-mĭdcccii permis a vă pune înainte ce‹e›a ce zice Sf. Maxim 

dăspre vrednicia preotuluĭ. 

 „Cade‹-›sădccciii, zice sfântul, Preotuluĭ să fie sfânt și cu 

sufletul‹,› și cu trupul. Să fie stâlp dă foc să lumineze Biserica, adică 

norodul lui Dumnezeŭdccciv, și să fie maĭ curat dă cât razele soareluĭ, ca 

să nu’l lase pustiŭ duhul cel Sfânt“. Și să nu fie vo‹uă›dcccv spre 

supărare dacă vă aduc acest‹e›a aminte; lucrurile cele bune nu pot să 

ostenească și noĭ ceĭ ce suntem pușĭ spre a vă pregăti la acest loc 

înaltdcccvi al preoți‹e›i, ne aducem aminte dă cele ce s’a zis dă dămult 

dă făcătoruldcccvii tuturordcccviii, prooroculuĭ Isaia: „Că dă veĭ spune lor și 

nu vor asculta‹,› nu va fi ție răspundere, iar dă nu veĭ spune lor și vor 

p‹i›eri, dă la tine voĭ cere sufletul lor“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fosta stradă Belvedere este actuala Domnița Anastasia, întâmplător ultima 

adresă păstrată a lui Georgian, unde (la Nr. 7) probabil a și murit. Cf. OAI I, 

2017, p. 244.] 
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Note. Analiză primară. 

 
i ArhG I Ms. 4 (fost B.A.R. Msse române 6208): manuscris cu 151 file și circa 
12.500 cuvinte, scris cu cerneală neagră și albastră (aceasta mai ales în 
completări la începutul sau sfârșitul paginii), duct grăbit (probabil, cel puțin 
parțial, o copiere pe curat). Manuscris dublu numerotat, de Georgian înainte 
de Mai 1878, de Arion Roșu înainte de 1964, având pe fiecare filă ștampila 
ovală B.A.R.P.R., legat în carton, în bună stare. 
ii M Universalitatea Principiilor Religiuni‹i› creștine. Studiŭ dă religiune – 
comparată –. P Studiŭ dă religiune ―― comparată. 
iii M Ianuariu. 
iv M filolozofie. 
v P societățeĭ. 
vi P hautes études. 
vii M, tăiat: Tipografia lucărtorilor [sic] asociațĭ (Passage). Principalul indiciu 
că Georgian intenționase să își publice contribuția cu cheltuielile unei (alte) 
edituri sau tipografii, înainte ca subvenția lui Ioan Andrian să fie adoptată. 
Peste și sub rândul tăiat: Tipărit cu cheltuiala și osteniala Dlui I. Andrian, 
stu|dent în clasa siaptea Seminarială (cf. infra, n. xxxix). 
viii M adăugat cu cerneală neagră Prefaçiă, P lipsește. Acest preambul, lipsit în 
cele din urmă de titlu, era destinat să includă „niscaiva vorbe introductoare“, 
cf. OAI II, 2018, p. 176.  
ix M d’a. 
x M aceiași. 
xi P deosebie. 
xii P Prozelițĭ. 
xiii P metodi. 
xiv M seama. 
xv P pătudidenea. 
xvi Din M în P au fost conservate patru puncte aici (alteori trei), ceea ce 
confirmă zelul lui Andrian și al zețarilor acolo unde manuscrisul nu prezenta 
nici o dificultate. 
xvii P uni. 
xviii P cumŭ. 
xix Citare deocamdată implicită a lui Max Müller (cf. infra). 
xx P metodă. 
xxi M a trecut adăugat deasupra rândului. 
xxii Ca pentru toți marii savanți comparatiști ai secolului al XIX-lea, pentru 
Georgian comparația înseamnă clasificare. Suntem cu mult mai conștienți 
astăzi (mai ales prin opera lui Jonathan Z. Smith) cu privire la resorturile 
clasificării ca anticipare a concluziilor comparației. Despre sensul acestui 
pasaj, deja Ciurtin, Georgian, 1997, pp. 155-156. 
xxiii M Aașia. P răftuite. Așa. 



 
 
 

CONSTANTIN GEORGIAN 
 

 

82 

                                                                                                                          
xxiv P învățați. 
xxv M aceia. P acea. 
xxvi Scil. încadrare, clasificare, istoricizare. 
xxvii Să consimtă, așadar, că în câmpul istoricității veracitatea ei nu poate fi 
unică. 
xxviii M piar. 
xxix Cealaltă inevitabilitate: a nu accepta același statut științific cu toate 
celelalte obiecte, a-și reclama, dinspre cealaltă direcție, unicitatea. 
xxx M piără. 
xxxi M fară. 
xxxii P mîntuitoru. 
xxxiii M sa. 
xxxiv Scil. rândurile. 
xxxv Georgian va cita aici texte în sanscrită (inclusiv vedică), pali, avestică, 
greacă, latină, engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă, precum și 
terminologie în alte limbi indo-europene și semitice. Cum îi scria lui Zalomit 
la 29 septembrie 1875: „la Paris, în biblioteci care erau foarte bine 
aprovizionate [...] ca să pot profita de acele cărți, am fost silit să învăț limba 
Germană, Inglesa și Italiana“ (OAI II, 2018, p. 142). 
xxxvi Scil. constată. 
xxxvii P seminaru.  
xxxviii P domnuluĭ. 
xxxix Cf. supra, n. vii. Vezi OAI I, 2017, pp. 34 și 63 și II, 2018, p. 175 n. 5. 
Precum și difuzarea: pe coperta a IV-a, jos, este imprimat: „Să află dă vânzare 
numaĭ la editoru‹l› Ioan Andrian, Strada Bel-Vedere No. 102 în Bucureștĭ“. O 
anumită presiune se resimte cu ușurință în imposibila varietate de autor-
corector, intermediar și zețari pentru culegerea unor termeni în limbi vechi, de 
pildă , scris R. V., R. Veda, Rg. Veda, Rig Veda. 
xl M adăugat peste elev. 
xli P seminar.  
xlii M În 2 Mai 1878 | București. 
xliii Această „Prefață“ a fost așadar scris la o zi după ce expediase corecturile și 
indicațiile editoriale: Georgian dorea să se înscrie în două coli tipografice 
(„doo foi“) și constata că 42 de rânduri pe pagina tipărită sunt prea puține 
pentru a mai rămâne loc și pentru „niscaiva vorbe introductoare“, cf. OAI II, 
2018, pp. 175-176. S-a procedat neîndoios atunci la o rearanjare, căci în textul 
publicat vor fi (circa) 45 de rânduri pe pagină, fără a mai socoti spațiul care 
delimitează notele. Aparența e de text aglomerat: tocmai „vorbele 
introductoare“ devin mai clement spațiate. Chiar și așa, cele 32 de pagini sunt 
astfel folosite fără rest. Față de alte publicații ale epocii, de pildă unele strict 
literare, volumul de text ar fi acoperit cu ușurință trei sau chiar patru coli 
tipografice. 
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xliv Aici începe numerotarea dublă (f. 1 pentru 3, 2 pentru 4 etc.): alături de 
cifrele imprimate pe fiecare pagină, ulterioare, sunt de semnalat cifrele în 
cerneală neagră ale primului manuscris, pe care nu le vom mai relua aici, dar 
care atestă o dată în plus că „Prefața“ este ulterioară. 
xlv Începând de aici, M redactat cu cerneală neagră. 
xlvi Nu știm dacă secțiunile I-VIII ale studiului ar fi trebuit să conțină 
subtitluri: conținutul lor diferind mult, am încercat să adăugăm unele, strict 
indicativ. 
xlvii M adăugat între cuvinte pe. P pă. 
xlviii P lu. 
xlix P Dumnezeŭ. 
l MP apropiinduse. 
li M semana. 
lii P cuvîntu. 
liii P lu. 
liv P Dumnezeŭ. 
lv P lu. 
lvi P aceaia. 
lvii P cuvîntu. 
lviii P lucru. 
lix Cf. OAI II, 2018, pp. 221-222 cum n. 402. 
lx Sau mai degrabă „care iau“? Sau se va fi gândit Georgian să devină el însuși 
preot? 
lxi Adăugat probabil în șpalt, lipsește în M. 
lxii P păcatu. 
lxiii M masă. 
lxiv M ne’a. 
lxv Am argumentat în altă parte și în repetate rânduri că atitudinea teologică pe 
care o preia Georgian aici este înrădăcinată într-un fenomen originar al 
istoriei religioase a umanității: cu mult înainte de vera religio, instinctul unei 
religii a fost de a recunoaște o altă religie în calitatea ei de religie. Cu aceste și 
la fel ca aceste observații arhaice începe și munca istoricului religiilor: să 
recunoască o religie acolo unde este una. Este capital – și e în același timp una 
dintre ariile cele mai văduvite în istoria generală și comparată a religiilor – că 
religia observatoare nu a perceput în religiile ambientale altceva decât o 
religie. 
lxvi Vasile cel Mare. Textul grec figurează înaintea traducerii, ca în oricare 
deja publicație erudită a timpului, și nu în notă, unde a fost trecut poate 
inclusiv din rațiuni de spațiu (cf. supra). 
lxvii Mai puține erori sau scăpări de transcriere în M față de P: astfel M μεν | 
ἐστι | οἰκειότις | τό față de P μεν | ἐστι | oὗ | οἰκειότις | ὀύ  τό | εὶ
ediția Loeb, accesibilă la https://www.loebclassics.com/view/basil-
greek_literature/1934/pb_LCL270.385.xml (1.10.2019). Însă pasajul provine 
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direct din Max Müller, Essays on the Science of Religion (1856), în Chips 
from a German Workshop, London, Longmans, Green, and co., 1868, vol. 1, 
p. xx cum n. 4, unde este indicat ca „De legendis Grœc. libris c. v.“ (V în loc 
de III preluat și de Georgian), și tradus: „If there is any agreement between 
their (the Greeks) doctrines and our own, it may benefit us to know them: if 
not, then to compare them and to learn how they differ, will help not a little 
towards confirming that which is the better of the two“). Cu sprijinul lui 
Vasile cel Mare și în fața unui public nu exclusiv sau majoritar teologic, 
Müller asigura imediat: „But this is not the only advantage of a comparative 
study of religions. The Science of Religion“ will for the first time [! avea de 
fapt să fie pentru ultima dată] its right place among the religions of the world; 
it will show for the first time fully [!] what was meant by the fulness of time; 
it will restore to the whole history of the world, in its unconscious progress 
towards Christianity, its true and sacred character“ (ibid.). Nu i se poate cere 
retrospectiv lui Georgian, scriind la câțiva ani după Müller, cu mult mai mult 
decât lui Müller însuși. Foarte hegelian aici, Max Müller era mai degrabă un 
kantian, ținând să traducă în engleză, chiar și după gveda, Kant (Critique of 
Pure Reason, London, Macmillan, 1881) – un specimen pe atunci centenar din 
ceea ce s-ar putea numi, pentru el, Sacred Books of the Germans. 
lxviii P scopu. Scil. cu interes. 
lxix P scopu.  
lxx P patronagiu.  
lxxi Situația oricărui institut, practic. 
lxxii P scopu.  
lxxiii P înplinirea.  
lxxiv Arhaizant pentru strădui. 
lxxv MP Evangelia (peste tot). 
lxxvi P omu. 
lxxvii P creatoru. 
lxxviii M propoveduesc evangelia. 
lxxix P în zadarnică. Pentru astfel de pasaje era obligatorie confruntarea cu 
manuscrisul. 
lxxx M adăugat peste rând. 
lxxxi M citare separată de text printr-o margine largă dublă la stânga, incluzând 
și trimiterea. 
lxxxii P aeru. 
lxxxiii P nu’mĭ. 
lxxxiv P Serm. sur la Ch. frt. Dacă presanta abreviere a fost făcută din rațiuni 
tipografice, pagina a câștigat un rând.  
lxxxv Bossuet, Sermon [pour le mercredi de la deuxième semaine de Carême] 
sur la charité fraternelle (1666), aici „Deuxième Point“, unde fraza continuă 
astfel: „ne craignez point de lui faire honte, afin qu’il se sente pressé de se 
corriger, et que, confondu par vos reproches, il se rende enfin digne de 
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louanges“. Cf. Œuvres oratoires de Bossuet, édition critique de l’abbé 
J.[acques] Lebarq, revue et augmentée par Ch. Urbain et E. Levesque, Tome 
Cinquième (1666-1670), Paris, Desclée de Brouwer, 1922, pp. 86-104 (aici 
97). Sermon indicat ca non prêché. 
lxxxvi P nu’mi. 
lxxxvii P capu. 
lxxxviii Rară referință timpurie la civilizația tibetană, ce nu putea surveni decât 
din lecturile sale buddhiste. 
lxxxix P memoriă. 
xc P Petroniŭ. 
xci Astfel de evaluări, în durata mai lungă a „religiunii comparate“, vor 
conduce direct la observațiile pertinente despre „ireverență și sacru“ ale lui 
Bruce Lincoln, cf. Hugh Urban, Greg Johnson (eds.), Irreverence and the 
Sacred: Critical Studies in the History of Religions, Oxford-New York, 
Oxford University Press, 2018, volum dedicat marelui savant american (cel 
mai pregătit și creativ „student al meu“, spunea Eliade, acum emerit), care se 
încheie cu „An Interview with Bruce Lincoln on Religion, Comparison, and 
the Politics of Scholarship“.  
xcii P spune: Că. 
xciii Își face așadar deja apariția și ceea ce avea să devină argumentul 
cognitivist. 
xciv  P D-zeŭ. A fost această prescurtare imposibilă negociată de zețari, 
eventual pentru a se încadra în cele două coli tipografice? Apare aproape peste 
tot în P, însă niciodată în M. 
xcv În materie de „cărți sacre“, Georgian era contemporan cu și începea să 
cunoască și să asimileze The Sacred Books of the East, așa cum o atestă arhiva 
și biblioteca sa. Asta făcea, în fond, întreaga Europă cultivată. Despre 
proiectul lui Max Müller, vezi (dintr-o bibliografie uriașă, inclusiv în India) 
mai ales studiile lui Lourens P.[eter] van den Bosch, Friedrich Max Müller: A 
Life Devoted to the Humanities, Leiden-Boston, Brill, 2002, și Norman 
Girardot, „Max Müller’s Sacred Books and the Nineteenth-Century 
Production of Comparative Religion“, HR 41 (2002), no. 2, pp. 213-250. 
xcvi Ca întreg secolul în ce avea mai substanțial acesta ca descoperire, 
Georgian e conștient că enumerarea, aici și în atâtea alte privințe, nu putea 
începe altfel decât cu India. 
xcvii „Cartea lui Zoroastru“, adică receptarea extra-iraniană a lui Zarathuštra ca 
Zoroastru, cu ecouri și consecințe numeroase în cultura europeană, a fost 
studiată pe larg, la sfârșitul secolului trecut, de Michael Stausberg, în 
Faszination Zarathustras. Zoroaster und die Europäische Religionsgeschichte 
der Frühen Neuzeit, Berlin-New York, de Gruyter, 1998, 2 vol. 
xcviii P Ahuramazda. În M și P apare de alte paisprezece ori Mazda pentru 
Mazdā, corectat aici pentru întregul text. 
xcix MP pehlivi. 
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c M Curanu, îngroșat. Aproximare pentru Quran | Coran (cum s-a impus de 
multă vreme în limba română). 
ci Continuă el pentru a avea anvergura limbilor și literaturilor indo-europene. 
P virgulă după Celți. 
cii Pentru Nibelungenlied. Fraza e tăiată în M și nu apare în P. 
ciii MP fără italice. 
civ P fără italice sau ghilimele. 
cv P acelaș. 
cvi P timpu. 
cvii P studiu. 
cviii Citește familiile. 
cix Georgian nu va reveni aici nici asupra iudaismului, nici asupra islamului. 
cx P D-zeŭ.  
cxi P resultat. 
cxii P tóte. 
cxiii M dēvas, P dêvas. 
cxiv P după dia apare un punct. 
cxv A paraleliza/paralelism sunt sinonime preferate de Georgian pentru a 
compara/comparație (apar de șase ori). 
cxvi P D-zeŭ.  
cxvii M logos.  
cxviii Din nou mai multe diferențe în P decât în M, astfel: P Χρστὸν | λὸγον | 
ἀνομίσθησαν | Ἕλλισι | Aβραὰμ | Ἠλιας | πολλοὶ | τάς | προς γενόμενοι | 
Χριστιανόι | ὑπάρχουσιν (cu χ peste tot tipărit neregulat) vs. M ἀνθρώπον | 
ανομίσθησαν | τῳ (duct rapid, corecturi infime). P n. 1, după textul grec, are 
numai „Iustin. Apologeticum, I.46, citat dă M. Müller. Réligions“ (sic).  
cxix Adăugat în P.  
cxx P D-zeŭ.  
cxxi P duhu.  
cxxii P lu.  
cxxiii P Dumnezeŭ.  
cxxiv P Omu.  
cxxv P acelaș.  
cxxvi P depozitaru.  
cxxvii P tezauru.  
cxxviii P acelaș. 
cxxix P D-zeŭ.  
cxxx M adăugat X cu cerneală albastră în XVII la verificarea trimiterii.  
cxxxi P orientu.  
cxxxii Catastrofa acestei comparații tacite în care comparanda sunt trecute sub 
tăcere e de origine hegeliană. 
cxxxiii M Mitra. P mitra.  
cxxxiv P prietenu.  
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cxxxv M tăiat zeu superior tuturor zeilor.  
cxxxvi Pentru a compara cum sunt tratate astăzi sursele vedice menționate aici 
de Georgian, vezi Henk W. Bodewitz, Light, Soul and Visions in the Veda, 
Postgraduate and Research Department Series no. 36, Pune, Deccan College, 
1991. 
cxxxvii  M tăiat Verethragna [Vərəθraγna] este zeul negrului nor, al 
întunerecului.  
cxxxviii M de aici până la omenesc: 4 rânduri completate cu cerneală albastră.  
cxxxix Argumentul pseudo-evoluționist foarte des folosit în secolul al XIX-lea, 
provine, de fapt, din dificultățile savanților de a-și reprezenta faptul că, dacă 
nu a apărut (cum nici o religie nu a apărut) într-un prealabil vid religios, 
creștinismul primului secol e devansat de câteva milenii de istorie religioasă, 
așa cum era deja aceasta atestată în culturile Asiei și Europei. 
cxl Argumentul despre „ce morală pură să află în aceste religiuni“ coincide nu 
numai cu universalizarea științifică a principiilor comparației, ci și cu 
căutările istorico-religioase ale Junimii și tocmai la acel moment. În 
memorialistica sa, George Panu a furnizat exemplul poate cel mai grăitor: 
„Am auzit la Junimea discutându-se toate religiile din lume [...] niciodată nu 
se făceau discuții din punct de vedere al practicei unei religii, ci din acela al 
filosofiei ei, și era un lucru asupra căruia cu mici excepțiuni căzusem de acord 
cu toții, și anume că, ca morală, bud[dh]ismul este superior moralei creștine, 
în islamism [sic] monoteismul e mai pur, iar păgânismul [e] eminamente 
propriu a crea opera de artă în toate genurile“, în Amintiri de la Junimea, Iași- 
București, Polirom, 2013, republ. 2016 (1908-1910). 
cxli P trebue. 
cxlii M până aici, de la începutul paginii, adăugat cu cerneală albastră. 
cxliii Pentru har: aici o influență mai degrabă a limbii franceze decât a 
catolicismului (cf. infra). 
cxliv Franțuzism: ce qui plus est (cf. supra). 
cxlv M trei paragrafe pe două pagini care devin în P unul singur. 
cxlvi P creatoru. 
cxlvii P talentu. 
cxlviii Aici argumentul teologic revine la a spune că „Adam“ se referă cu 
adevărat la orice ins – vocație universalistă a creștinismului întoarsă asupra 
altor tradiții religioase. 
cxlix M Haldeea, P Haldeia. 
cl Tatonări în jurul figurii unei Grande Déesse | Great Goddess. Cf. Philippe 
Borgeaud, La Mère des dieux: de Cybèle à la Vierge Marie, Paris, Seuil, 1987. 
cli MP calc după Pondichéry, pe atunci colonie franceză în sud-estul Indiei 
(Pondicherry pentru englezi, Pudduchery pentru localnicii tamili). Ce 
menționează Georgian aici e un exemplu tipic, în istoria religiilor indiene, 
pentru ceea ce Paul Hacker (1913-1979) și discipolii săi germani au numit un 
tipic inclusivism: cf. contribuția sa postumă în Gerhard Oberhammer (ed.), 
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Inklusivismus: eine indische Denkform, Wien, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften | Institut für Indologie der Universität Wien, Sammlung De 
Nobili, 1983, pp. 11-28. 
clii P creștinizmuluĭ. 
cliii P întregu. 
cliv P acelaș. 
clv M corectat și îngroșat, posibil p‹r›ătudindeni (cf. supra). 
clvi P lucru. 
clvii P D-zeŭ.  
clviii MP în loc de mai firescul sădite (de patru ori, semn al educației pariziene). 
clix P stindardu.  
clx P fiu.  
clxi P mîntuitoru.  
clxii P D-zeŭ.  
clxiii P urcioru.  
clxiv P modicu.  
clxv Argumentul poate figura, cu diferite alonje și implicații, în orice religie 
numită de aceea universalistă, așa că ceea ce trece Georgian sub tăcere sunt 
alte universalități ale principiilor religiei: islamice, maniheene, buddhiste. 
clxvi Citat de fapt după Max Müller, Chips from a German Workshop, London, 
Longmans, Green, and co., vol. 1: Essays on the Science of Religion, 1868, p. 
xi cum n. 1. Pe acest aliniament va fi activată și critica teologică la un 
comiliton al lui Müller la fel de celebru: Sir Edwin Arnold, cu poemul său atât 
de popular Light of Asia, or the Great Renunciation (Mahabhinishkramana 
[mahābhiniṣkramana]), being the Life and Teaching of Gautama, Prince of 
India and the Founder of Buddhism (As Told in Verse by an Indian Buddhist), 
London, Trübner, 1879, cf. William Cleaver Wilkinson, Edwin Arnold as 
Poetizer and as Paganizer. Containing an Examination of the “The Light of 
Asia” for its Literature and for its Buddhism, New York-London, Funk & 
Wagnalls, 1885. Arnold avea să fie tradus chiar și în română: Lumina Asiei 
séu Marea renunțare, care este viéța și învĕțătura lui Gautama, principe alŭ 
Indiei și întemeătorŭ alŭ Budismului, scrisă de Edwin Arnold, tradusă din 
englezesce de Grigore Goilav, Bucurescĭ, G. A. Lăzăreanu, 1895. 
clxvii Am văzut de câte zeci de ori într-o singură secțiune P contra M greșește, 
simplifică, abreviază și pierde mereu articularea substantivelor, pe care 
Georgian o respectă. Pentru a nu aglomera inutil notele terțiare, în secțiunile 
II-VIII vom păstra grafia manuscrisă. 
clxviii M naturalismu P naturalizmu. 
clxix  Preistoriile tipologizării comparative au animat studiul academic al 
religiilor cu câteva secole înainte de încercarea de morfologie comparată a lui 
Eliade: aici (sau mai degrabă și aici), Georgian e un simplu epigon al lui 
Müller.  
clxx M fenomenele P fenomenile. 
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clxxi MP monoteizmu. 
clxxii Un ecou al vedicistului Müller, poate deja cel mai influent indianist și 
comparatist în momentul în care scrie Georgian, și totodată o anticipare a 
marii dezbateri istorico-religioase despre Urmonotheismus (Pater Schmidt vs. 
Pettazzoni), ultimul pas înainte de desprinderea completă de ipotezele cripto-
teologice care au subîntins studiul etnologic și istorico-filologic al religiilor, 
din secolul al XVII-lea până în perioada interbelică. Critica „abrahamică“ 
trimilenară a politeismelor – inclusiv sub cealaltă formă a lor: ca „idolatrii“ – 
a rezistat până dincolo de epoca lui Georgian, cu principalul efect al 
subordonării (fie ea și anticipatoare) oricăror politeisme ca inferioare, 
incoerente, eronate. Umbra Patristicii, în special, dintre toate refutațiile 
monoteiste ale (oricăror) altor religii, a ecranat cel mai viguros întreaga 
discuție comparativă a tipologiei religiilor înainte de opera lui Raffaele 
Pettazzoni. Chiar și acest fapt trebuie asociat azi cu ceea ce istorici ai 
religiilor (precum Jan Assman) și cititorii lor (precum Peter Sloterdijk) 
numesc „violența monoteismului“. Dezbaterea, în prezent, pare a beneficia 
mai ales de contribuții francofone (de la Philippe Borgeaud la tânărul Daniel 
Barbu). 
clxxiii M suprimat cea mai veche dăspre care avem cunoștințe în monumente 
scrise. 
clxxiv M suprimat este. 
clxxv P principu. 
clxxvi P mîntuitoru. 
clxxvii M d. Indischen. 
clxxviii M prim rând al filei completat cu cerneală albastră. 
clxxix Pentru (von) Roth, am păstrat Rudolf în loc de Rudolph (cum apare în 
paginile de titlu ale edițiilor sau studiilor sale). Citat aici pentru prima dată, 
John Muir a fost cunoscut și multor altor savanți români cu lecturi serioase de 
indianistică, cel mai celebru – ca și episodul polemic ce avea să-l includă pe 
Muir – fiind Hasdeu, căruia din pricina lui Muir Philippide i-a retorcat ironic 
că ar ști „sanscrita ca apa“ (OAI I, 2017, p. 156 n. 438), episod explicat în 
ediția sa din 1937 de M. Eliade. 
clxxx Georgian nici nu avea cum fi foarte original discutând acest punct capital, 
omniprezent în toate lucrările de filologie comparată și istoria religiilor ale 
timpului. Trebuie observat însă că nota pe care o oferă, trimițând pe rând la 
pasaje anume din contribuțiile lui Roth, Muir și Müller, repetă integral și în 
aceeași ordine nota 1 („Quellen“) din lucrarea menționată a lui Paul Wurm, 
care le citează însă fără alte specificații („Erster Abschnitt. Die Religion der 
Veda-Lieder. §5. Der ursprüngliche Character der Veda-Religion“, 1874, p. 
21). 
clxxxi Precum sursele lui, Georgian admite o civilizație proto-indo-europeană și 
o Urheimat, temporar localizată în platoul iranian, dar a cărei geografie de 
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supoziții, toate impregnate de așteptări profund ideologizate în secolul al 
XIX-lea, a acoperit largi porțiuni din India istorică, Asia centrală și Rusia. 
clxxxii MP aceiași. 
clxxxiii M de la adică toate până aici: completat cu cerneală albastră. 
clxxxiv MP aceiași. 
clxxxv P acelaș. 
clxxxvi P D-zeŭ.  
clxxxvii M Infinitul, suprimat Eternitatea. P infinitu. 
clxxxviii MP adityas. 
clxxxix  Frazare aparent hegeliană (ca în scrierile despre religiile indiene 
inspirate de Victor Cousin). Extinderea câmpului istorico-religios de 
observație nu modifica în nimic apetența observatorului de a clasa orice 
element nou al diversității religioase în acord cu un sistem filosofic euro- și 
creștino-centric. 
cxc M adityas P adityah. 
cxci Scil. avea. 
cxcii MP adityas. 
cxciii P Varuna. 
cxciv Adăugat în P de cinci ori. 
cxcv MP Ança. 
cxcvi MP Daksha. 
cxcvii Într-adevăr, poziția aceasta e disputată de „a number of other gods, such 
as Savitar and Sūrya, who may be called Ādityas when they exercise functions 
like those of the major Ādityas“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 1, p. 43). 
cxcviii P spiritele. 
cxcix P subliniat. 
cc P orientu. 
cci MP Varuna. 
ccii MP Surya. 
cciii P Savitr. 
cciv M Pušan P Pusan. 
ccv M Uushaḥ P Ushah. 
ccvi M Tvasht  P Tvashtr. 
ccvii MP Açvin. 
ccviii P Yâska. 
ccix MP tutulor. 
ccx M prima și ultima frază a filei completate cu cerneală albastră. 
ccxi P D-zeŭ.  
ccxii Calitate istorico-religioasă a ființelor supreme pe care Pettazzoni a numit-
o onniveggenza. 
ccxiii P pretutindinea.  
ccxiv P D-zeŭ.  
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ccxv M zeităților. Mai evidentă decât în multe alte locuri această creștinare à 
rebours cu „diavoli“: profund monoteistă, adică non- și post-transmigratorie, 
un blocaj în prezența căruia nu se poate vorbi încă despre un studiu fiabil de 
istorie a religiilor. 
ccxvi P D-zeŭ.  
ccxvii Trăsăturile a ceea ce la Pettazzoni vor deveni categoriile comparative 
istorico-religioase de onniveggenza și onnipotenza. 
ccxviii P elucrubrațiunĭ. 
ccxix M de la începutul paginii până aici completat cu cerneală albastră. 
ccxx Consecințe post-teologice primare ale vera religio: savantul filolog și 
istoric comparatist știe ce este o religie, care anume și cum este una, de unde 
rolul lui profund normativ. 
ccxxi M nu. 
ccxxii Referințele la Śatapatha-brāhmaṇa și Nirukta, după aceleași ediții și în 
aceeași ordine, apar la P. Wurm, Geschichte der indischen Religion, Basel, 
1874, pp. 24 n. 2 și 25 n. 1. 
ccxxiii Aici în sensul de vedism-brahmanism-hinduism, ca religie distinctă de 
ceea ce tradiția vedică însăși consideră heterodoxii – dar pe care deja 
Georgian, aici, le va considera în același plan. 
ccxxiv M perzuazivă P persuazivă. 
ccxxv Cf., azi, Jarrod L.[eigh] Whitaker, „Who Gets to Live Forever in Ancient 
India? Rethinking āyus (“life”) in the gveda“, în Steven E. Lindquist (ed.), 
Religion and Identity in South Asia and Beyond: Essays in Honor of Patrick 
Olivelle, New York-London-New Delhi, Anthem Press, 2011, pp. 41-68. 
ccxxvi MP sacrifical. 
ccxxvii Vom compara traducerile în română ale lui Georgian cu cea mai recentă 
traducere completă din , amplu adnotată, sistematizând beneficiile 
ultimelor două secole de studii vedice, datorată indianiștilor Stephanie W. 
Jamison și Joel P. Brereton: The Rigveda. The Earliest Poetry of India, 
translated from Vedic Sanskrit, South Asia Research, South Asia Institute, 
University of Texas, New York-Oxford, Oxford University Press, 2014, 3 
volume (mai departe Jamison-Brereton 2014). Aici „the famous exultant 
boast“ din gveda VIII.48.3: „We have drunk the soma; we have become 
immortal; we have gone to the light; we have found the gods“ (Jamison-
Brereton 2014, vol. 2, p. 1128 și 1129). Nu uităm că pe atunci „poeții indiani“ 
abia primeau în română antologii și observații foarte naive precum cele ale lui 
George Anton Baronzi, Amor, Patria și Dumnezeu după poeții indiani, Galați, 
Tip. România, 1874, ediția a II-a, Patria și Dumnezeu, Călărași, 1881. 
ccxxviii M alineat completat cu cerneală albastră. 
ccxxix M adăugat în marginea stângă cerneală albastră. 
ccxxx P subliniat Agni. 
ccxxxi P orientuluĭ. 
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ccxxxii Dacă referința la JAOS III ar fi exactă, ar trimite numai la o scrisoare 
trimisă de Roth în 1851 lui Edward Eugene Salisbury, editorul fondator, 
despre progresele filologiei indiene și iraniene (JAOS 3 [1852], pp. 216-217), 
fără legătură cu trimiterea lui Georgian. 
ccxxxiii M pune mă P punemă. 
ccxxxiv gveda IX.113 (Soma Pavamāna), v. 7: „Where the inexhaustible light 
is, in which world the sun is placed, in that one place me, o self-purifying one, 
in the immortal, imperishable world. – O drop, flow around for Indra“ 
(Jamison-Brereton 2014, vol. 3, p. 1165). Savanții americani adaugă: „The 
special interest of this hymn rests in the vision of heaven in its second half 
[vss. 7-11]. Most strikingly, the imagery that describes this heaven – its 
freedom, joy, and satisfaction of all desires – occurs again in the Upaniṣads to 
characterize the mystical realization of the self“ (ad loc., vol. 3, p. 1164). 
ccxxxv Șase erori în M față de nouă în P, astfel: M yatra jyotiḥ ajasram yasmim 
loke svaḥ hitam tasmin mām dehi pavamāna am te loke akshita indrāya indoḥ 
pari srava P Yatra jyotih ajasvam yasmin loke svah hitam tasmin mâm dehi 
pavamâna amrte loke akschite indrâya indo parisrava. 
ccxxxvi M fămă-mă P fâmâ.  
ccxxxvii gveda IX.113.10: „Where there are desires and yearnings, where the 
upper surface of the coppery one [=Sun and soma?] is, | where there is 
independence and satisfaction, there make me immortal. – O drop, flow 
around for Indra“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 3, p. 1165).  
ccxxxviii M Yatra kāmāḥ ni’kāmāḥ ca yatra bradnasya vishṭapam svadhā ca 
yatra t ptiḥ | P Yatra 
kâmah ni’kâmâh ca yatra bradnasya vishtapam svadhâ ca yatra trptih ca trata 
mâm amrtam krdhi indrâya indo parisrava. 
ccxxxix Ironia eventuală rezultă exclusiv din evoluția limbii: a fi muncit, în 
sensul teologic al muncii ca pedeapsă, prin urmare locul unde cineva este 
muncit, echivalează aici, pentru Georgian, cu spațiul infernal al 
chinului/torturii. Cât despre circuite negative de dincolo în universul vedic, 
vezi mai ales Henk W. Bodewitz: “The Dark and Deep Underworld in the 
Veda”, JAOS 122 (2002), no. 2, pp. 213-222 (Indic and Iranian Studies in 
Honor of Stanley Insler on His Sixty-Fith Birthday), “Yonder World in the 
Atharvaveda”, IIJ 42 (1999), no. 2, pp. 107-120 (+Erratum, p. 301) și “Pit, 
Pitfalls and the Underwold in the Veda”, IIJ 42 (1999), no. 3, pp. 211-226. 
ccxl gveda IV.5 (Agni Vaiśvārana), v. 5 (aici complet, Georgian dând întregul 
vers vedic, dar traducând numai jumătate): „(You) pursuing (it [=the hidden 
word/track] like brotherless maidens pursuing (men), (you) of evil ways like 
wives cheating (on?) their husbands | though being wicked, untruthful, untrue, 
you [=other singers] begot this deep track [/profound word]“ (Jamison-
Brereton 2014, vol. 1, p. 566).  
ccxli M transcrie neglijent abhrātaraḥ na yoshaṇaḥ (lipsește vyantaḥ) pati ripaḥ 
na janayaḥ duh’evāḥ pāpāsaḥ santaḥ an tāḥ asatyāḥ idam padam ajanata 
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gabhīram P abhrâtarah na yashanah pati’ripah na janayah duh ’evâh pâpâsah 
santah amrtâh asatyâh idam padam ajanata gabhîram. 
ccxlii gveda VII.104.3: „Indra and Soma, spear the evil-doers within their hole 
out into the darkness that offers nothing to hold onto, | so that no one at all 
will come up from there again. Let this power of yours, full of battle fury, be 
for vanquishing“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 2, p. 1116). Însă, desigur, 
„[t]his long and rambling hymn coming at the very end of the VIIth Maṇḍala 
is obviously an addition to the original collection, not only on formal grounds 
but on those of content“ (ibid., p. 1014).  
ccxliii Inadvertent, probabil datorită dualului indrāsomā cu care încep, Georgian 
a transcris mai întâi, cu multe greșeli, ulteriorul VII.104.4 (pe trei rânduri 
suprimate): indrāsomā vartayatam [scil. vartayataṁ] divaḥ [divo] vadham 
[vadhaṁ] ḥ [ ] agha’çamsāya [aghaśaṁsāya] tarhaṇam | 
uta [ut] takṣatam [takṣataṁ] svaryam parvatebhyaḥ [parvatebhyo] yena rakṣaḥ 
[rakṣo]  [ ṁ] ni’jūrvathaḥ [nijūrvathaḥ] || 
ccxliv M Indrāsomā duḥ k taḥ vavre antaḥ anarambhaṇe [corectat probabil în 
șpalt] tamasi pra vidhyatam | yathā na ataḥ punaḥ ekaḥ cana utayat tat vām 
astu sahase manyumat çavaḥ P Indrâsomâ duh kritah vavre antah 
anârambhane tamasi pra vidhyatam yathâ na atah punah ekah cana udayat tat 
vâm astu sahase manyumat çavah. 
ccxlv M unu P unu. 
ccxlvi M Varua, corectat probabil în șpalt. P Varuna. 
ccxlvii M alt zeŭ. 
ccxlviii MP Adityas. 
ccxlix M adăugat cu cerneală albastră. 
ccl MP antromorfiza. 
ccli gveda VII.5 (Agni Vaiśvārana) (Jamison-Brereton 2014, vol. 2, pp. 888-
890).  
cclii MP Varuna. 
ccliii P omneneștĭ. 
ccliv M indoeuropeene. 
cclv MP spiritualizmu. 
cclvi P D-zeŭ.  
cclvii M frază adaugată la începutul filei cu cerneală albastră.  
cclviii M Iacă și strigătul lui Iov.  
cclix P D-zeŭ.  
cclx gveda VIII.21 (Indra), v. 14: „You never take on a rich man for 
companionship“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 2, p. 1072). 
cclxi M nakiḥ revantam sakhyāya vindase P Nakih revantam sakhyâyâ vindase. 
Versul continuă: pīyanti te surāśvaḥ | yadā k ṇoṣi nadanuṁ sam ūhasy ād it 
piteva hūyase || „The booze-fueled revile you. | When you make your roar, you 
just shove (them all) together. It is because of that that you are called on like a 
father“ (ibid.). 
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cclxii P In. 
cclxiii P cace. 
cclxiv M pasaj completat la începutul paginii cu cerneală albastră. 
cclxv Într-adevăr: „This hymn and the following three hymns (VII.87-89) are 
justly famous because they have an unusually intimate tone and because the 
poet Vasiṣṭha as a literary creation of the poem emerges as a distinct 
personality“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 2, p. 990), dar VII.89, tradus aici, 
„it appears to be an addition“ (ibid., 2014, p. 996). 
cclxvi M vînt. 
cclxvii M nori. 
cclxviii Dacă ne vom întreba care să fi fost cauzele acestei pierderi de sine, 
răspunsul e dat în același ciclu de imnuri consacrate lui Varuṇa, puțin mai sus 
(VII.86.6), printr-un repertoriu de neajunsuri tipic vedic și universal: „This 
was not one’s own devising nor was it deception, o Varuṇa, (but rather) 
liquor, frenzy, dice, thoughtlessness“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 2, p. 992). 
Imnul e completat imediat cu unul dintre cele mai puternice versuri: asti 
jyāyān kanīyasa upāre svapnaś caned an tasya prayotā „The elder exists 
within the misdeed of the younger. Not even sleep wards off untruth“. 
cclxix P Varuna. 
cclxx gveda VII.89.2-5: „2. If I go, seeming to kick, inflated like a water-skin, 
o master of the pressing stones, | be merciful, o you whose dominion is great. 
Have mercy! || 3. By my weakness of will I have gone against the current in 
every way, o bright one. | – Be merciful, o you whose dominion is great. Have 
mercy! || 4. Though he is standing in the midst of waters, thirst has found the 
singer. | – Be merciful, o you whose dominion is great. Have mercy! || 5. 
Whatever this deceit that we humans practice against the divine race, o 
Varuṇa, | if by inattention we have erased your ordinances, do not harm us 
because of that guilt, o god. ||“ (Jamison-Brereton 2014, vol. 2, p. 996). Deci 
nu asemeni unui nor, ci „inflated like a water-skin“ (totuși: „evidence not very 
firm“), ceea ce (ad loc.) „could point to dropsy“. 
cclxxi P VI.89.2-5. 
cclxxii M Yat emi prasphurann iva d tiḥ nadhmataḥ adrivaḥ m ḷa sukshatra 
m ḷaya P Yat emi prasphuram iva drtih na dhmatah adri vah mrla sukshatra 
mrlaya.  
cclxxiii M Kratvaḥ samaha dīnatā prati ipam jagama çuce m ḷā sukṣatra m ḷaya 
P kratvah samaha dînatâ prati ipam ja-[P13]gama çuce mrla sukshetra 
mrlaya.  
cclxxiv M apām madhye tashthi’vāmsam t ṣṇā avidat jaritāram m ḷa sukshetra 
m ḷaya P apâm madhye tasthi, vâmsam trshnâ avidat jaritâram mrla sukshetra, 
mrlaya. Oricât ar părea neinițiaților de ciudat, o transliterare manuscrisă sau 

tipărită precum  și trshnâ- pentru ṣṇā e aici perfectă și a rămas într-o 
anumită vigoare până în perioada postbelică chiar, exact așa fiind transcris 
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trimilenarul ṣṇa „setea“ în publicații, de pildă, franțuzești ale lui Mircea 
Eliade (mai ales în 1946-1957) și ale colegilor lui. 
cclxxv M yat kim ca idam varuṇa daivye jane abhidroham manuṣyāḥ carāmasi 
acittī yat tava dharma yuyopima mā naḥ tasmāt enasaḥ deva ririshaḥ P Yat 
kim ca idam varuna daiyve jane abhidraham manushyâh carâmasi acittî yat 
tava dharma yuyopima mâ nah tasmât enasah devarivishah. 
cclxxvi M integral cu albastru. 
cclxxvii Pentru foarte multă vreme și în bună parte sub influență protestantă, 
modelul evolutiv în istoria religiilor indiene (și deloc numai indiene) a fost 
modelul devolutiv. Max Müller o subliniase perfect în 1856: „If there is one 
thing which a comparative study of religions places in the clearest light, it is 
the inevitable decay to which every religion is exposed. It may seemalmost 
like a truism, that no religion can continue to be what it was during the 
lifetime of its founder“ (însă religia vedică nu e o religie în acest sens fondată, 
după tipologia curentă sau veche, cf. Fabio Mora, „Religioni fondate“, 
Archaeus 7 [2003], pp. 37-78) „and its first disciples. Yet it is but seldom 
borne in mind that without constant reformation, i.e. without a constant return 
to its fountain-head, every religion, even the most perfect, nay the most 
perfect on account of its very perfection, more even than others, suffers from 
its contact with the world, as the purest air suffers from the mere fact of its 
being breathed“ (Chips, 1868, vol. I, pp. xxiii-xxiv). 
cclxxviii MP doo. 
cclxxix P ideia. 
cclxxx P aceiașĭ. 
cclxxxi Paul Wurm, filolog, apoi misionar (într-un secol în care se proceda 
deseori invers), a studiat cu Rudolf von Roth. Lucrarea fusese amintită deja, 
cf. supra n. 9, și fusese semnată ca „theol. Lehrer am Missionshaus in Basel“, 
după cincisprezece ani de studiu al sanscritei și al istoriei religiilor la 
Tübingen și nouă ani petrecuți deja (în iulie 1873) în ambientul misionar 
elvețian binecunoscut, de altfel, pentru contribuții la studiile dravidiene 
(1874, p. v). 
cclxxxii MP anticitate. India ca „națiune din antichitate“ reprezintă modalitatea 
individuală prin care „Renașterea orientală“, în plin avânt pe atunci, se dota cu 
o Antichitate indiană pentru clasicistul Georgian. 
cclxxxiii Kena-Upaniṣad I.3: na tatra cakṣur gacchati na vā gacchati no mano na 
vidmo na vijānīmo yathaitadanuśiṣyāt. Vom compara traducerile în română 
ale lui Georgian cu cea mai recentă ediție și traducere din Upaniṣade, datorată 
lui Patrick Olivelle, The Early Upaniṣads: Annotated Text and Translation, 
New York: Oxford University Press, 1998 (mai departe: Olivelle 1998), aici 
p. 365: „Sight does not reach there; neither does thinking or speech. | We 
don’t know, we can’t perceive, how one would point it out“. Georgian trebuie 
astfel adăugat primilor traducătorri din Upaniṣade, pentru care vezi de pildă 
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Philip Renard, „Historical Bibliography of Upaniṣads in Translation”, JIPh 23 
(1995), no. 2, pp. 223-246. 
cclxxxiv Kena-Upaniṣad II.2: nāhaṃ manye suvedetino na vedeti veda ca | yo 
nastad veda tad veda no na vedeti veda ca „I do not think that I know it well; 
But I know not that I do not know. | Who of us knows that, he does know that; 
But he knows not, that he does not know“ (Olivelle 1998, p. 367). 
cclxxxv P ia. 
cclxxxvi P intru. 
cclxxxvii M ? Frază cu cerneală albastră. P : în loc de ?. 
cclxxxviii M l adăugat cu cerneală albastră. 
cclxxxix M și care adăugat cu cerneală albastră. 
ccxc Kena-Upaniṣad II.2: nāhaṃ manye suvedetino na vedeti veda ca | yo nastad 
veda tad veda no na vedeti veda ca „I do not think that I know it well; But I 
know not that I do not know. | Who of us knows that, he does know that; But 
he knows not, that he does not know“ (Olivelle 1998, p. 367). 
ccxci P D-zeŭ.  
ccxcii M început de pagină cu cerneală albastră. 
ccxciii Kena-Upaniṣad II.2: nāhaṃ manye suvedetino na vedeti veda ca | yo 
nastad veda tad veda no na vedeti veda ca „I do not think that I know it well; 
But I know not that I do not know. | Who of us knows that, he does know that; 
But he knows not, that he does not know“ (Olivelle 1998, p. 367). 
ccxciv Acest străvechi na hanyate este sursa directă a lui Na hanyate | It does not 
die, titlul romanului bengalez prin care Maitreyi a răspuns romanului 
românesc Maitreyi. 
ccxcv Am ilustrat (OAI II, 2018, p. 343) faptul că Georgian se familiariza cu 
incomparabila Bhagavad-gītā, și anume cu un vers imediat anterior tocmai 
(II.11), încă din 1874. Iată alte patru traduceri și redări alternative ale 
fragmentului în limba română, toate ulterioare lui Georgian, aparținând lui 
Dimitrie Nanu (care traduce traducerea lui Émile Burnouf în Poeme indiene. 
Cântecul Preafericitului [Bhagavad-Gita, sic] Krishna, București, „Librăria 
nouă“ Carol P. Segal, [1926]), Irineu Mihălcescu, elevul lui Georgian (col. 
Biblioteca Istoriei religiilor nr. 3, București, Pavel Suru, 1932), Theofil 
Simenschy (București, Casa Școalelor, 1944) și Sergiu Al-George (cu care se 
deschide Filosofia indiană în texte, București, Ed. Științifică, 1971, cu 
numeroase republicări după 1990, inclusiv separat și cu adăugarea textului 
sanscrit, constituind de câteva decenii versiunea standard în română). 
Ultimele două sunt traduse direct din sanscrită, iar toate patru au fost repuse 
în circulație de Vlad Șovărel la www.șovărel.ro (la Al-George și devanāgarī, 
și transliterare, dar indicat II.19-21). D. Nanu (din franceză): „Cine crede că 
El ucide, sau că îl ucide, – se înșeală; nu ucide și nici nu e ucis. | Nu se naște și 
nu moare nici odată; nu s’a născut vre-odată, nu trebue deci să re-nască; fără 
naștere, fără sfârșit, veșnic, antic, nu este ucis dacă ucizi trupul. | Acela care îl 
știe nepieritor, veșnic, fără naștere și fără sfârșit, cum ar putea să omoare pe 
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cineva sau să pue pe altul să-l omoare?“; Irineu Mihălcescu (1932, cu un 
contrasens fatal): „Cel care socotește că cineva ucide, ca și cel care socotește 
că cineva poate fi ucis, nu cunoaște adevărul: nimeni nu ucide nici nu poate fi 
ucis. | Nimeni nu se naște nici nu moare, n’a luat început și nici va lua cândva, 
ci rămâne în veci ceeace e din veci și nu e ucis, dacă i se ucide trupul. | Cum 
ar putea cineva ucide sau face să ucidă, o fiu al Pritii, ceeace știe că nu poate 
nimici, că e veșnic, nenăscut, netrecător?“; Th. Simenschy (din sanscrită): 
„Cel care crede că el [sufletul] e cel care omoară și cel care socoate că el e cel 
care-i omorît, – amândoi nu judecă bine. El nu omoară, nici nu-i omorît. | El 
nu se naște, nici nu moare vreodată; el n’are trecut, nici viitor. El e nenăscut, 
perpetuu, veșnic, străvechiu; el nu e omorît, când e omorît corpul. | Cel care 
știe că el e neperitor, veșnic, nenăscut și nemuritor, – cum ar putea acela să 
omoare pe cineva sau să pună să-l omoare?“, respectiv Sergiu Al-George 
(1971): „Cel care știe că acesta (cel întrupat) ucide, ca și cel care știe că acesta 
este ucis, amândoi nu știu; acesta nu ucide și nu este ucis. | El nu se naște și nu 
moare niciodată; nefiind supus devenirii acum nu va mai deveni nici în viitor: 
cel nenăscut, etern, neîntrerupt, străvechi, nu este ucis când trupul este ucis. | 
Cel care-l cunoaște pe cel nepieritor, etern, nenăscut, neschimbător, o fiu al lui 
Pṛthā, cum poate crede acest om că face să omoare sau că omoară?“. 
ccxcvi M na enam chindanti çastrāṇi naenaṃ dahati pavakaḥ na ca enaṃ 
kledayanti apo na çoshayati mārutaḥ. || P Na enam chindati çastrâni ba enam 
dahati pavakah, na enam kledayanti apo na çoshayati mârutah. 
ccxcvii M achedyo  yam adāhyo  yam akledyo çoshya eva ca | nityaḥ sarvagataḥ 
sthāṇuracalo ' yam sanatanaḥ | P Achedyo yam adâhyo yam akiedyo [sau 
akledyo? exemplar corupt] çoshya eva ca, nityah sarvagatah sthânuracaloyam 
sanâtanah. 
ccxcviii M avyakto  yam acintyo  yam avikāryo  yam ucyate P Avyakto yam 
acintyo ’yam avikâryo ’yam ucyate. 
ccxcix M soarele. 
ccc P are virgulă în loc de daṇḍa. 
ccci P nul ’l. 
cccii P indispicabil. 
ccciii P D-zeŭ.  
ccciv P cauza. 
cccv M început de pagină cu cerneală albastră, aparent suspendat.  
cccvi  MP budiștilor, deși în alte împrejurări Georgian scrie „buddhism“. 
Anomalie a menționării buddhiștilor alături cu „meditativul Indian“, frecventă 
încă, în epocă, întrucât procesul de renaturalizare indiană a buddhismului abia 
primise o Magna Carta în 1844, prin Introduction à l’histoire du buddhisme 
indien a lui Eugène Burnouf. Acel British Raj prezenta omogen, ca religie 
indigenă aproape omniprezentă, diferitele variante ambientale de „hinduism“. 
Vezi și Donald S. Lopez Jr., „Burnouf and the Birth of Buddhist Studies“, The 
Eastern Buddhist n.s. 43 (2012), pp. 35-44 și Roland Lardinois 2017 = 
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Scholars and Prophets: Sociology of India from France in the 19th-20th 
centuries, London-New York, Routledge, 2017. 
cccvii O nouă aliniere comparativă la un principiu de interpretare teologic 
protestant aplicat conceptului de avatāra (la Wurm e însă p. 123). 
cccviii M început din pagină cu cerneală albastră, câteva rânduri rămânând 
libere. 
cccix MP dvijamma. 
cccx M botezului. 
cccxi M Dumnezeasca P D-zeeasca, subliniat. 
cccxii M învârtoșiarea. În sensul de împietrire. 
cccxiii P D-zeŭ.  
cccxiv Abia aici este menționat orizontul teologic înăuntrul căruia Georgian 
înțelege „universalitatea religiei creștine“, al cărei stră-strănepot este definirea 
unor world religions. Această macrotemă a făcut obiectul multor analize în 
istoria generală și comparată a religiilor în ultimul secol și jumătate. Tocmai 
pentru acest punct ar trebui cunoscută critica lui Tomoko Masuzawa, The 
Invention of World Religions. Or, How European Universalism Was Preserved 
in the Language of Pluralism, Chicago-London, University of Chicago Press, 
2005. 
cccxv P aceia. 
cccxvi M început de pagină cu cerneală albastră, contrastând cu traducerea de 
nici două rânduri, sursă pesemne a conferinței din 30 ianuarie 1878, ca întreg 
manuscrisul inițial transcrisă cu cerneală neagră. 
cccxvii MP pratiṣṭhitā în sensul în care prajñā devine „fermă“, „neclintită“. Este 
chiar formula prin care se „stabilește“ un edict, o inscripție, o piatră de 
temelie în epigrafia Indiei antice, și care avea să devină celebră prin 
inscripțiile monumentelor religioase, de la temple și caitya, „memoriale“, la 
stūpa și relicvarii.  
cccxviii Ca și cum ceea ce a prezentat până acum ar fi constat în detectarea unei 
sau chiar unor mântuiri parțiale. 
cccxix P acelaș. 
cccxx M primele șase rânduri cu cerneală albastră. P aceia. 
cccxxi P Avatara, cu care culegătorul începe greșit o nouă propoziție. 
cccxxii P Secolu. 
cccxxiii M IIIII (V). 
cccxxiv Datare aproximativă, azi fantezistă: este mai probabil ca doctrina unor 
avatāra să fie mult ulterioară. Oricum, principala eroare tipică aici e atribuirea 
unei similitudini creștine unui avatāra, care nu este făcut posibil de un 
monoteism, ci de un politeism, și anume nu de un politeism care împărtășește 
cu monoteismele abrahamice excluderea transmigrării, ci a unui politeism 
decis corelat cu doctrina pan-indiană a transmigrației. 
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cccxxv M Crišna P Crisna. Se cuvine spus că transliterarea lui ष (ṣ) prin š a fost 
abandonată aproape în totalitate după 1884 pentru limbile indiene (rămânând, 
cum vedem de altfel și la Georgian, adoptată pentru cele iraniene). 
cccxxvi M Višnu P Visnu.  
cccxxvii M Višnu P Visnu.  
cccxxviii M Crišna P Crisna.  
cccxxix M patru rânduri în josul paginii adăugate cu cerneală albastră.  
cccxxx E posibil, din cum este condusă expunerea, ca prin „reformatori“ 
Georgian să înțeleagă aici „fondatori ai unei religii“. 
cccxxxi P Istorie. 
cccxxxii M Că sînt însă multe. Aceste suprascris cu cerneală albastră. 
cccxxxiii P peristă. 
cccxxxiv MP fără subliniere sau italice.  
cccxxxv Numele standard pentru avestică pentru mai bine de un secol, pentru 
care Georgian avea lecturi și competențe elementare, după cum o atestă multe 
alte manuscrise, vezi de pildă Note și însemnări timpurii de filologie 
comparată din ArhG II Ms. 12, f. 66r: „Parallèle des infinitifs sanscrits“ cu 
verbe grecești și „Zend“, f. 69r: comparația unui ablativ avestic cu „Beiträge 
de Kuhn și Schleicher II.28“ etc. Despre „zend“ sunt mai multe alte locuri 
promițătoare în Arhivă. De pildă ArhG VI 1 Varia 1, care cuprinde mai multe 
tăieturi dintr-un foileton intitulat „Nouĭ Observațiunĭ Critice asupra Daciei 
înainte de Romani de Gr. G. Tocilescu“ din Națiunea (aprilie 1883), semnat 
Dangely. Știm că Dicționarul de pseudonime al lui Straje dă Dange ca 
pseudonim (pp. 199 și 212) al lui Anghel Demetriescu (nu și Dangely [după 
d’Angely]). Următoarele pasaje de critică, urmând detectarea unui cvasi-
plagiat indo-europenizant din Adolphe Pictet, au fost discutate poate de 
Demetriescu cu Georgian, cel puțin siguranța tonului ar atesta-o: „Să 
terminăm observațiile noastre asupra pasagiuluĭ in cestiune atrăgênd atenția 
cititorilor asupra următoarelor inadvertențe strecurate in traducerea 
românească: 1o. Când d. Pictet zice că «se găsesc urme de un cult al apelor la 
vechiĭ Indienĭ, la Perșĭ, la Celțĭ» etc., d-sa ișĭ intemeiază această aserțiune pe 
faptul că la aceste popoare se află rîurĭ al căror nume derivă din rad. dêv [...] 
2o. d. Tocilescu neposedând nicĭ cele mai elementare principiĭ de filologie [...] 
4o. d. Tocilescu, traducênd expresia samscrită mâtrĭtamâs [ s] prin 
mumă, probează că nu știe nicĭ măcar că forma samscrită este un plural. și cu 
toate acestea compară zendica cu samscrita, gothica, etc., cu un toupet, care 
te-ar face să-l ieĭ drept Mithradat, iar nu drept ceea ce este“ (coll. 4-5). La 
plagierea din Pictet, Demetriescu mai observa (col. 2 n. 1): „Cartea luĭ 
[Ferdinand] Justi poartă titlul Handbuch der Zendsprache [Leipzig, 1864], nu 
der Zend“, iar un astfel de titlu îl putea cel mai rapid verifica, la București, cu 
prietenul său Georgian. Ceea ce nu ar fi simplificat poziția lui Georgian: el și 
Tocilescu erau născuți în același an și fuseseră colegi și la Sf. Sava, și la 
Universitatea din București. Concluzia însă e utilă, azi, și pentru a afla câte 
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ceva despre organizarea și calendarul de curățenie a bibliotecilor: „autorul 
riscă de ai’șĭ [sic] vedea capul sĕŭ de operă relegat in părțile cele maĭ inalte 
ale biblioteceĭ, unde nu-l incomodează de căt servitoarele, cînd trebue sĕ 
scuture praful de pe mobile, adică la sĕrbătorĭ marĭ ca Paștele și Crăciunul, or 
la epocele mutatuluĭ, ca Sf. George și Sf. Dumitru“. 
cccxxxvi Într-adevăr, e un substantiv masculin ca și Veda.  
cccxxxvii MP Vendidad-Sade. În epocă redat încă prin Vendidad-Sadè sau o-
Sadeh, o transliterare datorată secolului al XVIII-lea și mai ales indianistului 
Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron (1731-1805), cel dintâi care oferă o 
traducere și un studiu (1760, publicate 1771), după anii petrecuți în India 
(1755-1761) în căutare de manuscrise indiene și iraniene. Oricât de 
extraordinare au fost descoperirile lui Anquetil Duperron, de la opera lui 
Eugène Burnouf (1801-1852) încoace este evident și semnificativ că limba 
avestică nu a putut fi descifrată cu adevărat și complet decât grație sanscritei, 
și că principalele descoperiri filologice au fost făcute de indianiști asemeni lui 
Burnouf. Câteva exemple vor fi suficiente. Rasmus Rask (1787-1832) este 
mai întâi indianist și filolog al buddhismului înainte de a fi filolog comparatist 
(atât de versatil) și iranist. Friedrich Spiegel a debutat cu studii pali în latină 
(precum Anecdota palica, Leipzig, 1845) și a studiat la Berlin cu noii 
profesori Brockhaus și Fleischer cu care avea să studieze și Georgian, dar a 
fost mai ales, la Erlangen, elev al lui Friedrich Rückert, căruia avea să-i și 
succeadă. Chiar dacă astăzi știm că și alte genealogii sunt posibile, Cavalerul 
de Harlez își dedica traducerea din Avesta (1881) tocmai acestor fondatori 
indianiști ai studiilor iraniene: în enumerarea lui, Burnouf, Roth, Spiegel și 
Windischmann. Principalul impuls, ghid, test și orizont pentru studiile 
avestice au fost studiile vedice în ansamblul Antichității indiene. Sau cum 
notează Almut Hintze, „[t]he language of the Avesta, which constitutes the 
earliest surviving document of any Iranian language, is so closely related to 
that of the [...] Vedic texts, that it is possible to find not only words but entire 
phrases which may be transposed from one idiom into the other merely by 
observing phonological rules“ („Zarathustra’s Time and Homeland: Linguistic 
Perspectives“, în Michael Stausberg, Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina (eds.), 
with the assistance of Anna Tessmann, The Wiley Blackwell Companion to 
Zoroastrianism, Malden, MA-Oxford-Chicester, Wiley, 2015, pp. 31-38, aici 
33). Chiar dacă fundamentele iranisticii sunt astfel indianistice, au existat sau 
mai există iraniști care ignoră complet vecinătatea iradiantă a Indiei. Toți 
acești filologi, istorici, comparatiști și istorici ai religiilor au fost educați, de-a 
lungul întregului secol al XIX-lea, cu principiile lingvisticii comparate indo-
europene, mai întâi, cele cu neputință de stabilit în afara sanscritei. Nu e deloc 
întâmplător, apoi, că unii dintre cei mai buni cititori ai iraniștilor au fost 
tocmai indianiștii, de la Burnouf până la Tucci și Jean Filliozat (iar azi, de 
pildă, la Max Deeg). Pentru perspectiva de orientalist a lui Anquetil Duperron, 
vezi acum Guy G. Stroumsa, „Anquetil Duperron et les origines de la 
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philologie orientale: l’orientalisme est un humanisme”, Asdiwal. Revue 
génévoise d’anthropologie et d’histoire des religions 13 (2018), pp. 161-174. 
cccxxxviii M Budehesh, corectat probabil în șpalt, P Bundehesh, transliterare 
preferată în lucrările de limbă franceză ale profesorilor lui Georgian. În afara 
Indiei era deocamdată cunoscut un așa-numit Bundahišn indian (nu iranian și 
mai puțin fiabil), copiat în Surat și tradus pentru prima dată de Anquetil-
Duperron („Boun-dehesh“, în al său Le Zend-Avesta, Paris, N.M. Tillard, 
1771, vol. 3, pp. 343-422).  
cccxxxix Lui Georgian nu i pare aici necesar să menționeze că „data posterioară“ 
(incertă și azi) putea include și un mileniu și jumătate sau chiar mai mult. 
cccxl P Perși, probabil Andrian și/sau zețarii nu au înțeles diferența între 
persani și parsi, zoroastrieni(i din India). 
cccxli P zeuluĭ. 
cccxlii P Urmuzd. 
cccxliii MP doo. 
cccxliv P arian și semiticu. 
cccxlv MP noo. 
cccxlvi P zeu înțelepciune-mare. 
cccxlvii P intunecatu. 
cccxlviii Georgian are cunoștință și arată că înțelege onomastica răsturnată a 
panteonului dualist vechi-iranian, atât individual, cât și general, cu av. 
daēuua- (cu daiva atestat epigrafic) transformându-se progresiv în opusul lor 
vedic-brahmanic, devenind entități marginale, negative și în cele din urmă 
„demoni“ (pehl. dēw). Georgian nu a beneficiat de discipoli sau succesori 
iraniști care să recupereze într-o tradiție unitară – cu atât mai mult cu cât cea 
locală e atât de fărămițată și problematică – studiile, lecturile și traducerile 
sale iranizante, și oricum prima traducere a unor texte avestice a apărut abia la 
sfârșitul secolului trecut, rămânând un efort izolat, cf. Dan Slușanschi, „Gāθās 
(Yasna 29 și 45). Traducere din avestică cu un comentariu curent”, Archaeus 3 
(1999), fasc. 2, pp. 157-173. 
cccxlix M Ormuz. P alocă alineat separat. 
cccl Georgian nu pare a ști că mai multe publicații ale lui de Harlez din acei ani 
s-ar fi putut la fel de bine abrevia Zend-Avesta. Dar îl citește și controlează la 
numai câțiva ani de la apariție. Chiar dacă în ambient teologic, Georgian nu 
are nicidecum provincialismul cuiva care s-ar apuca, un secol mai târziu, să-l 
traducă pe de Harlez din traducerea în franceză a textelor avestice, cum 
propunea prin 1985 Ioan Glăjar studenților lui de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Sibiu – amănuntul a fost (p)relevat de Ionuț Daniel Băncilă, 
„History of Religions and Orthodox Theology in Communist Romania (1948-
1989“, Archaeus 10 (2006), fasc. 3, pp. 131-155, vezi de asemenea Studia 
Asiatica 11 (2010), p. 353. 
cccli Ca în foarte multe locuri în epocă și cu rare excepții și azi, „zoroastrism“ 
(aici §I, din numele grecesc Zoroaster, pentru Zarathustra | Zarathuštra | 
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Zaraθuštra) e și aici un simplu alt nume pentru „mazdeism“. De reamintit că 
peste numai cinci ani Friedrich Nietzsche va publica prima parte din Also 
sprach Zarathustra (1883-1885). 
ccclii M așia dar. 
cccliii Termen perfect indicat, mai ales în context dualist. Vezi acum Bruce 
Lincoln, „Cēšmag, the Lie, and the Logic of Zoroastrian Demonology“, JAOS 
129 (2009) [2010], no. 1, pp. 45-55. 
cccliv P Zoroastriană. 
ccclv P D-zeiască. 
ccclvi De data aceasta MP neamu. 
ccclvii MP tutulor. 
ccclviii M cred. 
ccclix MP adaugă o virgulă. 
ccclx P paralelzimĭ. 
ccclxi Nemenționând direct creștinismul și nefiind nici la singular, comparația 
nu este așadar nici prioritar, nici exclusiv între o anumită religie și creștinism. 
ccclxii M ultimele două fraze adăugate cu cerneală albastră. 
ccclxiii P Zoroastriană. 
ccclxiv Religiile Asiei constituie astfel un grup distinct întrucât Asia este 
distinctă. 
ccclxv Sunt doi. O sufocantă interpretatio christiana îl conduce pe Georgian la a 
elimina aici (și trece sub tăcere în alte locuri) tocmai dualismul mazdeist. 
ccclxvi P sáŭ. 
ccclxvii MP Amesha-çpentas (plural). Nu ar trebui să sperie o asemenea grafie, 
dacă nu a făcut-o de pildă cea încă mai barbară a lui Maury (cf. infra): „les 
Amschaspands“. 
ccclxviii M Ashavoahisto. 
ccclxix P Xatravairyo. 
ccclxx M Haurvatāt P Haurvatât. 
ccclxxi M Ameretāt P Ameretât. 
ccclxxii P Mazdaismu. 
ccclxxiii M întrebare adăugată cu cerneală albastră, deasupra Ce este mazdeismu? 
(cu cerneală neagră). 
ccclxxiv Pentru fragard (în notă), cf. deja OAI I, 2017, p. 121 cum n. 279. 
ccclxxv P dualizmu. Este prima mențiune la dualism (principiu, categorie, 
tipologie). 
ccclxxvi M care pare este adăugat prin acoladă intercalară. 
ccclxxvii MP tutor. 
ccclxxviii Scil. indo-europene? 
ccclxxix MP aceiași. 
ccclxxx P nefăcînduse? 
ccclxxxi MP aceia. 
ccclxxxii Insistență anti-dualistă acerbă, echivalentă „încreștinării“. 
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ccclxxxiii P Intunerecu. 
ccclxxxiv M început de pagină adăugat cu cerneală albastră. 
ccclxxxv M și. 
ccclxxxvi Exercițiu anti-dualist continuat. 
ccclxxxvii M adăugat cu cerneală albastră. 
ccclxxxviii Generalizare mereu pripită și prea puțin judicioasă, ilustrând mai ales 
fundalul teologic și filosofic al autorilor, dar care apare în numai câteva locuri 
în ansamblul manuscriselor păstrate de la Georgian (vezi și „Disertațiunea 
istorico-filologică“ de la 1887, în acest volum). 
ccclxxxix P rău. 
cccxc MP Anro-Manyus pentru Aŋra | Angra Mainyu. 
cccxci Cf. ante. 
cccxcii P spiritile. 
cccxciii MP Mitra. Două rânduri adăugate cu cerneală albastră. Georgian poate 
scrie neglijent suprapunând numele avestic peste cel vedic, iar unii dintre 
cititorii lui ar fi putut automat adăuga un h provenit din cariera pan-
mediteraneeană a lui Mithra, așa cum era minim cunoscută din textele 
patristice. Sau constata forma din citare: Mithra. 
cccxciv MP Mitra.  
cccxcv MP ’l. 
cccxcvi M Herodo.  
cccxcvii P D-zeŭ.  
cccxcviii MP Mitra.  
cccxcix Pasajul e discutat în același loc de Maury (1863, p. 167). Cirupedia (în 
notă) reamintește că Ciru era forma încetățenită (nu Cirus sau Cyrus), căci 
exista și în onomastica românească, neîndoios pe filieră (neo)greacă (mai rar 
Chiru, care altminteri vine direct din greacă), ca pentru Ciru Oeconomu (sau 
Economu, 1848-1910), medicul Ciru Iliescu (devenit și nume de stradă în 
București) și până la Ciru Partenie, personaj al lui Eliade în Noaptea de 
Sânziene (1955). 
cd MP Mitra.  
cdi „Ca și“? Formula provine direct din lectura pe care i-o face pasajului din 
Iustin (în Dialogul cu iudeul Trifon 70, așa cum e și citat în n. 59) Maury 
(1863, p. 174): „On raccontait que Mithra était né d’un rocher, ou, pour mieux 
dire, qu’il a vu le jour dans une anfractuosité ou grotte, comme le Christ, au 
dire d’une ancienne tradition que saint Justin nous a conservée“. Similitudinile 
de biografie sacră a lui Mithra și Iisus au devenit repede materie comparativă, 
dacă ne vom gândi la Renan cel puțin. Însă aici Georgian adoptă inconștient o 
suprapunere de morfologie macro-microcosmică, atestată suficient în câmpul 
indo-iranian și iranian, cf. Ressembler au monde. Nouveaux documents sur la 
théorie du micro-macrocosme dans l’antiquité orientale réunis par Philippe 
Gignoux, avec la collaboration de P.-S. Filliozat, M. Tardieu, J.-P. Dubois et 
M.-J. Pierre, Brepols, Turnhout, 1999, cu comentariul nostru în Archaeus 4 
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(2000), fasc. 3, pp. 213-235, apoi mai ales Philippe Gignoux, Man and 
Cosmos in Ancient Iran, Roma, IsIAO, 2001 (volume pentru care îi 
mulțumesc autorului). 
cdii Scil. vestească. Georgian folosește încă o dată un vocabular contrastant, cu 
surse „occidentale“ (izbăvitor vs. a anunța).  
cdiii M primele patru rânduri ale paginii completate cu cerneală albastră.  
cdiv M Zaratustra, corectat în P Zarathustra. 
cdv MP profetu. 
cdvi M Vaendidad P Vendidad. 
cdvii M Vadhagna P Vadaghno, subliniat. 
cdviii MP au de două ori câte cinci puncte de suspensie. 
cdix Scil. mitologizarea. 
cdx P Autoctoni, cu italice. 
cdxi M Rāmāyāṇa P Râmâyâna. Primele trei rânduri ale paginii au fost 
adăugate cu cerneală albastră. 
cdxii P Arianĭ. 
cdxiii MP aceia. 
cdxiv M Ahu. 
cdxv M Zaratustra, corectură în P Zarathustra. 
cdxvi P diavolu. 
cdxvii MP piulițile. 
cdxviii M Homa | Soma P Homa | soma. 
cdxix M vedică, corectat cu aceeași cerneală neagră. 
cdxx Traducerea după Italo Pizzi ad loc.: „I mortai [...] nei quali si pesta la 
sacra bevanda, le tazze, la pianta Haoma e le parole pronunciate da Ormuzd 
sono le mie armi migliori“. 
cdxxi M Vendidâd P vendidâd. 
cdxxii M vîdaêvôdâta P vî daêvô dâta (transliterat widaēwa-dāta). 
cdxxiii P sasncrit. 
cdxxiv M vi devaḥ dhātta, cu h intercalat ulterior cu aceeași cerneală neagră. P 
videvah dhâtah. 
cdxxv M vi devaḥ dhātta, cu h intercalat ulterior cu aceeași cerneală neagră. P 
videvah dhâtah. Vendīdād fusese editat de Friedrich Spiegel, Avesta, die 
heiligen Schriften der Parsen, Band I: Der Vendidad, Wien, 1853. Traducerea 
titlului a fost complet confirmată, cf. É. Benveniste, „Que signifie Vidēvdāt?“, 
în W.B. Henning Memorial Volume, London, 1970, pp. 37-42.  
cdxxvi MP tutulor. 
cdxxvii M65v jos: rând incomplet, suprimat, incluzând o referință indescifrabilă. 
cdxxviii M Semitice. 
cdxxix MP mazdaizmu. 
cdxxx P precedintă. 
cdxxxi M adăugat cu cerneală albastră. 
cdxxxii Scil. din creștinism. 
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cdxxxiii P ne sfârșită. 
cdxxxiv MP tartar. 
cdxxxv M adăugat în stânga sus cu cerneală albastră. 
cdxxxvi P fie care. 
cdxxxvii MP laudile. 
cdxxxviii Decalajul de două pagini față de prima numerotare devine de aici încolo 
de trei, aceasta fiind indicată ca 67bis. 
cdxxxix M Sfânta noastră biserică P Sf. noastră Biserică. 
cdxl M efice. 
cdxli P înnalt. 
cdxlii M adăugat în stânga sus cu cerneală albastră. 
cdxliii P Whitney cu italice. 
cdxliv M Capit. P Capitoiu. 
cdxlv M Bundehesch (cf. Windischmann ad loc.). P Bundehesh (cf. supra). 
cdxlvi Traducere după Windischmann 1863, pp. 115-116: „Wenn die Menschen 
erstehen, sowohl die, welche fromm, als die, welche gottlos sind, dann wird 
Jedermann von dort sich erheben, wo sein Lebenshauch von ihm gegangen ist. 
Wenn dann alle bekörperten Wesen wieder in Körpergestalt sein werden, 
dann werden sie in Gattungen sein. Das Licht in der Sonne wird halb den 
Gayomart [Gayōmard lipsește la Georgian], halb die übrigen Menschen 
erkennen machen (Sp. erleuchten); es wird die Seele den Leib erkennen: das 
ist mein Vater, das ist meine Mutter und das ist mein Bruder, das ist mein 
Weib, (73) da ist irgend einer meiner nächsten Verwandten. [...][...] die 
Menschen werden alle auf dieser Erde stehen. In dieser Versammlung wird 
jeder Mensch seine eignen guten und bösen Werke sehen. [...] Wenn dann von 
seiner Genossin (Sp. Mutter) der Vater und der Bruder von seinem Bruder, 
Freund vom Freund getrennt werden, dann wird Jedermann seine Werke 
geniessen; [...] In dieser Versammlung wird, wenn der Fromme im irdischen 
Leben einen Gottlosen zum Freunde hatte, der Gottlose den Frommen 
jammernd fragen: Warum, als wir noch im irdischen Leben waren, hast du 
mir von den guten Werken, die du gethan, keine Kunde gegeben? [...] Dann 
werden sie die Frommen von den Gottlosen trennen, dann werden die 
Frommen in den Himmel (Grotmân) [lipsește la Georgian] und die Gottlosen 
hinab (Sp. Wieder) in die Hölle gebracht; [...] [116] Dann werden im Feuer 
Armuçtin [lipsește la Georgian] die Metalle der Berge und Höhen schmelzen 
und auf der Erde wie einen Strom bilden. Dann werden alle Menschen in 
diese Metallschmelzung hineinsteigen und davon rein werden. Den Frommen 
wird es so vorkommen, wie wenn sie in warme Milch gingen; we aber gottlos 
ist, dem wird es in der Art vorkommen, wie wenn er in der irdischen Welt in 
einen Metallschmelz ginge“. Este posibil ca Georgian să fi consultat la 
Leipzig și Ferdinand Justi, Der Bundehesh. Zum ersten Male herausgegeben, 
transcribirt, übersetzt und mit Glossar versehen, Leipzig, F.C.W. Vogel, 1868, 
unde se regăsește (pp. 43-40) capitolul aici citat. 
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cdxlvii Acest „între toate religiunile din Orient“ marchează autonomizarea 
comparației istorico-religioase în afara creștinismului, aici cu argumentul 
trecutului comun indo-iranian. 
cdxlviii Georgian îl urmează strict pe Windischmann: aici „Die Frommen“, 
vocabular tipic pentru un teolog catolic.  
cdxlix P D-zeŭ.  
cdl M adăugat peste rând. 
cdli MP i a eșit. 
cdlii P D-zeŭ.  
cdliii MP câte patru puncte de suspensie. 
cdliv Scil. drepți (cu același amestec interconfesional de terminologie).  
cdlv P D-zeŭ.  
cdlvi MP Iad.  
cdlvii P însușĭ. M are șapte puncte de suspensie, P patru. 
cdlviii P dialurilor. Nu numai că astfel de texte infernale sau apocaliptice nu pot 
în nici un caz fi anterioare Epocii fierului, dar caracterul lor reprezentativ 
trebuie imediat corelat cu expansiunea și impunerea urbanismului și a 
metalurgiei, în cel mai bun caz spre sfârșitul mileniului -I. În același timp, cea 
mai curajoasă ipoteză actuală cu privire la formarea și răspândirea ideii și 
reprezentărilor unui infern – având o origine posibil buddhistă, fiind așadar o 
elaborare a reprezentărilor transmigrației și nu, cum credem, un element din 
dezbaterea azi parțial depășită despre politeism vs. monoteism – îi aparține lui 
Jens Braarvig, „The Buddhist Hell: an Early Instance of the Idea?“, Numen 56 
(2009), no. 2-3 = Einar Thomassen (ed.), The Uses of Hell, pp. 254-281. 
Pentru imaginarul infernal al fierului încins sau topit, o demonstrație asupra 
noilor documente buddhiste în limba gāndhārī și scrierea kharoṣṭhī 
descoperite în ultimii ani a prezentat Joseph Marino, „From the Blacksmith's 
Forge to the Fires of Hell: Eating the Red-Hot Iron Ball in Early Buddhist 
Literature“, Buddhist Studies Review 31 (2019), no. 1, pp. 31-51, căruia îi 
mulțumesc pentru a-mi fi trimis disertația sa și o formă preliminară a acestui 
studiu într-adevăr inovator. 
cdlix Aplatizarea întregului relief în contexte superlative, fie ele apocaliptice, 
mesianice, vizionare, meditative (în acest caz: deformarea eshatologică a 
tuturor formelor de relief), e o temă istorico-religioasă decis euro-asiatică, 
deopotrivă semitică și indo-iraniană, încă insuficient studiată. Foarte tânărul 
Ioan Petru Culianu i-a pomenit-o, într-un rând, ca proiect de cercetare lui Ugo 
Bianchi (1922-1995), într-o scrisoare din 1974 (“sulla ‘terra purificata’ nello 
gnosticismo e in vari mitologemi analoghi di altre religioni”, cf. Daniela 
Dumbravă, „The Unpublished Correspondence of Ugo Bianchi and Ioan Petru 
Culianu”, Archaeus 14 (2010) = E. Ciurtin (ed.), Proceedings of the 6th EASR | 
IAHR Special Conference in Bucharest 2006, vol. 3 (aici pp. 103 cum 116 n. 
25), dar nici unul dintre ei nu avea să publice vreun studiu, spre deosebire de 
cele inovatoare ale lui Bruce Lincoln, „‘The Earth Becomes Flat’ – A Study 
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of Apocalyptic Imagery“, Comparative Studies in Society and History 25 
(1983), pp. 136-153 și „Competing Uses of the Future in the Present. The Flat 
Earth and Social Egalitarianism. Mountains, Law, and Order. The 
Instrumentality of the Future”, din cartea sa Discourse and the Construction of 
Society. Comparative studies on myth, ritual, and classification, New York-
Oxford, Oxford University Press, 1989, pp. 38-50, la care se vor adăuga 
observațiile lui Cristiano Grottanelli, HR 32 (1992), no. 1, pp. 81-84. Vezi 
acum materialul vedic, buddhist și zoroastrian în E. Ciurtin, „Handel’s 
Messiah as History of Religions: Why Ev’ry Valley Shall Be Exalted”, 
Archaeus 15 (2011), fasc. 3, pp. 471-494, convocat pentru a descifra nu numai 
prima arie de tenor din Messiah lui Handel, ci mai ales unele dintre cele mai 
vechi manuscrise buddhiste (și indiene), descoperite în arealul Bajaur din 
nordul actualului Pakistan, adică în centrul Gandhārei. 
cdlx P întrînsu. 
cdlxi Pentru sursele specific iraniene: Bundahišn 34.20-21; Dēnkart 3.246 și 
3.327; Greater Bundahišn 6C.1 (TD MS. 65.12-14); Zādspram 2.5 și 3.26-36; 
Dādestān ī dēnīg 70.2, parțial reamintite și în Bruce Lincoln, Religion, Empire 
and Torture. The Case of Achaemenian Persia, with a Postscript on Abu-
Ghraib, Chicago-London, University of Chicago Press, 2007, dar parțial 
ignorate, cum sunt încă și toate sursele indiene și comparative, de Domenico 
Agostini, „‘This Earth will be Uncrowned, without Depression, Flat’. An 
Edition and an Annotated Translation of the Iranian Bundahišn 34“, AION 77 
(2017), pp. 116-133 (a cărui traducere engleză în colaborare din Bundahišn va 
apărea la Oxford University Press în 2020). 
cdlxii MP svîrcolinduse. 
cdlxiii M notă indicată transversal în stânga, de sus în jos, textul ocupând 
întreaga pagină. 
cdlxiv Pagină redactată în întregime cu cerneală albastră. 
cdlxv După datarea tradițională Theravāda a Erei Buddhiste, după cronologia 
singhaleză lungă, pentru care anul în care a survenit parinirvāṇa este -543/-
544 (astfel A.D. 2020 = E.B. 2563 în Asia de Sud și Asia de Sud-Est). 
Problemele de cronologie sunt încă foarte numeroase, după cum atestă cea 
mai susținută întreprindere comparativă a tuturor surselor Asiei buddhiste 
împreună cu numeroase surse indirecte, sub direcția lui Heinz Bechert: The 
Dating of the Historical Buddha | Die Datierung des historischen Buddha, 
Symposien zur Buddhismusforschung IV.1, 2 & 3, Göttingen, Vandenhoek 
und Ruprecht, 3 volume, 1991, 1992, 1997. 
cdlxvi P clasile. 
cdlxvii P Bahmanizmuluĭ. 
cdlxviii P clasile. 
cdlxix Ca întotdeauna, o astfel de afirmație reflectă o experiență personală, care 
la Georgian a început cu propria sa familie, mai degrabă strâmtorată. 
cdlxx M lipsește. P sa.  
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cdlxxi M această. 
cdlxxii M Budizmul P Budizmu. Mai departe (ca și în alte lucrări manuscrise ale 
lui Georgian) apare consecvent buddhism(ul). 
cdlxxiii MP Buda. Despre formarea buddhist, buddhism în română, exemple 
timpurii de adoptare și folosire corectă (la Odobescu, Georgian etc.) și 
imposibilitatea de a scrie hâd Buda, budism, când   ddha- (nicidecum द da) e 
o singură literă, vezi E. Ciurtin, „Buddhist Cantos from Bucharest: I. Ion 
Pillat’s Visări budiste (1912) as «readings from Burnouf» [Asia in Europe 
II]“, Transilvania n.s. 47 [151] (2019), no. 11-12, pp. 1-10 (pp. 4-5 n. 4). 
cdlxxiv M Budizmul P Bùdismu. 
cdlxxv MP noo. 
cdlxxvi M revine la redactarea cu cerneală neagră. 
cdlxxvii P Buda (subliniat). 
cdlxxviii P Brahmanilor. 
cdlxxix M așia. 
cdlxxx M așia. 
cdlxxxi M le a abolit. 
cdlxxxii P D-zeŭ.  
cdlxxxiii MP Buda. 
cdlxxxiv P dăsmoștenițĭ. 
cdlxxxv P ințelepți. 
cdlxxxvi  Probabil nu a fost scris încă studiul definitiv despre impactul 
demografiei globale asupra studiului religiilor în secolul al XIX-lea. În istoria 
studiilor buddhiste, oricum, numărul covârșitor al fidelilor a fost deseori un 
argument de prim-plan, pledoaria tacită pentru semnificația textelor canonice 
studiate, surpriza că abia atunci începeau să fie descoperite tradițiile unei părți 
largi a umanității, indiciu fără greș al „Renașterii asiatice“. Pentru Robert 
Spence Hardy, în chiar cartea citată aici de Georgian, aceasta era prima 
observație de făcut (și prima frază): „It has been computed by Professor 
Neumann that there are in China, Tibet, the Indo-Chinese countries, and 
Tartary, THREE HUNDRED AND SIXTY-NINE MILLIONS of Bud[d]hists. The laws 
and regulations of the priesthood belonging to a religion so extensively 
professed as the system of Gótama, must necessarily be an object of great 
interest. But whilst Brahmanism has been largely elucidated, comparatively 
little is yet known of Bud[d]hism by Europeans“ („Preface“, 1850, p. v, dar 
aceleași cifre în ediția din 1860, p. v). 
cdlxxxvii P adoară. 
cdlxxxviii MP Buda. 
cdlxxxix P Budistă. 
cdxc MP aceia (scil. aceasta). 
cdxci La 1878 nici măcar nu începuse editarea Vinaya, una din cele trei secțiuni 
ale Canonului buddhist, cuprinzând reglementările monastice, despre care se 
știa totuși, mai ales din lucrările unor savanți stabiliți pentru multă vreme în 
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Asia, că ar cuprinde sute de reguli: Vinaya Theravāda, de pildă, păstrat 
integral, menționează setul de 227 reguli pentru monahi, respectiv 331 pentru 
monahii. 
cdxcii P baston. 
cdxciii Vezi, despre Gogerly (corectează OAI I, 2017, p. 70 n. 93), în special 
Elizabeth J. Harris, „Manipulating meaning: Daniel John Gogerly’s nineteenth 
century translations of Theravāda texts“, Buddhist Studies Review 27 (2010), 
pp. 177-195. A fost recuperat postum de Paul Grimblot (ad loc.), care i-a 
publicat o parte din traducerile englezești la Paris în 1876. 
cdxciv P adăugat în stânga primului rând cu cerneală neagră. 
cdxcv P Budizmu. 
cdxcvi MP Buda. 
cdxcvii M frază adăugată cu cerneală albastră. 
cdxcviii P majuscule. E lista clasică a celor șase pāramī: dāna (generozitatea), 
śīla (moralitatea), kṣānti (răbdarea), vīrya (vigoarea), dhyāna (meditația) și 
prajñā (înțelepciunea). 
cdxcix Nu ar fi înțeles nimic cititorul care ar fi ignorat biografia transmigratorie 
a lui Buddha. 
d MP Buda. 
di M Humilirea P Umilirea (scil. umilința). 
dii P bidiști. 
diii „Poate“: speculațiune personală a lui Georgian, aceste cardinale fiind toate, 
multiplu interconectate. 
div Pa. cattāri ariyasaccāni | Scr. catvāri āryasatyāni „cele patru nobile 
adevăruri“. 
dv Inclusiv morala, ca și orice altceva: reducția la moralitate a altor universuri 
religioase făcea oricum pe atunci parte din primii pași ai ritualului academic 
de acceptabilitate, procedură desigur moștenită din discuțiile cu un secol 
anterioare lui Georgian despre „le bon sauvage“. 
dvi Pa. dukkha | scr. duḥkha. 
dvii M căreii dexistențe. 
dviii M pasiunili. 
dix M Nirvāṇa P Nirvâna. 
dx MP Marga. Scr. mārga, pa. magga. 
dxi MP Buda. 
dxii P vrășmași.  
dxiii MP budistă. 
dxiv MP Buda. 
dxv M în Sūtra 42. 
dxvi M lipsește. 
dxvii P asemâna. 
dxviii P oparte. 
dxix P Budizm. 
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dxx Scil. circumstanțele particulare. 
dxxi P mongoli. 
dxxii MP Himalaya. 
dxxiii P italice. Pentru acest episod, rămân indispensabile studiile lui J. W. de 
Jong, „L’épisode d’Asita dans le Lalitavistara”, în Johannes Schubert, Ulrich 
Schneider (hrsg.), Asiatica. Festschrift Friedrich Weller zum 65. Geburtstag, 
Leipzig, Otto Harrassowitz, 1954, pp. 312-325 și „Asita et Naradatta“, în 
Mirja Juntunen, William L. Smith, Carl Suneson (eds.), Sauhṛdyamaṅgalam. 
Studies in Honour of Siegfried Lienhard on his 70th Birthday, Stockholm, The 
Association of Oriental Studies, 1995, pp. 161-173. 
dxxiv P destinata. 
dxxv P Sarvârthasiddha. 
dxxvi Sau: „cel care și-a împlinit (siddha) toate (sarva) scopurile (artha)“. 
dxxvii Îl păzește cu mare îngrijorare în interiorul domeniului regal patern pentru 
a-l feri să descopere boala, bătrânețea și moartea, să devină astfel – conform 
predicției lui Asita – un ascet și nu un cakravartin | cakkavatti, un „monarh 
universal“ (astfel inclusiv un succesor al tatălui său). 
dxxviii P In. 
dxxix M Damascinu P Damaschinu. 
dxxx M vez. 
dxxxi MP Buda. 
dxxxii M ambilor. 
dxxxiii MP Buda. 
dxxxiv Varlaam și Ioasaf, de care probabil și Georgian auzise în copilărie, 
devenea în acei ani un subiect predilect al comparatisticii filologice și istorice, 
fiind una dintre temele mari ale solidarității istorico-religioase euro-asiatice. 
Foarte bună sinteză rapidă a surselor pali, sanscrite, pehlevi (și maniheene), 
arabe, georgiene, grecești și apoi omni-europene, până la literatura de limbă 
germană a secolului XX, la Silvia Ronchey, „The Byzantine life of the 
Buddha“, Seminar no. 667 (March 2015), pp. 57-64, dar încă mai captivant 
este studiul introductiv italian „Il Buddha bizantino“, în S. Ronchey, P. 
Cesaretti (a cura di), Storia di Barlaam e Ioasaf. La vita bizantina del Buddha, 
Torino, Einaudi, 2012, pp. vii-cvii (cu o primă ediție la Milano, Rusconi, 
1980), îndatorat marii reușite filologice a ediției și comentariului exhaustiv 
ale lui Robert Volk, Die Schriften des Johannes von Damaskos VI.1. Historia 
animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria). Text und zehn Appendices, 
respectiv Einführung, Patristische Texte und Studien vol. 60-61, Berlin-New 
York, de Gruyter, 2006 și 2009 (elaborată cu concursul unor indianiști, citând 
textele indiene după sursă și menționând chiar și literatură în limba română, 
începând cu cartea lui Moses Gaster din 1883). Mai recent, Almuth Degener, 
„Barlaam the Priest“, ZDMG 164 (2014), Heft 2, pp. 527-530, derivă numele 
de Barlaam nu din bhagavān (cum au făcut-o mulți urmându-l pe profesorul 
lui Georgian Ernst Kuhn), ci Barlaam < arab. Bilawhar (blwht | blwhr) < pehl. 
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*plwht < scr. purohita (vedicul preot familial, itinerant, atestat și ca personaj 
buddhist în imensul Vinaya școlii Mūlasarvāstivāda). 
dxxxv  M Bimbisāra P Bimbisâra. Regele prin excelență buddhist, căci 
contemporan lui Buddha, sprijin al noilor comunități monastice pentru primii 
lor 37 de ani (dintr-o domnie de 52, dintre care 15 înainte de bodhi). 
dxxxvi I.e. Magadha, și anume pentru a domni împreună. Mahāvastu (II.25) 
afirmă că regele Bimbisāra și Gautama | Gotama se cunoșteau din copilărie, 
iar Bimbisāra era cu cinci ani mai tânăr decât viitorul Buddha.  
dxxxvii M intercalat deasupra rândului. 
dxxxviii M mea nu este. 
dxxxix MP aceștia. 
dxl MP Buda. 
dxli M Tušita P Tusita (italice). 
dxlii P Elefant. 
dxliii M despre P după. 
dxliv Nume, aici, popular, cu conotații antisemite difuze. În studiile sale de 
folclor (comparat), îl folosește Șăineanu, semn că în epocă apărea ca suficient 
normalizat. 
dxlv M Daniil. 
dxlvi P nu înțelege referința și plasează aici paranteza, cu citarea în alt alineat. 
dxlvii P trei. 
dxlviii P erea. 
dxlix M 83 bis supra (decalaj acum de patru pagini în numerotare). 
dl M sfi. 
dli M Budiști P Budiștĭ. 
dlii P puinduse. 
dliii Scil. incinerarea. 
dliv P forte. 
dlv M Budiști P Budiștĭ. 
dlvi MP Buda. 
dlvii P Mâra. 
dlviii Surprinde că Georgian decide să amintească această trăsătură dezvoltată 
mai ales în Mahāyāna. 
dlix MP Buda. 
dlx M acestea P aceștia. 
dlxi Scil. ignora. 
dlxii Trei luni și o jumătate de zi (cu implicații hotărâtoare). Cf. E. Ciurtin, 
„‘Thus Have I Quaked’: the Tempo of the Buddha’s Vita and the Earliest 
Buddhist Fabric of Timelessness [The Buddha’s Earthquakes II]”, în Dietrich 
Boschung, Corinna Wessels–Mevissen (eds.), Figurations of Time in Asia, 
München-Paderborn: Wilhelm Fink, 2012, pp. 21-54. 
dlxiii P consoltat. 
dlxiv M predijce. 
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dlxv P aceasta. 
dlxvi MP îndrept. 
dlxvii MP ispovedia. 
dlxviii M budiștilor P budișîtilor. 
dlxix MP noo. 
dlxx Georgian trimite foarte probabil la versiunea canonică în pali, dar au fost 
recuperate și versiuni în sanscrită, cf. Charles Prebish, Buddhist Monastic 
Discipline. The Sanskrit Prātimokṣa Sūtras of the Mahāsāṃghikas and 
Mūlasarvāstivādins, University Park, Penn State University Press, 1996 
(1975) și mai ales Oskar von Hinüber, A Handbook of Pāli Literature, Indian 
Philology and South Asian Studies vol. 2, Berlin-New York, Walter de 
Gruyter, 1996, ed. a II-a Berlin, Brochur, 2001, ediție indiană New Delhi, 
MRML, 2008, §§15-27 (Pātimokkhasutta), pp. 9-15. Georgian se înșeală cu 
privire la pedepse: cea dintâi categorie (culpele/ofensele pārājika) antrenează, 
cum era de așteptat, expuzarea definitivă din comunitatea monastică. 
dlxxi M Bahmani P Brahmanĭ. 
dlxxii P deosibire. 
dlxxiii P Budizmuluĭ. 
dlxxiv M desavîrșire P desăvêrșire. 
dlxxv Scil. opium. Cf. Ciurtin, Honigberger, 2004, pp. 61 cum n. 5, 75, 101, 106, 
123, 131, 156, 161, 195, 199 și mai ales 244-249. 
dlxxvi P Rușilor. 
dlxxvii M noastru. 
dlxxviii MP Budiști. 
dlxxix Formulă curentă, prin Burnouf, pentru buddhismul Mahāyāna de expresie 
sanscrită. 
dlxxx  Relicvele (ceea ce în limbaj familiar creștin-ortodox aveau să fie 
moaștele) sunt și ele atestate și încorporate istorico-religios pentru prima oară 
în religii transmigratorii și abia mai târziu într-un ambient monoteist. Vezi 
mai ales, pentru istoria buddhismului sud-asiatic, Kevin Trainor, Relics, 
Ritual, and Representation. Rematerializing the Sri Lankan Theravāda 
Tradition, Cambridge Studies in Religious Traditions vol. 10, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, sinteza lui John S. Strong, Relics of the 
Buddha, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2004 (ediție indiană 
New Delhi, MLBD, 2007), Peter Skilling, „Cutting Across Categories: The 
Ideology of Relics in Buddhism“, ARIRIAB 8 (2005), pp. 269-322 și Ann M. 
Blackburn, „Buddha-Relics in the Lives of Southern Asian Polities“, Numen 
57 (2010), pp. 317-340. Pentru o comparație, cf. Marcus Bingenheimer, 
„Roushen pusa and Corpus integrum – Whole-body relics in Buddhism and 
Christianity“, în Kalpakam Sankarnarayan (ed.), Proceedings of ‘The 
Contribution of Buddhism to World Culture’, Mumbai: Somaiya Publications, 
2005, pp. 275-299 (cu o Electronic Version 2, 2005). 
dlxxxi M budistice P Budistice. 
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dlxxxii M budiștilor P Budiștilor. 
dlxxxiii MP îngenuche. 
dlxxxiv P insoțite. 
dlxxxv M om mani padmē hum P om mani padmê hum. Un mantra la origine 
sanscrit, adoptat în Tibet pentru Bodhisattva Avalokiteśvara și azi celebru 
pretutindeni. Vezi Donald S. Lopez jr., Prisoners of Shangri-la: Tibetan 
Buddhism and the West, Chicago-London, University of Chicago Press, 1998 
(reed. 2018), pp. 114-134 (cu o amplă critică a aproprierii/exotizării 
occidentale a surselor tibetane, unde manipadmē e un vocativ), urmat de 
Alexander Studholme, The origins of Oṃ Maṇipadme Hūṃ: a study of the 
Kāraṇḍavyūha, Albany, State University of New York Press, 2002. 
dlxxxvi MP sandal. 
dlxxxvii MP Budizmu. 
dlxxxviii P sacrificiu. 
dlxxxix MP Buda. 
dxc Traducerea simili-creștină (inclusiv ca „Synods“), pentru multă vreme 
standard, pentru scr. saṃgīti | pa. saṅgīti sau saṅgāyanā „recitare în comun“ a 
textelor canonice, psalmodiată de întreaga comunitate monastică, cu funcție 
inclusiv mnemotehnică. 
dxci Fără a fi polemic, Georgian surprinde aici o trăsătură majoră a istoriei 
expansiunii buddhismului, mai ales în primul său mileniu, în care nu sunt 
cunoscute nici un fel de convertiri forțate pe o arie care, geografic, acoperă 
mai mult de jumătate din Asia. 
dxcii Scil. perioade. 
dxciii M șiapte P șeapte. 
dxciv MP Budiști. 
dxcv P gasim. 
dxcvi P aceia. 
dxcvii P ’și. 
dxcviii Ceea ce în buddhismul indian este sīmā, „hotarul“ monastic. Cf. Petra 
Kieffer-Pülz, Die Sīmā. Vorschriften zur Regeln der buddhistischen 
Gemeindegrenzen in älteren buddhistischen Texten, Monographien zur 
indischen Archäologie, Kunst und Philologie Band 8, Berlin, D. Reimer 
Verlag, 1992. 
dxcix M vihāra P Vihâra. Propriu-zis „incintă monastică, mânăstire“. 
dc P reliqelor. 
dci M monastiri P mănăstiri. 
dcii Erau. Șaizeci de ani după această mențiune a lui Georgian, ele au fost 
obiectul unui genocid perpetuat indefinit și nerecunoscut vreodată, în pofida 
oricăror alarme ale tibetaniștilor și istoricilor buddhismului. Cf. analizele lui 
Anne-Marie Blondeau și Katia Buffetrille, în E. Ciurtin, „Comunismul în 
Tibet“, Idei în dialog 3 (2006), no. 11 (26), pp. 14-16. 
dciii M Budiști P Budiștĭ. 
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dciv M completat sus în stânga paginii cu cerneală albastră. 
dcv MP Budizm. 
dcvi MP Buda. 
dcvii MP Nirvana. 
dcviii P D-zeu.  
dcix Lipsește în P. 
dcx M restul paginii e din nou scris cu cerneală albastră. 
dcxi MP căria. 
dcxii P D-zeu.  
dcxiii M Budizmului P Budizmuluĭ. 
dcxiv MP Buda. 
dcxv M rând completat începutul paginii cu cerneală albastră. 
dcxvi M să fii P să nu fiĭ. 
dcxvii M urmatorilor P urmâritorilor. 
dcxviii MP însuși. 
dcxix  Scil. respecte (la fel mai jos, sub influența traducerilor în limbi 
occidentale). 
dcxx Scil. spațiu de cremare. 
dcxxi M acestia P aceștia. 
dcxxii Pagină scrisă în întregime cu cerneală albastră: concluzie a secțiunii 
buddhiste redactată ulterior. 
dcxxiii Indienii? Buddhiștii? 
dcxxiv M neamu. 
dcxxv M Consueciența. 
dcxxvi MP Budiștilor. Marea temă a fost perfect greșit înțeleasă, sub influența 
romantismului european, ca „nihilism“, și totodată sub presiunea prea multor 
surse indirecte și a interpretărilor teziste ale lui Schopenhauer. Necontinuat la 
timp, Georgian prezintă o tentativă, oricum, deja ceva mai aptă decât opinia 
lui Radu Bercea că „buddhismul [pornește] de la un nihilism care plasează 
atât eul cât și cosmosul sub specia iluziorului“ (Cele mai vechi Upaniṣade, 
București, Ed. Științifică, 1993, p. 16). 
dcxxvii M nu. 
dcxxviii MP eco. 
dcxxix M moralii Evangelice P morali evangelice. 
dcxxx P talentu. 
dcxxxi MP tutulor. 
dcxxxii P forțile MP sale. 
dcxxxiii P D-zeŭ.  
dcxxxiv P duhu. 
dcxxxv P zice. 
dcxxxvi Sunt reluate aici pasajele din Corinteni și Sf. Augustin discutate în §I. 
dcxxxvii Pagină în întregime redactată cu cerneală albastră. 
dcxxxviii M olimpul P olimpu. 
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dcxxxix M ași P așĭ. 
dcxl P perzuaziune. 
dcxli M În răsp. 
dcxlii Pagină în întregime redactată cu cerneală neagră. 
dcxliii P majestos. 
dcxliv Început de pagină redactat din nou cu cerneală albastră. 
dcxlv M citat în text, f. 105r, traducere f. 106r, P text latin în notă (p. 24 n. 1). P 
nostr alapidum | similima. 
dcxlvi M nu conține traducerea, păstrată doar în P. 
dcxlvii P mădularile. 
dcxlviii Încheierea paginii e adăugată cu cerneală albastră. 
dcxlix P D-zeŭ.  
dcl M nu conține traducerea, păstrată doar în P. 
dcli P D-zeŭ.  
dclii P D-zeŭ.  
dcliii Încheierea paginii e adăugată cu cerneală albastră. 
dcliv P coelum. 
dclv P Ep. 
dclvi P Si. 
dclvii Încheierea paginii e adăugată cu cerneală albastră. 
dclviii M devenia. 
dclix M purgatoru. 
dclx P damsnosum. 
dclxi M lipsește et inhumanior, tradus poate nu ideal prin „și mai crud“. 
dclxii M nu conține traducerea, păstrată doar în P. 
dclxiii Restul paginii e scris cu cerneală albastră. 
dclxiv M închuiat. 
dclxv M stânga sus cu cerneală neagră: (Epist. 102). 
dclxvi M Da Și P Da, și. 
dclxvii P sinucidul. 
dclxviii P debete. 
dclxix MP Epi. XXIV. 
dclxx P ci. 
dclxxi M nu are traducerea conservată în P. 
dclxxii  În contrast, așadar, cu universalitatea principiilor expansiunii 
buddhismului. 
dclxxiii P zioa. 
dclxxiv P hoc. 
dclxxv P D-zeŭ.  
dclxxvi M acea P aceia. 
dclxxvii P intrepridus. 
dclxxviii M noi P noî. 
dclxxix P discurensque. 
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dclxxx Cf. supra ff. 1 și 28. 
dclxxxi P Rămâniavom. 
dclxxxii P ho. 
dclxxxiii P evenisse. 
dclxxxiv P habitantantibus. 
dclxxxv M două fraze adăugate cu cerneală albastră. 
dclxxxvi Până aici, prima numerotare avea 113 | 117, dar de aici continuă cu 
diferența 104 | 118, până la ultima pagină 136 | 151, neîndoios eronat. 
dclxxxvii P aceia. 
dclxxxviii M două rânduri adăugate cu cerneală albastră. 
dclxxxix P Intinde. 
dcxc P ce’i. 
dcxci Pasajul din Boissier la care trimite Georgian: „On a [...] voulu trouver 
dans Sénèque la charité telle que les Chrétiens la comprennent, et il est certain 
que souvent elle semble y être. Il recommande partout une libéralité, une 
bienfaisance infatigables pour tous ceux qui souffrent; il dit «qu’il faut tendre 
la main au naufragé, montrer la route au pauvre égaré, partager son pain avec 
celui qui a faim»“. 
dcxcii P ai. 
dcxciii P ai. 
dcxciv P ideia. 
dcxcv M pmai. 
dcxcvi M primele trei rânduri adăugate cu cerneală albastră. 
dcxcvii MP aër. 
dcxcviii P et,. 
dcxcix M primele trei rânduri completate cu cerneală albastră. 
dcc P vine. 
dcci MP es. 
dccii P D-zeŭ.  
dcciii P D-zeŭ.  
dcciv P D-zeŭ.  
dccv Veche derivare a omniprezenței din atributul omniscienței. 
dccvi M scris peste imităm. 
dccvii În notă, prima și singura dată aici, Georgian citează pe unul dintre 
profesorii săi (cel parizian de „elocvență latină“). Despre Martha și Georgian, 
vezi acum OAI I, 2017, p. 301 cum n. 67 și OAI II, 2018, pp. 255-256, 259-
260, 264-265, 269 și 298 (a fost și profesorul lui Tocilescu). 
dccviii M trebue să. 
dccix P ’i aŭ. 
dccx M adăugat peste rând, cu cerneală albastră: soții lui August. 
dccxi P aceia. 
dccxii M franțuzism, neînțeles de P prediga. 
dccxiii M ultimul rând adăugat cu cerneală albastră. 
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dccxiv MP tutulor. 
dccxv M biserice. 
dccxvi P Fenelon. 
dccxvii P lipsește. 
dccxviii P virtoșĭ. 
dccxix M două rânduri adăugate, sus, cu cerneală albastră. 
dccxx P Salomon. 
dccxxi MP noo. 
dccxxii M noastre. 
dccxxiii P premergatoare. 
dccxxiv P pagîni. 
dccxxv M pagină redactată (anterior?) integral cu cerneală albastră. 
dccxxvi P Helvia și Marcia subliniat. 
dccxxvii P Inmulțeascăse. 
dccxxviii P marture. 
dccxxix P Inalțase. 
dccxxx M pagină redactată integral cu cerneală albastră. 
dccxxxi P că. 
dccxxxii P insușî. 
dccxxxiii Scil. deopotrivă. 
dccxxxiv P lipsește. 
dccxxxv M două rânduri completate, sus, cu cerneală albastră. 
dccxxxvi M nimenui. 
dccxxxvii În capitolul „Un vêda chaldéen“, Lenormant traducea: „[159] Seigneur, 
prince des dieux du ciel et de la terre, dont le commandement est sublime | [...] 
père, dieu qui illumine la terre, seigneur des couronnes, qui revient 
périodiquement, prince des dieux | [161] [...] Seigneur qui étend sa puissance 
sur le ciel et la terre | [162] Dans le ciel qui est sublime? Toi. Ton 
commandement est sublime. | Sur la terre qui est sublime? Toi. Ton 
commandement est sublime. | [...] Toi! dans ta volonté tu répands le bonheur 
parmi les cieux étendus et la vaste terre; tu ne gardes rancune à personne“. 
dccxxxviii P numia. 
dccxxxix P Birsa. 
dccxl Adăugat în P numesc pă D-zeŭ. 
dccxli P adaugă și Lao-Tse. Despre Legge, vezi mai ales Norman Girardot, „The 
Victorian Text of Chinese Religion: With Special Reference to the Protestant 
Paradigm of James Legge’s Religions of China“, CEA 12 (2001), pp. 23-58 și 
„James Legge and the strange saga of British sinology and the comparative 
science of religion”, JRAS (3rd ser.) 12 (2002), no. 2, p. 155-166, încorporate 
în sinteza sa despre The Victorian Translation of China:  ames Legge’s 
Oriental Pilgrimage, Berkeley, University of California Press, 2002. 
dccxlii M nu adăugat deasupra rândului, cu aceeași cerneală neagră. 
dccxliii P Lao-Tse. 
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dccxliv P sâ ’i. 
dccxlv M ștersătură la capătul rândului. 
dccxlvi P Judaizm. 
dccxlvii MP Thora. 
dccxlviii MP Thora. 
dccxlix M Il n’a pas. 
dccl P creștinizmu. 
dccli P D-zeŭ.  
dcclii P D-zeŭ.  
dccliii P scrie. 
dccliv Rândul lipsește în P. 
dcclv Pasaj adăugat în P. 
dcclvi M Koranului P kuranuluĭ. 
dcclvii M musulmanizmu. 
dcclviii M Kuranul P Kuranu. 
dcclix Între opera mai degrabă ignorată a lui Cipariu și cea mai degrabă 
importată a lui Babinger, studiile islamice nu au beneficiat de un mare savant, 
observații ca cele ale lui Georgian rămânând fără prea mare ecou în literatura 
științifică a timpului. Vezi totuși (suplimentând sursele secundare din OAI I, 
2017) Theodor Avram Aguletti, Considerațiuni generale istorico-linguistice 
asupra limbilor arabă, persană și turcă, București, 1901, Titus Hotnog, 
«Bezerenbam» din cronica persană a lui Fazel-Ullah-Rachîd. Studiu istorico-
filologic, Iași, Tipografia „Moderna“, 1919, Dr. Theophil Löbel (Lobel 
Effendi), Elemente turcești, arăbești și persane în limba română, 
Constantinopole, Depositul general la Otto Keil | Lipsca, Franz Wagner 
Librar, 1894 (xxiv+104 p., discutat în OAI I, 2017, pp. 198-199 n. 626) versus 
Franz Babinger, „Quelques problemes d'études islamiques dans le Sud-Est 
européen“, L’Europe Orientale VII (1937), no. 34, pp. 95-110. Despre 
savantul german stabilit în Regatul României, vezi mai ales Mihail Guboglu, 
„Franz Babinger“, SAO VII (1968), pp. 233-235, Cristina Feneșan, „Franz 
Babinger: ein deutscher Beitrag zur rumänischen Osmanistik", RESEE XXXII 
(1994), nr. 3-4, pp. 313-322, Dan Prodan, „Din traditiile orientalisticii 
românești. Franz Babinger și Institutul de Turcologie de la Iași (1940-1945)“, 
CLSO 2 (1993), pp. 164-201, acum în volumul său Franz Babinger en 
Roumanie (1935-1943). Étude et sources historiques, préface par Mihai 
Maxim, Istanbul, Les Éditions Isis, 2003. Dar mai nimic nu se știa la 
București (poate doar Eliade și Decei le puteau și urmări) despre noile 
descoperiri făcute în Asia când Babinger scria la Budapesta „Zum 70. 
Geburtstag Sir Aurel Steins“, în Pester Lloyd, LXXIX. Jahrgang, Nr. 267, 26 
November 1932. 
dcclx MP provedința. 
dcclxi P virtoșĭ. 
dcclxii P niamuluĭ. 
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dcclxiii MP plimbînduse. 
dcclxiv P acelaș. 
dcclxv P acelaș. 
dcclxvi P dispoțițiunile. 
dcclxvii P creștinizm. 
dcclxviii P talentu. 
dcclxix MP tutulor. 
dcclxx M aceasta P acesta. 
dcclxxi P D-luĭ. 
dcclxxii Tipică redare, de origine strict teologică, a unui timp trecut: în astfel de 
prezentări declarat științifice, un simplu timp al verbului într-un pasaj socotit 
îndeobște fără însemnătate ne poate arăta ceva din nucleul neavuat al 
perspectivei. „Era“? dar nu a mai fost? și nu mai e? Aici, ca pentru mulți 
dintre contemporanii săi europeni, pentru Georgian apariția creștinismului 
este definitorie în istoria tuturor celorlalte religii. Ele devin, dintr-odată (și 
câteodată spre deosebire chiar de cum fuseseră văzute până la acest moment al 
expunerii istorico-religioase de către unul și același savant), subalterne, 
secundare, simplificate. Din primele, singurele sau principalele religii atestate 
într-o geografie anume, ele devin – grupate sub intensitatea teologică a unui 
unic factor – celelalte, cedând orice autonomie, orice individualitate și orice 
precedență (când nu și-o varsă ca „anticipare“, „presimțiri“ și întregul 
vocabular al unei „theology of fulfillment“), tasate colectiv într-o subspecie a 
diversității, clasificate ca inferioare de îndată ce teologia creștinismului 
încearcă să devină știința creștinismului ca teologie a religiilor non-creștine, 
celelalte religii devenind tocmai asta, non-creștine și nimic mai mult. Însă 
istoria generală și comparată a religiilor nu a putut face de aici mai departe 
nici un pas, căci ar fi devenit, mult în afara exercițiului dogmatic al diverselor 
teologii creștine, o istorie a celei mai vaste expansiuni teoretice a 
creștinismului, decorată de multiple și inutile religii non. Tocmai vera din 
vera religio conduce la non. Aceste aliniamente sunt de altfel observabile și 
fără a lua în calcul multitudinea istorico-religioasă de exemple prin care 
aceste religii non se definesc ele însele într-o formă sau alta de vera religio, 
inclusiv (și câteodată mai ales: hinduismul, maniheismul, islamul) în raport cu 
creștinismul. Secolului al XIX-lea al Europei occidentale, cu toate păcatele 
lui, adică cu toate iluzoriile monopoluri impuse cu extremă, colonială 
autoritate, îi datorăm totuși prima aprofundare teoretică, științifică, 
universitară și de cultură publică a descoperirii – intermitente cândva – că 
toate aceste sisteme sunt religii, că ele nu pot fi disjunse din natura lor, și că 
astfel toate pot fi așadar observate istoric (filologic etc.) în același plan. 
Despre prestigiul cultural incomparabil de solid al creștinismului ca agent al 
istoriei religioase în chiar discursul normativ istorico-religios al epocii, e 
suficient să constatăm că nimeni nu s-a gândit să-l definească în chip de 
religie non-egipteană, non-vedică și non-amerindiană. Și cu atât mai puțin ca 
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o religie non-șamanică sau vest-mesopotamiană sau recentă. Și încă și mai 
puțin ca una dintre religiile non-transmigratorii (cum, de data asta, cu 
necesitate, de altfel, și este). 
dcclxxiii M sa P s’a. 
dcclxxiv M veseleștete P veseleștite. 
dcclxxv M n’avea. 
dcclxxvi M Budiști P Budiștĭ. 
dcclxxvii M veseleștete P veseleștite. 
dcclxxviii M influreasca P înfloréscă. 
dcclxxix P cupmărați. 
dcclxxx Pagina lipsește în întregime din P. 
dcclxxxi MP Buda. 
dcclxxxii MP aceia. 
dcclxxxiii MP Buda. 
dcclxxxiv P nimuluĭ. 
dcclxxxv P St. 
dcclxxxvi Cf. supra, ff. 38r și 83r. 
dcclxxxvii MP Buda. 
dcclxxxviii MP Moisi. 
dcclxxxix P Budizmuluĭ. 
dccxc M veni P venivor. 
dccxci M venit au. P venitaŭ. 
dccxcii MP Budist. 
dccxciii M trei rânduri completate ulterior cu cerneală albastră, un singur 
paragraf. P două alineate. 
dccxciv P Fiemĭ. 
dccxcv Slav, arhaizant și bisericesc pentru „făcător de minuni“.  
dccxcvi P D-zeŭ.  
dccxcvii P istoriseșe.  
dccxcviii M Mărgăritul, P Mărgăritar. 
dccxcix Astfel în M, lipsește în P. 
dccc M zia. 
dccci M jertafă P ă tipărit incomplet în cele două exemplare consultate. 
dcccii P fiemĭ. 
dccciii M Kadesă P Cadesă. 
dccciv P D-zeŭ.  
dcccv MP voo. 
dcccvi P înnalt. 
dcccvii P făcotoru. 
dcccviii MP tutulor. 



 
 
 
 

Constantin GEORGIAN, Opere asiatice inedite.  
Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904. 

Ediție critică. Partea a III-a și Epilog. 

 

 
 

 
 

RELIGIUNE COMPARATĂ: „CE INSTRUMENTE MI-AU TREBUIT“.  
Analiză secundară 

 
 
 

„CE INSTRUMENTE MI-AU TREBUIT sau vor trebui celor ce vin 
după această încercare se văd în text“. Venind la 141 de ani după 
această încercare, să vedem așadar în text tocmai instrumentele. 

Titlurile menționate în cele 29 de pagini și 121 de note ale 
opusculului din 1878, aici corectate și întregite, sunt: 
 

Surse primare în limbi originale  
(E-V: vedică, sanscrită, pali, avestică, pehlevi, greacă și latină) 

 
Antichitate asiatică: : maṇḍala I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX | 
Sāmaveda | Kena-Upaniṣad | Śatapatha-brāhmaṇa | Bhagavad-Gītā | Yāska, 
Nirukta | Brahmajāla-sutta (Dīgha-nikāya sutta 1) | Sāmaññaphala-sutta 
(Dīgha-nikāya sutta 2) | Dhammapada | Pātimokkha [Prātimokṣa] | Avesta: 
Yasna | Vendīdād-Sāde | Bundahišn | Confucius | Coranul. 
 
Antichitate mediteraneană: Herodot I | Xenofon, Cyropaedia | Strabon XV | 
Diodorus Siculus XX | Plutarh, De Iside et Osiride | Seneca, Epistulae 5, 10, 
41, 74, 78, 83, 95, 102, 107, 120, 123 | Seneca, De clementia | Seneca, De ira | 
Seneca, De providentia | Seneca, De beneficiis | Seneca, De consolatione ad 
Helviam | Seneca, De consolatione ad Marciam matrem | Seneca, Fragmente, 
ed. Friedrich Haase, Leipzig, B.G. Teubner, 1853 | Tacitus | Petroniu, 
Satyricon | Ovidiu, Metamorfoze | Horațiu, Odă către Regulus | Marcus 
Aurelius. 
 
Istoria creștinismului: Noul Testament: 1 Corinteni | Faptele Apostolilor | 
Apocalipsa | Vechiul Testament: Facerea | Daniel | Isaia | Sf. Iustin Martirul, 
ἀπολογία I | Sf. Iustin Martirul, πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον Διάλογος | 
Tertulian, De anima | Lactanțiu, Instituțiile divine, edid. Thysius, Lugduni 
Batavorum, 1652 | Sf. Vasile cel Mare, De legendis graecis = Πρὸς τοὺς 
νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, cunoscut și ca De 
legendis gentilium libris | Sf. Augustin, Retractationes | Eusebiu al Cezareei, 
Historia ecclesiastica | [pseudo-]Sf. Ioan Damaschinul, Varlaam și Ioasaf | 
Bossuet, Sermon pour le mercredi de la deuxième semaine de Carême sur la 
charité fraternelle (1666). 
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Nu sunt incluse mai sus trimiterile1 la:  
 
Edda (10), Talmud (137), Tora (137), Sf. Ioan Gură de Aur (150), Sf. Maxim 
Mărturisitorul (151), Nibelungenlied (10), Cartea morților egipteană (10), 
celți (10), „itali“ (etrusci?) (10), asirieni (10), babilonieni (135), caldeeni (17, 
133), heteeni (135), arameeni (135), amoniți (135), moabiți (135), cananeeni 
(135), cartaginezi (134) și „musulmanii albanezi“ (17). Nici la Tibet (8, 91), 
China (75, 89, 91), Japonia (75). Nici la alte limbi, precum lituaniană (10) sau 
irlandeză (10). 
 

Sursele secundare, în limbile engleză, franceză, germană, 
italiană și spaniolă, sunt: 

 
Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Le Bouddha et sa religion, Paris, Didier, 1860, 

3e édition revue et corrigée, Paris, 1868. 
Samuel Beal, A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese, London, 

Trübner, 1871. 
Gaston Boissier, La Religion romaine d’Auguste aux Antonins, Paris, Librairie 

Hachette, 1874. 
Francisco García Ayuso, Estudios sobre el Oriente. Los pueblos iranios y 

Zoroastro, Madrid, Imprenta de J. Noguera (a cargo de M. 
Martinez), 1874. 

Arthur de Gobineau, Les religions et les philosophies dans l’Asie centrale, 
Paris, Didier, 1866. 

Paul Grimblot, Sept suttas pâlis tirés du Dîgha-nikâya, Paris, Imprimerie 
nationale, 1876. 

Robert Spence Hardy, Eastern Monachism. An Account of the Origin, Laws, 
Discipline, Sacred Writings, Mysterious Rites, Religious Ceremonies, 
and Present Circumstances of the Order of Mendicants founded by 
Gótama Bud[d]ha, London, Partridge and Oakey, 1850. 

[Chevalier] Charles [Joseph] de Harlez [de Deulin], Zend-Avesta, livre sacré 
des sectateurs de Zoroastre, traduction du zend et précédé d’une 
introduction historique, Liège, L. Grandmont-Donders | Paris, 
Firmin Didot, 3 vol., 1875-1877. 

Carl Friedrich Köppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung, Berlin, 
Ferdinand Schneider, Band I, 1857. 

James Legge, Life and Teachings of Confucius [with Explanatory Notes, 
London, Trübner, 1867. 

                                                            
1 Pentru a simplifica localizarea referințelor – de această dată normalizate și 
modernizate – vom trimite în paranteze la pagina manuscrisului, fără alte 
specificații. 
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François Lenormant, Les premières civilisations. Études d’histoire et 
d’archéologie, vol. II: Chaldée et Assyrie. Phénicie, Paris, 
Maisonneuve, 1874. 

Benjamin-Constantin Martha, Les Moralistes sous l’empire romain, Paris, 
Librairie Hachette, [1854, 1866] 1872. 

[Louis-Ferdinand-]Alfred Maury, Croyances et légendes de l’Antiquité. Essai 
de critique appliquée à quelques points d’histoire et de mythologie, 
Paris, Didier, 2e éd., 1863. 

John Muir, Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of 
India, their Religion and Institutions. Collected, translated and 
illustrated, vol. V: Contributions to a Knowledge of the Cosmogony, 
Mythology, Religious Ideas, Life and Manners, of the Indians in the 
Vedic Age, London, Trübner & co., 1872. 

[Friedrich] Max[imilien] Müller, Essai d’histoire des Religions, ouvrage 
traduit de l’anglais, avec l’autorisation de l’auteur, par Georges 
Harris, 2e éd., Paris, Librairie académique Didier, 1872 [de fapt 
Comparative Mythology: An Essay, London, 1856, cu a doua ediție 
în Chips from a German Workshop, London, Longmans, Green, and 
co., 1868, vol. 1: Essays on the Science of Religion]. 

[Friedrich] Max[imilien] Müller, Einleitung in die vergleichende 
Religionswissenschaft. Vier Vorlesungen im Jahre MDCCCLXX an 
der Royal Institution in London gehalten, nebst zwei Essays „Über 
falsche Analogien“ und „Über Philosophie der Mythologie“, Zweite 
unveränderte Auflage, Strassburg, Karl J. Trübner, 1876. 

Italo Pizzi, Racconti epici del Libro dei Re di Firdusi, recati per la prima volta 
dal persiano in versi italiani, con un Discorso d’introduzione 
sull’epopea persiana, Roma-Torino-Firenze, Ermanno Loescher, 
1877. 

Ernest Renan, Der Antichrist, autorisirte deutsche Ausgabe, Leipzig, F.A. 
Brockhaus | Paris, Michel Lévy frères, 1873. 

Rudolf von Roth, Yâska’s Nirukta [ āska's] sammt den Nighaṇ avas, 
herausgegeben und erl utert, G ttingen, Verlag der Dieterichschen 
Buchhandlung, 1852. 

Rudolf von Roth, „Die h chsten G tter der arischen V lker“, ZDMG 6 
(1852), pp. 67-77.  

Rudolf von Roth, „On the Morality of the Veda, translated from the author’s 
manuscript by William D. Whitney“, JAOS 3 [1852], pp. 331-347. 

Friedrich von Spiegel, „Studien über Zendavesta. 4. Ueber den Cultus der 
Gestirne und die Weltansicht der Parsen in den verschiedenen 
Epochen ihrer Entwicklung“, ZDMG 6 (1852), pp. 78-86. 

Friedrich von Spiegel, Avesta, die Heiligen Schriften der Parsen, aus dem 
Grundtexte übersetzt, mit steter Rücksicht auf die Tradition, Leipzig, 
Wilhelm Engelmann, 1852-1863, Band II: Vispered und Yaçna. Mit 
Abbildungen, 1859.  
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Friedrich von Spiegel, Érânische Alterthumskunde, Leipzig, Wilhelm 
Engelmann, I-III, 1871-1878 (Band II, 1873). 

William Dwight Whitney, Oriental and Linguistic Studies, New York, 
Scribner, Armstrong & co., 1873. 

Friedrich Windischmann, Zoroastrische Studien. Abhandlungen zur 
Mythologie und Sagengeschichte des alten Iran, herausgegeben von 
Friedrich Spiegel, Berlin, F. Dümmler, 1863. 

Paul Wurm, Geschichte der indischen Religion im Umriss dargestellt, Basel, 
Bahnmaier’s Verlag (C. Detloff), 1874. 
 

Nu vom putea trece mai departe fără o analiză a bibliotecii erudite a 
lui Constantin Georgian și mai ales a trăsăturilor sale observate la 
lucru. De aceea, o catalogare și analiză a tuturor surselor implicate în 
argumentele sale este obligatorie. După cum vedem „instrumentele“, 
lucrarea a necesitat cantitativ următoarele resurse:  

 
15 surse asiatice | dintre care 12 indiene și iraniene | cu 9 în 

vedică/sanscrită și pali. 
18 surse mediteraneene | 6 în greacă | 12 în latină (Seneca: 8) 
15 surse creștine  
27 de titluri de literatură secundară.  

 
Dintre acestea din urmă titluri, 

 
10 sunt în germană,  
9 sunt în franceză, 
6 sunt în engleză 
și câte unul în italiană și spaniolă. 
 

Să observăm mai întâi că foarte puține lucrări de erudiție ale epocii, în 
română2, conțineau atât de multe și atât de variate surse comprimate 

                                                            
2 Mult timp după Georgian, traducerile în română din toate aceste discipline 
au rămas puține, întâmplătoare, sărace și fără suficient ecou, după cum 
constatau și bibliografi precum Zoe Bașta, Lucrări despre India editate în 
România, bibliografie nepublicată: 54 titluri de cărți în limba română, editate 
între anii 1897-1965, București, Biblioteca Centrală de Stat, 1966, Elena 
Varone, Nicolae Răduică, Zoe Bașta, India (bibliografie nepublicată), cu 91 
titluri de cărți și articole din periodice în limba română, editate între anii 
1897-1966, București, Biblioteca Centrală de Stat, 1968 și India (de asemenea 
nepublicată), cu 324 titluri de cărți și articole din periodice în limbile română, 
franceză și engleză, editate între anii 1834-1971 (București, Biblioteca 
Centrală de Stat, 1972) sau Maria Popescu, Cultura indiană în România: 
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atât de judicios în numai două coli tipografice. Vom observa mai apoi 
varietatea extraordinară a limbilor-sursă (7) și a literaturii europene 
contemporane (5), cu raritatea de a avea citate și traduse fragmente 
din douăsprezece texte capitale ale religiilor indiene și iraniană din 
cinci limbi sacre asiatice, și asta cu un an înainte de a demara, măcar, 
proiectul Sacred Books of the East – care avea să fie prima 
circumstanță globală de „religiune comparată“ care ne-a obișnuit, 
știința fiind fondată, că lucrul e dezirabil, posibil și lesnicios. Educația 
asiatică a lui Georgian îl plasa, firește, între tinerii europeni care 
deprindeau că așa ceva e nu numai dezirabil, ci devine treptat 
obligatoriu – deci cu atât mai puțin lesnicios. Nu surprinde defel că 
mai bine de două treimi din literatura secundară e în germană (mai 
întâi, și anume din pricina prestigiului Indiei) și franceză, dar 
surprinde cantitatea și calitatea celor șase titluri englezești (cinci cărți 
care jalonează comparative religion, consultate câteodată și astăzi, și 
un articol vedic de sinteză tradus din germană în America), 
neobișnuite ca densitate, mi se pare, la oricare autori români din anii 
1870. De un an Georgian era înapoi în București: acolo recitea cărți 
achiziționate în Franța și Germania, dar de fapt din șase țări, căci se 
adaugă Belgia, Elveția, Italia și Spania. Dintre aceste 24 de cărți, 13 
apăruseră în chiar orașele în care studia, le putuse astfel achiziționa, 
ne închipuim, direct de la librăria editurii: Paris (8), Leipzig (3) și 
Berlin (2). Dar pe restul a trebuit să le comande fie din Germania 
extinsă (după 1871): la Göttingen (1) și „Strassburg“ (1), fie în 
străinătatea de ordinul doi: la Londra (4), Basel (1), Liège (1), Madrid 
(1), Torino (1) și, peste Atlantic, New York (1). Le adăugăm și 
articolele de cercetare: sunt trei, apărute în două dintre periodicele 
generaliste fundamentale ale studiilor asiatice, fondate în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, cu care se face educația unui 
indianist, care aveau și au nu numai aceleași obiective și metode, dar 
au practic chiar același titlu... (Zeitschrift = Journal | der deutschen ~ 
of the American | morgenländischen = Oriental | Gesellschaft = 
Society) și care au rămas până astăzi locuri de validare și consacrare 
cardinale. De altfel chiar în ZDMG avea să se producă și resurecția 
numelui și arhivei lui Georgian însuși... 

                                                                                                                          
bibliografie nepublicată, 210 titluri de cărți și articole din periodice în limbile 
română, franceză, engleză, germană și italiană, editate între anii 1875-1986, 
București, Biblioteca Centrală de Stat, 1976. 
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 Toate lucrările discutate provin din ultimul sfert de secol, cu 
7 titluri din anii 1850, 5 titluri din anii 1860 și mai bine de jumătate 
(15) din ultimii șapte ani, ani ai lui de studenție și doctorat (unul din 
1871, două din 1872, trei din 1873, patru din 1874, unul din 1875, trei 
din 1876 și unul din 1877), Georgian prezentând studiul în ianuarie 
1878. El a continuat să se țină la curent cu progresele fundamentele în 
indianistică, iranistică, filologie comparată, clasicism greco-latin și 
istoria generală și comparată a religiilor, după cum o atestă 
bibliografii similare păstrate inclusiv ca liste de achiziții în notițele și 
bruioanele care vor rămâne needitate, dar care trebuie citite3.  

Să privim și mai îndeaproape cum este compus acest 
instrumentar. Georgian citează savanți contemporani. Ar fi putut să 
recurgă fie la autorități mai vechi (dar nu aici, de pildă, îl discută pe 
William Jones, un strămoș deja foarte îndepărtat, ci în Importanța 
studiului limbii sanscrite, manuscris pregătit în același 18784), fie la 
autoritățile extrem contemporane, să-i citeze deci chiar pe profesorii 
săi, mândrindu-se (de pildă pe Philippe-Édouard Foucaux, însă știe că 
mai bine îl amintește pe profesorul său și al tuturor, Eugène Burnouf5, 

                                                            
3 Un singur exemplu, grăitor: ArhG VI 1 Varia 1 cuprinde o filă nenumerotată 
(scrisă cu creion negru și cerneluri albastră și neagră, ștampila B.A.R.S.R.) 
indicând o listă de lucrări de achiziționat (câteodată menționând prețul), 
incluzând lucrări care aveau să fie discutate de Georgian și care se regăsesc în 
fondul de carte de secol XIX al Bibliotecii Academiei (cum am menționat 
deja în Georgian, 1997, p. 158): „[Émile] Senart, Inscriptions de Piyadasi 
tome II 1887 [de fapt 1886, larg volum extras din contribuțiile sale hotărâtoa-
re din JA: Les Édits sur pilliers. – Les Édits détachés. – L’auteur et la langue 
des Édits, Paris, Ernest] Leroux | [Oscar] Frankfurter, Chrestomatie Palie [i.e. 
A Handbook of Pali, being an Elementary Grammar, A Chrestomathy, and a 
Glossary, London-Edinburgh, Williams and Norgate, 1883]“, precum și alte 
titluri de articole și volume ale lui Ascoli, Bloomfield, de Gubernatis, Hopkins 
(JAOS 1885), Krumbacher, Nöldeke, Usener. Reamintim că pe Angelo de 
Gubernatis e posibil să-l fi întâlnit la București în 1894 (OAI II, 2018, p. 235 
cum n. 458). 
4 Acum OAI I, 2017, pp. 267 și 274 n. xxxv.  
5 Nu doar savanții, căci pe Burnouf avea să-l citească un sfert de secol mai 
târziu, cu alte rezonanțe și conexiuni transcontinentale, și Ion Pillat, după cum 
afirmase în „Mărturisiri – note stenografice (Adaos. Decemvrie 1941) [Din 
seria de Mărturisiri literare făcute la Facultatea de litere București, în 1932]“, 
RFR 9 (1942), no. 2 (Februarie), pp. 263-288, și am documentat în „Buddhist 
Cantos from Bucharest: I. Ion Pillat’s Visări budiste (1912) as «readings from 
Burnouf». II. Ion Pillat’s Indic Poetry of Transmigration. III. Year 1912: Ion 
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despre care Foucaux îi și scrisese la Leipzig cu trei ani înainte6). În 
timpul în care el scria la București pentru Seminarul Central, iată cum 
se desfășura viața bibliografiei lui. 

Sunt cu totul 22 de autori și nu 27, întrucât trei au mai multe 
titluri: Müller (cu două, de fapt chiar trei dacă luăm în calcul 
mențiunea inconfundabilă din Prefață7), von Roth și von Spiegel (cu 
câte trei). Toți, chiar, i-ar fi putut fi contemporani lui Georgian, marea 
majoritate i-au și fost, căci numai o foarte mică parte dintre ei (patru) 
muriseră, și toți, de fapt, prematur. Teolog, preot, academician, asta 
după ce devenise indianist și iranist și scria despre Śaṅkara în latină la 
vârsta lui Georgian, bavarezul Friedrich Heinrich Hugo 
Windischmann ar fi împlinit 67 de ani, dar murise timpuriu, în 1861, 
la 50 de ani. La 53 de ani murise ambasadorul francez în colonialul 
„Ceylan“, Paul Grimblot. Carl Friedrich Köppen murise prematur la 
55 (în 1863, și ne putem întreba și ce a înțeles Georgian din acea 
dedicație a sa către Karl Marx). Hardy murise la 65 de ani, altminteri 
în 1878 ar fi fost veteranul. În rest, Georgian citește savanți care l-ar fi 
putut la rândul lor citi. 
 Veteran era de fapt Barthélemy Saint-Hilaire, în vârstă de 73 
de ani, datat în rest, mult mai puțin decât Theodor Benfey, pe atunci 
având 79 de ani și căruia îi va dedica Studiul îndată după apariție8. 
Muir avea deja 68 de ani, la București îl mai conspecta atunci Hasdeu. 
Mai proaspăt sexagenari erau Legge (63 de ani), Gobineau (62 de ani 
și din nefericire celebru) și Maury (un mai pasabil de 61 de ani). 
Profesorul său sorbonard (nu între primii zece ca semnificație, dar 
singurul menționat dintre ei alături de Boissier – și tizul său) Martha 
avea 58 de ani. De aceeași vârstă era Friedrich Spiegel și nu era încă 
von. Roth, în schimb, avea 57 de ani și nu era încă von. Corifei 
cunoscuți și influenți deja pretutindeni, mult citiți și traduși în Europa, 
Ernest Renan și Max Müller aveau 55 de ani, ca și Boissier de altfel. 
(Știa însă fostul parizian Georgian că doi dintre cei pe care îi cita aici, 
Burnouf și Boissier, erau și rude?) Beal era în etate de 53 de ani. 
Whitney, despre al cărui intens sejur nemțesc i-au vorbit, se 
presupune, sanscritiștii de la Leipzig, avea 51 de ani. Cu doi ani mai 

                                                                                                                          
Pillat and T.S. Eliot [Asia in Europe II-IV]“, Transilvania n.s. 47 [151] 
(2019), no. 11-12, pp. 1-10, 48 [152] (2019), no. 1, pp. 1-10 și no. 4, pp. 1-10. 
6 Acum OAI I, 2017, pp. 296-297, cu certificatele sale de asiduitate în OAI II, 
2018, pp. 274, 276-277. 
7 Deja OAI I, 2017, p. 65, despre acel „cutare luminat filolog“.  
8 Vezi aici Illust. XLIV, inedită regăsită într-o bibliotecă din Atena.  
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puțin avea Wurm și renunțase deja, am văzut, la știință pentru 
misionariat. De Harlez avea 46 de ani și, unic în analele erudiției 
europene, a devenit un bun sinolog descifrând primele lui ideograme 
după ce împlinise cincizeci de ani. García Ayuso avea 43 de ani și, 
vom vedea, chiar aceleași probleme ministeriale la Madrid precum 
Georgian la București. François Lenormant avea 41 de ani. Prodigiu 
indianist și iranist, influent inclusiv pentru Eliade9, Italo Pizzi era cu 
numai un an mai vârstnic decât Georgian. 

Astfel arăta așadar un promițător istoric al religiilor român 
care abia împlinise 28 de ani. Așa, numai, se mai poate percepe toată 
greutatea primelor cuvinte ale „studiului de religiune comparată“ de la 
1878, început cum se cuvine: „starea de azi a științei“... Starea de azi: 
nu există bibliografii exclusiv naționale nici măcar pentru 
naționalisme. Starea de azi, căci cărturarul, savantul sau cercetătorul 
de totdeauna nici nu există altminteri. În nici un caz acesta nu va 
exista închipuindu-și că în locul ei s-ar putea vreodată prezenta starea 
de răsalaltăieri și șopronul curent în chip de lume. Nu mai surprinde, 
nu? că nu e discutat, după cum nu e nici măcar amintit, nici un autor 
român. 

 
 

                                                            
9 În 1924, cum își reamintea în Memorii: „M-am apucat atunci de persană și 
de sanscrită, pe manualele Hoepli ale lui Pizzi și Pizzagalli. La început, îmi 
plăcea mai mult persana și visam să traduc într-o zi în românește Shahname“. 
Dar nu în „Manuali Hoepli“ a publicat Pizzi unul de persană, acela al lui 
Eliade fiind mai degrabă Manuale della lingua persiana. Grammatica, 
antologia e vocabolario, Leipzig, W. Gerhard, 1883 – același ca a lui 
Georgian. Despre Pizzagalli, cf. OAI I, 2017, p. 188. 
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RELIGIUNE COMPARATĂ: „DAR AM IZBUTIT? ALȚII VOR JUDECA“ 

Analiză terțiară 
 
 
§1. SĂ NE AȘEZĂM AȘADAR ÎN BĂNCI printre auditorii adolescenți sau altminteri 
neinstruiți din Bucureștii de la 1878 ca să regăsim, poate, cât de straniu 
trebuie să fi sunat religiune – când de fapt era deja limpede un plural – urmat 
de comparată: într-o cultură publică abia recent responsabilă de vreun 
comparatism incipient, nimic nu putea suna mai straniu decât religiune 
comparată. I-am citit, pe când aveau să crească, îi putem deci auzi 
retrospectiv ruminând: „Care religiune e comparată? Ortodoxia noastră, 
pentru care ne pregătim să devenim preoți și dascăli? Și e comparată cu alte 
religiuni? Cum s-ar cântări? Și de ce s-ar face o comparație cu celelalte 
religiuni, deci cu catolicismul și cu protestantismul în vreo ramură a lui, care 
sunt oricum, am învățat la Seminar, îndepărtări așa de grave câteodată de la 
dreapta credință? Mozaismul și mahomedanismul nici nu se pun la socoteală: 
unul e Legea veche, peste care a venit Legea nouă, celălalt e dușmanul nostru 
vechi, dar și primul poate să fie un dușman, că am văzut câte și mai câte se 
pregătesc să ceară, numai vara asta, la Berlin. Să se compare și cântărească 
cumva religiuni spre a dovedi întâietatea ortodoxiei, poate? Dar atunci de ce 
în titlu nu e pomenită ortodoxia, ci religiunea creștină?“ Orizontul de 
așteptare în care avea să planeze prezentarea unor imnuri vedice sau a 
buddhismului indian nu putea fi cu mult diferit. 

Este religiune – comparată, iar nu direct, simplu, deja „religiune 
comparată“, căci poartă un supliment grafic care azi ni se pare că mai degrabă 
desparte decât știm că, pe atunci, de fapt unea. Aceasta e însă numai o 
trăsătură particulară a evoluției grafiei limbii române, ca și o alta, a notației 
lui Georgian. În 1887, când a ținut să ofere Seminarului „Nifon“ din București 
o celebrare a centenarului descoperirilor lui William Jones la Calcutta, și-a 
notat în sumarul analitic al disertațiunii istorico-filologice că se împliniseră 
„100 de ani de la întemeierea filologiei – comparate“1. Nu orice filologie, nu o 
filologie care, alături sau în contrast cu altele, ar fi comparată: ci însuși 
numele unei noi discipline.  

Religiune comparată e așadar Istoria religiilor, pentru prima oară în 
limba română și tot pentru prima oară sub influența inevitabil anglofonă a 
unui german strămutat, Max Müller, așadar numele european al noii 
discipline. Dar și restul titlului ar trebui clarificat. Georgian afirmă 

                                                            
1 ArhG II Ms. 14, f. 81r, cu ediția în acest volum. 
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universalitatea: nu spune nici unicitatea, nici întâietatea, nicicum 
exclusivitatea „principiilor religiunii creștine“. Și cu atât mai puțin spune 
exclusivitatea „religiunii creștine“. De o parte: principiile, de alta: 
universalitatea lor. Împreună: un studiu de „religie comparată“, nume atunci la 
fel de nou și ezitant ca și disciplina. Totul: în strict ambient teologic creștin-
ortodox. Este inutil să deschidem opusculul lui Georgian înainte să ne însușim 
toți acești parametri. Ei aveau să fie recapitulați și stabilizați istoriografic de 
L.H. Jordan într-o carte celebră, care încheia dezbaterile unei epoci2. 

 
§2. Religiunea comparată a lui Georgian trebuie ea însăși comparată, dacă am 
vrea, extrăgând retorica din întrebarea lui, să-i răspundem. Dintre cele câteva 
sute (literalmente) de exemple pe care le-am putea menționa, am căutat un 
text care comportă cele cinci trăsături necesare comparației cu încercarea lui 
Georgian: să fie cât mai apropiat ca tematică, desfășurare și orizont erudit 
istorico-religios; să fie nu una dintre sursele lui Georgian, ci un examen 
ulterior, eventual sau ideal unul cu surse comune; să fi fost de asemenea o 
conferință; anume una citită într-un strict context teologic creștin european; să 
fi fost accesibil și cunoscut, fie și parțial, dar ca text contemporan (nu ca 
recuperare istoriografică) publicului de limbă română. Există – iar istoricii 
disciplinei ar fi putut paria – un astfel de text: el aparține istoricului teolog 
iezuit al religiilor Henry Pinard de la Boullaye (1874-1958), datează din 19293 
și a fost tradus în română în 19414. Textul lui Henry Pinard de la Boullaye e 
încă și mai potrivit întrucât, ca și Georgian, revine dintr-un context mai strict 
universitar într-un context strict teologic. Pinard de la Boullaye era autorul 
unui fel de manual-tratat de 1.068 de pagini, de asemenea cu însemnătate în 
istoriografia întregului domeniu: L’étude comparée des religions (2 volume, 
1922-1925, ediția a treia, revăzută și îmbogățită, fiind din 1929, cu „Tables 
alphabétiques“ în 1931). 
 
§3. Între Georgian (cu toate sursele contemporane prezentate în cele două 
Analize precedente) și Pinard de la Boullaye, istoria disciplinei reține o 
pleiadă de savanți, și despre fiecare dintre ei dispunem astăzi de lucrări 
monografice sau puncții istoriografice suficient lămuritoare, iar despre câțiva 

                                                            
2 Louis Henry Jordan, Comparative Religion: Its Genesis and Growth, Edinburgh, 
T.&T. Clark, 1905. 
3 H.[enry] Pinard de la Boullaye, S.I., La Confusion de Babel [Première conférence de 
Carême], Conférences de Notre-Dame de Paris, Paris, Spes, 1929, 24 pp. Profesor de 
teologie fundamentală cu specializarea istoria comparată a religiilor, Pinard de la 
Boullaye începe în 1929 să conferențieze la Notre-Dame (o va face până în 1937), cf. 
Joseph Goetz, „Le Père Henry Pinard de la Boullaye S.J. (1874-1958)“, Anthropos 53 
(1958), Heft 5-6, pp. 1010-1013 (aici 1010). 
4 A fost tradus de [Prof.] C. Rudneanu, „Confusia lui [sic!] Babel. După H.[enry] Pinard 
de la Boullaye, S.I.“, Foaia diecezană. Organ oficial al eparhiei ortodoxe române a 
Caransebeșului, Anul LVI, Nr. 17, 27 Aprilie 1941, pp. 4-5 (mențiune: “Cenzurat”). 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE (III): RELIGIUNE COMPARATĂ 131 

de un raft considerabil de exegeză la mai mult de un secol distanță5. În același 
timp, „Il est difficile de nos jours de recréer l’atmosphère que connurent les 
études extrême-orientales dans la seconde moitié du XIXe siècle“ – scria 
Étienne Lamotte în 1953, iar lucrul e poate încă mai delicat în 2019 – „époque 
héroïque où, sans initiation préalable, avec des grammaires et des 
dictionnaires encore défectueux, savants et amateurs se ruèrent sur les 
anciennes littératures de l’Inde, de l’Iran et de la Chine, dans l’espoir avoué 
de fonder sur l’histoire des anciens peuples de l’Orient la thèse de Jean-
Jacques Rousseau sur la bonté native de l’humanité avant sa perversion par la 
société, ou d’y retrouver des traces indiscutables de la révélation primitive“6. 
Erau cu toții, erau cu tot cu Georgian și cu încă unii tineri savanți români la 
București și Iași, prinși în ceea ce Friedrich Schlegel, Edgar Quinet și 
(recapitulând tonajul formulei) Raymond Schwab au numit La Renaissance 
orientale7. Altminteri, până și cei situați mult în afara ei, fie și numai 
gândindu-se la Goethe înțeleseseră că probleme cândva exclusiv europene 
trebuiau acum înțelese împreună cu Asia: „Qu’y a-t-il de plus Européen que 
d’être séduit par l’Orient?”8 Butada lui Valéry (aici un Leconte de Lisle mai 
sagace9) era înșelătoare, căci e funcțională exclusiv dacă frontierele dintre „a 
fi european“ și „Orient“ sunt impermeabile la altceva decât colonialismul, 
care apare astfel ca forma supremă nu doar a oricărei supremații, ci chiar a 

                                                            
5 Primul examen cu adevărat global al disciplinei, cu istoriile ei regionale convergând 
spre probleme și răspunsuri comune, e datorat lui Gregory D. Alles (ed.), Religious 
Studies: A Global View, London-New York, Routledge, 2008, când „Eastern Europe“ 
(pp. 50-74), ansamblu oricum eteroclit, a primit drept de cetate (și am putut astfel 
aminti și numele lui Georgian). Nimic est-european, dar diferite alte contexte asiatice și 
africane mai puțin studiate la Gerard Wiegers (ed., in association with Jan Platvoet), 
Modern Societies & the Science of Religions: Studies in Honour of Lammert Leertouwer, 
Numen book series vol. 95, Leiden-Boston, Brill, 2002. 
6 É. Lamotte, „Notice sur Charles de Harlez de Deulin, membre de l’Académie“, 
Annuaire de l’Académie royale de Belgique 1953, pp. 415-416. 
7 Consunăm cu Sophie Basch: „un si grand livre, si clair dans son projet, si éblouissant 
dans son expression“, vezi capitolul său „Un autre orientalisme: situation de Raymond 
Schwab (1881-1956), entre Élémir Bourges et Edward Said“, în Michel Espagne, 
Perrine Simon-Nahum (sous la direction de), Passseurs d’Orient. Les Juifs dans 
l’orientalisme, coll. Bibliothèque des Fondations, Paris, Éditions de l’éclat, 2013, pp. 
85-106 (aici 85). O vom reciti cel mai nimerit cu René Grousset, „L’humanisme 
classique et le monde moderne [Conférence du 31 août 1949]“, în Pour un nouvel 
humanisme. Textes des conférences et des entretiens organisés par les Rencontres 
Internationales de Genève, Histoire et société d’aujourd’hui, Neuchâtel, Les Éditions de 
la Baconnière, tome IV (1949), pp. 9-36. 
8 Paul Valéry, „Discours en l’honneur de Goethe” (30 aprilie 1932), în Variété IV, Paris, 
Gallimard, 1938, p. 123. 
9 Acela mai puțin sagace a lăsat urme extrem stereotipe despre India până târziu, chiar 
și în română, vezi de pildă D.[umitru] Munteanu-Râmnic, „De-acum 35 de ani. Pastel 
indian după Leconte de Lisle [Pentru P. Cerna: amintiri – scrisori – un trecut poetic]“, 
Curierul Liceului «Sfinții Petru și Pavel» din Ploești, An XIV, nr. 3-4, 1936, p. 10. 
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seducției. Pentru a ieși însă din contextul colonial englez sau francez, iată-l pe 
Francisco García Ayuso, citit de Georgian, descriind în 1874 pentru Spania 
starea studiilor asiatice („nuestro aislamiento en este ramo“), adică tocmai ce 
descria Georgian în 1875-1878 (și pentru prima dată public complet în cele 
trei volume de Opere) pentru România: „Es siempre doloroso hacer 
declaraciones que pueden dañar sagrados intereses; pero hay hechos que 
incondicionadamente deben ser condenados por los amantes de los progresos 
de la ciencia; me refiero al completo abandono en que nuestros gobiernos 
tienen los estudios orientales, apartándose con proceder tan censurable de la 
conducta seguida sobre el particular en todos los países civilizados. De aquí 
nuestro aislamiento en este ramo, con relacion al movimiento literario 
sostenido en todas las naciones cultas, y la consiguiente falta de los medios 
que ordinariamente sirven de auxiliares en cualquier estudio“10. 
 
§4. Sub analogia monoteistă cu Babel, atât de incontrolabilă la autori 
nepreveniți încât tinde să gândească singură, Pinard de la Boullaye ataca însă 
mai întâi probleme ale stării contemporane a societății (subînțeles franceze, 
antisocialiste și mai general occidentale) și menționa efectul unui nedefinit 
scepticism religios11. Nu vor interesa aici cele câteva mențiuni ideologice și 
politice, ci argumentele folosite în prezentarea „religiunii comparate“ din 
partea unui istoric (demisionar?) al religiilor cu exercițiu confirmat și 
contribuții europene recunoscute. Surpinde mai întâi altceva: o profesiune de 
credință similară întrutotul cu cea elaborată de Georgian este articulată 
întrutotul diferit12. În dezacord brutal cu alți istorici de afiliere catolică ai 
religiilor (cazurile lui Alfred Loisy și Franz Cumont sunt numai cele mai 
celebre, dar nu pentru că au și fost brutal îndepărtați, căci i-am putea adăuga 
pe André-Jean Festugière sau Mgr Lamotte însuși), Pinard exprimă un 

                                                            
10 Francisco García Ayuso, Estudios sobre el Oriente. Los pueblos iranios y Zoroastro, 
Madrid, Imprenta de J. Noguera (a cargo de M. Martinez), 1874, p. vi (sublinieri în 
original). Volumul e dedicat lui Martin Haug, profesorul său. 
11 „«De aceea cetatea a fost numită Babel (Încurcătură), căci acolo a încurcat Domnul 
limba întregului pământ, și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului» 
(Geneza XI 9). Meditând asupra acestui citat biblic ne dăm seama despre ce va fi vorba. 
Niciodată ca în zilele noastre nu s’au formulat mai multe judecăți pline de opoziții ca și 
acum asupra lui Hristos. Socialiști, comuniști, cu toții citează la ocazii și-l văd ca pe un 
precursor al lor. Unele secte și-l revendică, – cu drept cuvânt putem să spunem că lumea 
actuală ca și altădată [scil. odinioară] este un Babilon. În această confusie lamentabilă 
triumfă scepticii“ (op. cit., 1941, p. 4). 
12 „Desacordul actual al spiritelor, neînțelegerile religioase din zilele noastre au 
consecințe grave. Babilonia care se întinde înaintea ochilor noștri, confusia de azi atinge 
inimile noastre; desacordul asupra credințelor despre Hristos și Legea Sa are ca rezultat 
o divizare a oamenilor în grupuri rivale, cari împiedică omenirea ca să progreseze, 
laicizându-o tot mai mult, întunecând steaua luminii cerești. Creștinii adevărați cred din 
tot sufletul și din tot cugetul lor în divinitatea lui Iisus Hristos, și-l recunosc ca Fiu 
adevărat al Tatălui ceresc“ (ibid.). 
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suprematism creștin atât de virulent încât contestă până și valoarea, intențiile 
și necesitatea metodei comparative pe care el însuși, oricât de limitat, o 
practicase ani îndelungați, o dezonorare care altminteri urmează aceleași 
aliniamente cu conferința lui Georgian din 1878: 

 
„Limbuistica comparată“ – iată, nici la 63 de ani după Georgian 
nu i se aclimatizase numele într-o foarte francofonă cultură – „a 
realizat progrese uimitoare și minunate. În studiul fenomenelor 
religioase însă s’a întâmplat contrariul, fiindcă texte bud[dh]iste, 
mazdeiste și creștine au fost comparate și s’au făcut diferite 
concluzii; apoi s’a vorbit despre minuni și profeții, revelațiuni etc. 
Nu trebue să fie cineva preot distins ca să observe că atunci când 
pui o hârtie monedă veritabilă alături de una falsă – frauda e 
evidentă și imitația fără valoare. A identifica diferitele rituri, 
doctrine, a apropia manifestările sufletului după unele analogii 
superficiale13 și a neglija diferența capitală, aceasta înseamnă a fi 
într’o Încurcătură (Babilonie)“. [...] „După metodele de lucru 
a[le] unor oameni, cari nu văd mai mult, a căror conștiință e slabă, 
afirmând: Iisus a fost un om divinizat, ca și Bud[d]ha, ca și 
Ptolemeii din Egipt, sau ca împărații vechei Rome. După aceștia 
revelațiunea creștină e un mit. Prin abusul criticii interne aceștia 
diformează textele istorice, iar prin metoda comparativă 
fenomenele religioase le anihilează. Știința are menirea să 
clarifice lucrurile, să le lumineze, nu să le întunece. Filosofii 
umanității nu trebuie să creadă că sistemele lor sunt ultimul 
cuvânt al spiritului uman și că ei au ajuns la adevăr. Dumnezeule! 
Ce noapte stă înaintea noastră, dacă cu prețul muncii strict 
științifice nu vom găsi flacăra Divină, care a luminat pentru 
prima oară în Ierusalim: Iisus Hristos, tămăduitorul și 
mântuitorul umanității“14. 

 
§5. Nu era totuși mai apt Georgian, cu o jumătate de secol înainte? Cu Isaia și 
Lactanțiu, în fond, puteau sfârși și studii mai proaste. Ce uita înainte de orice 
Henry Pinard de la Boullaye era propria sa perspectivă despre meritele 
metodei comparative – și astfel rostul istoriei religiilor – și despre necesitatea 
integrității unei dezbateri științifice, preistoria a ceea ce și în română avea să 
devină studiul non-confesional al religiilor, eliminându-și astfel, de la amvon, 

                                                            
13  „Asoka, the Indian Constantine“, scria încrezător Max Müller într-o prefață 
cunoscută lui Georgian (op. cit., 1868, p. xxiv), pentru a prezenta, poate, un protagonist 
pe atunci necunoscut, obligat aici să devină și el un emul al împăratului creștinat, să 
devină și el un provincial mimetic al memoriei eurocentrice, chiar dacă îl preceda – și 
după Prinsep se știa deja foarte bine cât și cum îl preceda – cu aproape șase secole pe 
Constantin, în cel mai bun caz, pentru rigoarea minimă a comparației, un Asoka roman. 
14 Sublinierile aparțin traducerii din 1941. 
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ceea ce își republicase în același oraș și an. Era necesară, afirma el acum 
aproape un secol, tocmai o disjungere dintr-o „évidente influence des intérêts 
confessionnels et anticonfessionnels“15. Dar întreaga perspectivă a lui Pinard 
extrăgea din start dintre interesele confesionale catolicismul, înrădăcinat 
dogmatic în perpetuarea și rafinarea concepției despre o (unică) vera religio16. 
Și atunci, nemaicorelând ce însemna să fie în același timp teolog catolic și 
istoric francez al religiilor, Pinard își oferea deznodământul critic, o enormă și 
nici măcar foarte abilă escamotare, astfel: 

 
„S-a ajuns la această babilonie datorită abuzului criticii interne și 
a metodei comparative, care s’a întrebuințat de multă vreme. Unii 
utilizând versuri din Virgiliu și Homer, alții observând pe 
Tertulian, au compus diferite poeme cu subiecte variate. 
Combinându-le cu versetele din sf. Evanghelii au redactat 
originile creștinismului, istorii și poeme pe cari le voiau ei, – dar 
știința adevărată n’admite astfel de reconstruiri arbitrare. S’au 
făcut abuzuri cu privire la Noul Testament, au fost disecate 
textele, fără să se țină seama de mediul din care au eșit, de 
scriitorii bisericești și comunitățile cari le-au controlat și aprobat. 
Exegeții protestanți au neglijat Sf. Tradiție – ori Tradiția 
înseamnă Biserica – datorită «liberului examen» și Biserica a fost 
suspectată. | Metoda comparativă a religiilor, din cauză că nu a 
ținut seamă de faptele reale ale vieții creștine, a compromis 
știința17. Altfel, compararea evenimentelor istorice și explicațiile 
interesante date în mod cinstit pot aduce multe foloase 
creștinismului“ (op. cit., p. 5).  
 

Ce recunoaștem aici? Tocmai formula lui Georgian din Prefață – „a fi și cu ei, 
și în contra lor“. Pinard de la Boullaye o dezechilibrează puternic și o împinge 
până la eșec: „a fi cu ei“, cu tot cu tratatul său, avea un sens extrem de limitat 

                                                            
15 L’étude comparée des religions (Essai critique), Tome I: Son histoire dans le monde 
occidental, Paris, Beauchesne, 1922, vol. 1, §164, p. 337. 
16 Un simili-tratat silențios, redutabil și amănunțit De vera religio se regăsește în 
fundalul tuturor și oricărei religii. Abia de aici încolo, deloc înainte de detectarea și 
respectarea lui, se pot schița adecvat întrebările necesare în istoria religiilor, depășind 
astfel ceea ce mulți au numit epoca copilăriei acestei științe (și căreia Georgian și 
Pinard îi aparțineau). 
17 Rămâne foarte ciudat (de non-modern) ca forme de revelație să-și aștepte confirmarea 
de la științe istorice și filologice, și în același timp să privească istoria religiilor ca pe o 
extindere a câmpului dominației tocmai întrucât altminteri ar privi istoria religiilor ca 
pe o restrângere și regresie a câmpului dominației. Nu despre asemenea fluctuații e 
vorba, de îndată ce nu mai e vorba despre dominație. Pentru a îndepărta alte posibile 
forme de discurs suprematist, un teolog creștin ar fi putut folosi tocmai aceste 
argumente. Numai că istoria Occidentului și „europenizarea lumii“ nu l-au pus nicioda-
tă, în extrem colonialul secol al XIX-lea, într-o asemenea situație. 
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și altminteri foarte limitativ, deschizând larg calea, autoritar teologic, pentru 
„a fi în contra lor“. Ce altceva mai recunoaștem aici? Foarte la îndemână, 
dezideratul tuturor culturilor științifice moderne ca funcția (și meseria, și 
perspectiva, și rezultatul – dacă el se impune ca inevitabil) de teolog și cea de 
istoric al religiilor să fie separate, cum de altfel sunt în modernitate și statele 
și bisericile, la care se adaugă principiul sănătos ca fiecare dintre ei să-l 
recunoască pe celălalt. Critics, not caretakers, după cum a formulat cu 
postmodernă emfază radicală, demult, Russell T. McCutcheon18. Și în același 
timp, cum o știu istoricii (teoreticieni) ai religiilor cu o viziune mai echilibrată 
(mai integratoare, în fapt): nici purtători de grijă și atunci nici inamici, riscul 
similar fiind, pentru critics, de a se transforma în opusul unor caretakers, 
oricare ar fi opusul acesta. Startul poate fi rapid îmbunătățit chiar și când un 
istoric al religiilor confruntă un teolog (orice teolog) care ar tinde să-i nege, 
limiteze sau vătămeze obiectul: atunci când o formă de revelație tinde să 
consume restul peisajului, i se poate reaminti, tocmai, că nu e nicidecum 
singura cu o asemenea pretenție de veracitate și unicitate. Și că dacă fiecare 
religie ar da curs consumării realului nu s-ar ajunge nicăieri. Sau – în lipsa 
armistițiului – s-ar ajunge la simpla abolire reciprocă: la limită s-ar reajunge 
la războiul religios, la distrugerea religioasă, la mutilarea religioasă, la 
convertirea religioasă forțată, adică la formele de act provenit și din 
inexistența sau înăbușirea oricărei comparații, a oricărei istorii a religiilor și a 
oricăror beneficii ale (statutului) religiei în modernitate – atât religie în 
oricare dintre sensurile lor tradițional-istorice, cât și religie în sensul de obiect 
al cunoașterii și obiect al aprofundării și sistematizării acestei cunoașteri, 
așadar o știință, așadar religiune comparată, așadar istoria generală și 
comparată a religiilor. 
 
§6. Cum aveau să evolueze „studiile de religiune comparată“? Întâi de toate, 
dacă am reciti întregul text suprimând pasajele de cateheză ortodoxă și 
„paralelismul“ teologic deseori fără obiect, el va semăna dintr-odată cu mult 
mai mult cu ceea ce publica, analogic-naturalist și începând cu 1880, Revue de 
l’histoire des religions, primul periodic în lume cu acest nume. Ajunși în acest 
punct, putem trece în planul unei observații încă și mai decisive: titlul versus 
subtitlul, secțiunile I și VII-VIII versus secțiunile II-VII, teologia ortodoxă 
suprematistă și indianistica preponderentă, „a fi și cu ei, și în contra lor“, totul 

                                                            
18 Nu aici am putea redeschide dezbaterea despre originile intelectuale globale ale 
istoriei comparate a religiilor, însă cititorul are deja la dispoziție o viguroasă 
bibliografie în OAI I-II: a se vedea, acolo, mai ales contribuțiile lui Gregory D. Alles, 
Philippe Borgeaud, Giovanni Casadio, Wilhelm Halbfass, Hans-Georg Kippenberg, 
Bruce Lincoln, Tomoko Masuzawa, Jonathan Z. Smith, Michael Stausberg sau Guy G. 
Stroumsa, al căror numitor critic și conceptual comun l-am asumat de multă vreme. De 
fapt, în ce ne privește, interesul pentru istoria disciplinei a pornit odată cu cel pentru 
Georgian (și în chiar acești termeni l-am prezentat în cadrul unei emisiuni la Radio 
România Cultural, în iarna lui 1997). 
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ne conduce la a constata – iradiind textul lui Georgian cu evoluția istoriei 
religiilor de atunci încoace – că tocmai am citit două texte. Ele au fost scrise 
împreună, ele derivă ca sudate dintr-un singur nucleu, ele exprimă o singură 
întrebare (și o singură căutare), dar ele sunt mai ales bifocale, contrastante, 
disjunse. Și cel mai bine se va percepe asta citind separat teologia de istoria 
religiilor, adică aplicând à rebours răscrucile pe care și le-a configurat tocmai 
evoluția colectivă a temelor, problemelor, studiilor și textelor discutate de 
Georgian. Dacă am dori să descoperim religia vedică sau pe cea romană 
pentru ele însele? Dacă am citi fiecare secțiune din micul text al lui Georgian 
sub orizontul autonomiilor? Dacă, pentru a citi gveda, nu am recurge nici la 
vechii perși, nici la Seneca? Dacă, și surprizele sunt colosale, ne vom interesa 
de autorii prezumați ai acestor incredibile versuri vedice în chiar orizontul lor 
(Georgian asta va face în 1887 și în chiar acest volum), în exclusivitatea 
construcției vieții și societății lor religioase? Dacă am descoperi că, făcând 
propriu-zis asta pentru o clipă, ceilalți apar în plus, o proteză de înțelegere 
care e inutilă pentru că organul sau corpul protezat nu are nici o urmă istorică 
de infirmitate? Acesta e raționamentul la care a fost condus arhicomparatistul 
Max Müller, la câțiva ani după încercarea de comparatistică a lui Georgian – 
„Why should we always compare? [...] A study of Sanskrit literature has its 
own purpose“19 – și aceasta a fost și calea prin care indianistica clasică a 
eliminat ultimele suprapuneri cu lingvistica comparată, apoi cu interesele 
teologice, în cele din urmă cu interesele coloniale. 
 
§7. Și e apoi intuiția-explicația-metoda „a fi și cu ei, și în contra lor“: ce 
frumusețe că un tânăr, un necunoscut cvasi-universal precum Georgian a 
putut formula încă de la început concis (și a putut chiar publica, fără nici un 
ecou în epocă) linia orizontului în care se vor mișca cinci sau patru generații 
de compatrioți ai săi, fie teologi, fie filosofi, fie istorici, fie chiar, în mult mai 
puține cazuri, istorici ai religiilor. „A fi și cu ei, și în contra lor“ avea să 
indice recomfortarea (până la lipsa de griji) după cum avea să exprime 
pericolul (și harta evitărilor lui). „A fi și cu ei, și în contra lor“ va formula și 
ambiguitatea inevitabilă, și libertatea posibilă. Căci „a fi și cu ei, și în contra 
lor“ nu a fost expus și crezut numai de către europeni și în mai toate limbile 
europene, ci și de indieni și arabi în arabă20, hindi sau bengali. „A fi și cu ei, și 
în contra lor“, primitiv și timpuriu spus astfel în română, este tocmai plexul 
modernității care începe să înțeleagă cum „religia“, prin natura ei defectivă de 
singular, devine obiect al cunoașterii, împreună cu și în același timp în afara 
tuturor recomandărilor religioase. „A fi și cu ei, și în contra lor“ va înghiți cu 

                                                            
19 M. Müller, India, op. cit., 1883, p. 5. 
20 În marile sale tratate și traduceri aproape milenare despre religiile Indiei, al-Bīrūnī nu 
se replia numaidecât în teologia islamică, ci era gata, pe zeci de pagini, să descopere 
fapte considerabil, dacă nu chiar în întregime noi. Vezi acum Mario Kozah, The Birth of 
Indology as an Islamic Science: al-Bīrūnī’s treatise on Yoga Psychology, Islamic 
Philosophy, Theology and Science vol. 97, Leiden-Boston, Brill, 2015. 
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anticipație tinere dileme viitoare despre raporturile insider-outsider și va 
ridiculiza cu anticipație pretenția de justețe a întrebării unanim jurnalistice, 
poate cea mai plictisitoare dintre neînțelegeri: „dar credeți în Dumnezeu?“. În 
fine, „a fi și cu ei, și în contra lor“ e la originea exilului intern și a exilului 
propriu-zis al tuturor indianiștilor și istoricilor religiilor de origine română 
care aveau să constate că nu poți fi cu adevărat cu mai nimeni la București, 
fiind în același timp deschiși lumii, și anume unei lumi întregite21. Chiar și 
când asta a presupus solitudinea unui cabinet, ca la Georgian22, el trebuia să-și 
scrie mai departe și să-și păstreze mai departe manuscrisele ordonate. 

 
§8. Vom mai observa și că cele mai multe surse și expoziția cea mai amplă 
sunt consacrate buddhismului indian23. Textul lui Georgian prezintă astfel 
toate trăsăturile unui document fondator și pentru studiile buddhiste în cultura 
română, cu limitările sale și transferând și alte limitări ale momentului 
european al descoperirii și studierii buddhismului indian24. El fusese deja atins 

                                                            
21 Agreem așadar, și împărtășim aici, observațiile lui Stephen Greenblatt în marginea 
redefinirii „mobilității culturale“ drept constantă și nu numai noutate entropică, oricât 
de favorizată ar fi devenit ea după inventarea universității humboldtiene: „Radical 
mobility is not a phenomenon of the twenty-first century alone, but is a key constituent 
element of human life in virtually all periods. Yet academic accounts of culture tend to 
operate on exactly the opposite assumption and to celebrate what they imagine to be 
rooted or whole or undamaged. To grasp the shaping power of colonization, exile, 
emigration, wandering, contamination, and unexpected, random events, along with the 
fierce compulsions of greed, longing, and restlessness, cultural analysis needs to operate 
with a new set of principles“, cf. Stephen Greenblatt (with Ines G. Županov, Reinhard 
Meyer-Kalkus, Heike Paul, Pál Nyíri, and Friederike Pannewick), Cultural Mobility. A 
Manifesto, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 2. 
22 „The field of study had lost its first ‘window of opportunity’“, putem atunci repeta, cu 
comparatiștii Lauri Honko (1932-2002) și Veikko Anttonen (descriind istoria 
academică finlandeză). Mircea Eliade mai întâi, apoi și Anton Zigmund-Cerbu, și 
Marcel Leibovici, și Arion Roșu, și Ioan Petru Culianu au numărat, fiecare cu exilul lui, 
încă și încă o ocazie pierdută de la exilul intern al lui Georgian. Vezi Veikko Anttonen, 
„Comparative Religion at the University of Turku and the University of Helsinki: A 
Brief Survey“ (f.a.), disponibil la uskontotiede.fi/en/society/history/. Veikko Anttonen 
(n. 1948) a fost unul dintre participanții cei mai prestigioși, în 2006, ai Congresului 
EASR | IAHR de la București, în prezent fiind vice-președinte al IAHR. Georgian, ca 
atâția alții, ar fi putut adera deja și la observațiile lingvistului genevez Alessandro 
Chidichimo „On Scarcity and Academics“ (pornind de la exilul lui É. Benveniste în 
Elveția în timpul războiului, manuscris nepublicat, 2019, pentru care îi mulțumesc). 
23 Ce ar fi putut pe atunci consulta Georgian se poate verifica chiar și cu Joseph Albert 
Edmunds, „A Buddhist Bibliography“, JPTS 1902-1903, pp. 1-60, și el un comparatist, 
care altminteri căuta Buddhist Texts in John (Philadelphia-London, 1906). Pentru 
contextul britanic, J. Jeffrey Franklin, „The Life of the Buddha in Victorian England“, 
English Literary History 72 (2005), no. 4, pp. 941-974.  
24 Interpretatio christiana, dacă nu chiar europaea, în acord cu majoritatea publicațiilor 
occidentale constrânse, deocamdată, să „normalizeze“ astfel buddhismul. Categorii 
indispensabile monoteismelor precum „Dumnezeu“, „Creator“, „Judecată“, „suflet“, 



 
 
 

CONSTANTIN GEORGIAN 
 

 

138 

de acel „Bacillus Sanskriticus, an incurable affliction which is notably 
conducive to further study”, cum l-a numit Walter Maurer25. Câteva indicii 
suplimentare de acuratețe se cuvin semnalate. În scurta prezentare a 
buddhismului indian, Georgian nu pare deloc a fi fost influențat de incipienta 
și în bună măsura falsa dezbatere occidental-europeană dacă buddhismul este 
o religie sau o „filosofie“. Din fericire, el își scutește cititorii de un asemenea 
start eronat de clasificare. De la Wurm nu reține|m nimic mai mult decât 
schema tratatului, acel template nemțesc care „cadrează și răftuiește“ materia, 
repartizată și înțeleasă altminteri destul de inconsecvent. Am putea reține însă 
un reverend ca Daniel John Gogerly (1792-1862) și un ambasador în „Ceylan“ 
ca Paul Grimblot (1817-1870), mult interesați în explorarea și studiul 
manuscriselor pāli. Dimpotrivă, altceva îl atrage: ca un deja exersat istoric, să 
observe că „Buddhismul este fondatorul vieții monahale“ (f. 92r). Este 
monahismul – necesitate intrinsecă, precepte, instituție, organizare – o 
descoperire a buddhiștilor? Da, spune Georgian, subliniind prioritatea indiană 
a monahismului feminin, mult înaintea oricăror altor religii, ordine și 
confesiuni: „Comunitățile de monahi sunt începute de buddhiști, dar și cele de 
maici tot acolo le găsim pentru prima oară în istoria lumii“. E atât de corectă 
această frază încât am fi putut-o, în circumstanțe responsabile și mai 
sănătoase, citi mai întâi într-un Manual de Istoria religiilor pentru licee, în 
nici un caz într-un manuscris ignorat în etate de 141 de ani. Ba chiar calitatea 
comparatisticii primare dintr-un astfel de Manual s-ar putea evalua după 
prezența unor astfel de judecăți, care au tot: însemnătate, obiectivitate, 
echilibru, concizie. Cum și unde aflăm pentru prima oară fapte fundamentale 
ale istoriei „religiilor lumii“, chiar și când am afla-o pentru ultima dată, pune 
în joc întregul beneficiu al ideii de pedagogie și al practicii educației. Justifică 
de ce păstrăm școli. Cititorul e astfel îndemnat să verifice el însuși dacă 
discursul public și pedagogic despre religie, spre sfârșitul primului pătrar al 
secolului al XXI-lea și în aceeași limbă, respectă sau nu măcar aceste minime 
criterii26. 

                                                                                                                          
„persoană“, „mântuire“, „biserică“ nu au nici un echivalent acceptabil în buddhismul 
indian și asiatic, sunt contrasensuri, dar sunt întrucâtva aplicabile pentru alte religii 
indiene, inclusiv cele non-vedice precum jainismul, însă pentru studiul buddhismului 
(pentru care au avut un sens propriu limitat conceptele de „mânăstire“ și „monahism“, 
„confesiune“, „relicve“, „schismă“ și chiar „conciliu“, „decalog“ sau „apostoli“, în 
sensul mai strict de discipoli principali direcți ai fondatorului) au fost chiar nocive. E 
adevărat că relevanța lor, pentru traducători și publicul încă cultivat, a intrat în faza 
terminală, dar tenacitatea oarbă a diferitelor aproprieri se manifestă încă până și în 
contexte cvasi-academice. 
25 Walter Harding Maurer, The Sanskrit Language: An Introductory Grammar and 
Reader, London, Curzon Press, 1995, p. [v]. 
26 Problemele unui posibil Manual românesc de Istoria religiilor pentru cursul secundar 
(în care activase Georgian) rămân masive, stringente și sunt deseori escamotate, iar 
eventualul interes sociologic pentru dezbaterile din ultimii ani rămâne parohial, confuz 
și anistoric (de pildă D.M. Radu, „Mediatization of Public Controversies in the 
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Georgian va trebui totodată comparat cu unii teologi și scriitori 
dinspre care e concludent că, așa cum nici el nu avea să continue studiile 
buddhiste, nici alții în preajma lui nu au făcut-o. O primă lucrare de mai mare 
întindere îi va aparține unui Dr. Vasile Găină, teolog bucovinean meritoriu 
pentru începutul secolului XX, cu un subtitlu care indică deja regresul: 
Buddhismul și Creștinismul. Studiu apologetic27. Va fi mai semnificativ, cum 
am văzut, Ion Pillat în Visări budiste (1912), decât interbelicii care nu au fost, 
de fapt, deloc contemporani cu Eliade. Nu vom insista asupra nătângelor 
„Retropriviri budiste“28 ale lui A. E. Iordan, însă preotul și profesorul clujean 
Ioan Vască, deja în 1934, a ținut să dovedească mai amplu cum se pot rata 
probleme de istorie a religiilor prin îngustimi și comandamente teologice, de 
care încercarea lui29 e plină-ochi. Pe bunul preot Găină îl va și legionariza un 
viitor autor de manuale teologice de Istoria religiilor în comunism, Emilian 
Vasilescu30. 

 
§9. Aproape jumătate de secol după Georgian, unele studii vor insista, sub 
îndrumarea mai cunoscutului Pater Wilhelm Schmidt, asupra trăsăturilor 
monoteiste prezente în religiile cele mai arhaice. Un postulat, deziderat sau tic 
teologic care încheie cariera aproape bimilenară a unui creștinism profund și 
exhaustiv clasificator al celorlalte religii, începând cu iudaismul și chiar din 
momentul în care și iudaismul avea să devină, ca răspuns, clasificator cu 
privire la noua religie, după cum aveau să devină împreună, ca monoteisme, 
agenți clasificatori ai întregii diversități lor cunoscute ca „politeisme“ și 
„păgânism“. Lucrul se observă cel mai clar în privința religiilor nu subalterne 
și minoritare, ci al religiilor stinse. Religiile extincției capătă un același regim 
de memorie și rămân – atât pentru teologii anticipării („fulfillment“ etc.), cât 
și pentru istoricii propriu-ziși – profund active31. Sunt absențe roditoare 
(mithraismul, maniheismul, ājīvika, dar mai mult decât oricare, probabil: 

                                                                                                                          
Romanian Online Press: The Religious Education Class“, Revista română de sociologie 
s.n. 30 [2019], no. 1-2, pp. 107-134, care, deși amintește și două contribuții ale noastre 
din 2014, demonstrează că nu le-a citit). 
27 Cernăuț[i], Societatea tipografică bucovineană – Editura autorului, 1906. 
28 În Viața noastră. Socială, economică, literară, științifică și culturală [Cluj], An II, nr. 
4, 1 martie 1937, p. 5. 
29 I.[oan] Vască, „Hristos și Buddha (Foileton)“, Renașterea. Organ național-bisericesc 
săptămânal [Cluj] An XII, nr. 16, 22 aprilie 1934, pp. 1-3 (I), nr. 17, 29 aprilie 1934, 
pp. 1-3 (II), nr. 18, 6 mai 1934, pp. 1-3 (III), nr. 19, 13 mai 1934, pp. 1-3 (IV). 
30 „Dr. Vasile Găină, apărător al credinței“, Sfarmă-piatră, An V, nr. 151, Duminică 5 
februarie 1939, p. 3. 
31 Despre teologia unui „fulfillment“ creștin (protestant) aplicat la fața locului religiilor 
Indiei, proces pus în mișcare deja în vremea lui Georgian și amplu elaborat mai târziu 
de J. N. Farquhar, la care a apelat mult și Eliade în tinerețe, vezi acum Harald Fischer-
Tiné, „Third Stream Orientalism: J. N. Farquhar, the Indian YMCA’s Literature 
Department, and the Representation of South Asian Cultures and Religions (ca. 1910-
1940)“, JAS 69 (2020), pp. 1-25. (Online 20 ianuarie 2020). 
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religia greacă, sau chiar sigur, cel puțin până la redescoperirea scrierilor 
gnosticismului), spectre care ordonează așa cum se cer ele însele ordonate. Și 
pentru care teologiile presimțirii instituiseră deja un cult al morților – al 
morții religiilor celorlalți, chiar dacă nici ei, nici ele nu se mai află în același 
regim de prezență printre noi. O dată, de două ori, de douăzeci și nouă de ori 
citându-l pe Seneca (cum aici se întâmplă), autorul se lansează cu putere într-
un viraj al creștinării stoicului, în finalul astfel deturnat al prezentării religiei 
romane. Pentru prima și deja ultima dată, îl auzim pe Georgian predicând. Și 
chiar admonestând general, „în contra necredinței veacului acestuia“, cu 
retorica aură devolutivă pe care tocmai istoricii religiilor o pot regăsi în atâtea 
alte circumstanțe și cu atâtea veacuri înainte sau înapoi. 

Aici, metodologic și erudit, de la Georgian aproape că deja se putea 
învăța ceva. Tot încercând să justifice că atâtea tradiții religioase evocă, de 
fapt, creștinismul, rezultatul subtil cel mai convingător e că auditoriul sau 
cititorii ajung măcar la concluzia că toate aceste tradiții sunt religioase, ele 
descriu toate cea dintâi similitudine cu creștinismul: sunt, împreună, fiecare 
din ele, inclusiv creștinismul, religii. În acest sens, și de altfel și în opțiunile 
sale pentru literatura sanscrită, alături de alți câțiva despre care se poate proba 
că i-a influențat, am adăuga acum și numele lui Dimitrie [Dumitru] Nanu 
(1873-1943), elev al liceelor Matei Basarab și Sf. Sava, așadar dublu expus la 
activitatea de profesor a lui Constantin Georgian32. 
 
§10. Dar sunt și o sumedenie de formule memorabile, inclusiv diminutivale, și 
e tonic a le regăsi la începuturile istoriei religiilor în limba română. El 
vorbește la un moment dat, în cheie augustiniană, despre „talantul mântuirii“ 
(nu „talentu“! cum scrie, ambiguu etimologizant, textul imprimat...). „Olimpul 
roman“ (din care, curios, nu e pomenit nici măcar numele unui singur zeu) îi 
apare, după critica patristică devastatoare a religiei romane, „un alcazar 
desfrânat“. Și adaugă, convins asemeni oricărui bun latinist: „Eu cred că ne 
înșelăm dacă ne închipuim astfel religiunea romană“. Avusese dreptate. 
„Filozofia, intrând cu Socrate în calea sa naturală“, observă el altundeva, „a 
curs limpede și majestuos, a fructificat malurile pe unde a trecut“ (104) – 
adică a rodit. Dimensiunea restrânsă a bolului monastic buddhist e redată prin 
„văscior“, iar Georgian vede îndată o continuitate cu ustensilele de 
proveniență indiană ale dervișilor. Influențat poate și de germanul 

                                                            
32 „Iată pentru ce am pus la îndemâna cititorilor“, spune Dimitrie Nanu în prefața la 
Bhagavad-gītā tradusă din franceză, „textul acesta brahmanic al Prea fericitului 
Krishna, după traducerea d-lui [Émile] Burnouf. Cititorul va putea singur să descifreze 
cu ușurință simbolurile și să ia din aceste pagini esențialul peste care timpul nu trece. 
Învățătura brahmanică, fiind ca și cea socratică, trepte pe care cugetarea omenească s’a 
ridicat ca să poată mai bine înțelege splendidul răsărit al Divinității în Kristos, lectura 
precursorilor la lumina Lui, trezește cele mai însemnate reflexiuni. Sunt străfulgerări 
care îți arată propriul tău adânc necunoscut“ (disponibil la https://șovărel.ro/prefata-
bhagavad-gita-2/). 
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Hand|büchlein (cărticică și chiar „trătățel“, după Andrei Pleșu), un sūtra | 
sutta devine, în fine, adorabil și nu întrutotul inexact, „un codicel“. Ar fi fost 
gata să recunoască însă că Saṃyutta-nikāya și Aṅguttara-nikāya, needitate și 
netraduse încă pe atunci, sunt colecții canonice constituite, după aritmetica lui 
Buddhaghosa și chiar dacă unii sutta încap pe mai puțin de o pagină, din 
7.762, respectiv 9.557 de „codicele“? 

 
§11. Recapitulând temele adnotate în Analiza primară, dacă lăsăm deoparte 
variațiunile asupra luminii și voga miturilor solare33, principalele rămân: 
trăsăturile, morfologia și omnisciența ființei supreme, monoteismul primitiv, 
poziția confesiunii colective buddhiste, dualismul iranian, tradițiile religioase 
precreștine ale Romei. De unde le cunoaștem? Sunt chiar titlurile marilor cărți 
și contribuții ale lui Raffaele Pettazzoni34. Iar dacă cititorul român va 
descoperi un aer intrinsec de familiaritate cu textele și formulările lui 
Georgian, el e în cea mai mare măsură datorat lecturilor-filtru sau titlurilor-
ecluză din Eliade. Vor fi de urmărit, atunci, mai ales căile prin care 
„religiunea comparată“ a lui Georgian conduce de la sine către orizontul, 
metoda și plauzibilitatea textelor comparative ale lui Eliade, ca sens al 
evoluției generale a disciplinei regăsit azi într-o dublă stratificare, în același 
context lingvistic, religios, cultural și academic local și două generații mai 
târziu. Aceasta e filiația genetică restituită aici, însă nu acesta e, din nefericire, 
și sensul direct și viu al dezvoltării istoriei religiilor în România. Eliade însuși 
a aflat de existența lui Georgian cu patru decenii întârziere și nu a avut sub 
ochi niciodată manuscrisul editat aici. 
 Eliade nu s-a interesat sistematic de eventualii predecesori ai săi 
români35, iar a căuta indianiști și istorici ai religiilor de care nimeni altcineva 

                                                            
33 Într-un articol din Kottabos publicat de Trinity College din Dublin, un anume cleric 
anglo-irlandez Richard Frederick Littledale a prezentat „The Oxford Solar Myth“, o 
sagace parodie la metoda filologică comparativă a lui Max Müller luând ca țintă tocmai 
numele german de Müller. Episodul e foarte cunoscut, dar vezi acum John R. Davis, 
Angus Nicholls, „Friedrich Max Müller: The Career and Intellectual Trajectory of a 
German Philologist in Victorian Britain“, Publications of the English Goethe Society 85 
(2016), no. 2-3, pp. 67-97. 
34 Cronologic: La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell’Iran (Bologna, 
Nicola Zanichelli, 1920) | Dio. Formazione e sviluppo del monoteismo nella storia delle 
religioni. I: L’essere celeste nelle credenze dei popoli primitivi (Roma-Bologna, 
Athenaeum, 1922) | La confessione dei peccati, Bologna, Nicola Zanichelli, 1929-1936 | 
și întreg parcursul început cu „La formation du monothéisme“, RHR 44 (1923) [1924], 
pp. 193-229, tradus parțial în română de Mircea Eliade, în mai 1926, în Orizontul. 
Revistă enciclopedică ilustrată (nr. 20, p. 238, no. 21, p. 251 și nr. 22, p. 254, în care a 
și adăugat intertitlul „A existat un monoteism primordial?“...) și încheiat cu „Das Ende 
des Urmonotheismus?“, Numen 3 (1956), pp. 156-159, Onniscienza di Dio (Torino, 
Einaudi, 1955) & All-knowing God. Researches into Early Religion and Culture 
(London, Methuen, 1956). 
35 Cât de diferit e pentru Eliade cazul lui Honigberger, descoperit în 1930 la Calcutta, 
am arătat în Honigberger (2004) și Yoga (2016), și e adevărat și foarte ilustrativ că nu 
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nu auzise, în tinerețea lui, nici măcar nu intra în discuție. Ar fi trebuit ca 
numele acestora să fie un bun public, recunoscut cultural deja, chiar și mult 
mai puțin decât era numele lui Hasdeu, oricât de uitat devenise Hasdeu în anii 
1920. Să aibă de unde începe. Acesta a fost și rostul ediției de față: să elimine, 
pentru viitor, constrângerea pe care a întâmpinat-o cândva Eliade, care i-a 
răspuns lui Arion Roșu în 1966 vorbind nu despre Georgian, ci mai mult, și 
încă o dată, despre sine însuși... Nu egolatria e imputabilă aici: ci identificarea 
unui eșec al anilor 1870-1880 ca eșec al anilor 1930, eșuare care inclusese și 
eșecul că Georgian nu a avut un cititor, în același oraș, precum i-ar fi putut fi 
Eliade tânăr. 

Dar s-ar fi putut întâlni. Speranța de viață a unor competențe și 
contribuții poate fi legitim disjunsă din moartea prematură a autorilor lor, 
altminteri ar trebui să ne închipuim și un Eliade decedat pe când edita abia al 
doilea volum din History of Religions. Jolly, născut cu câteva zile înainte de 
Georgian și pe care avea să-l citească și întâlnească, moare în 1932. Născut tot 
în 1850, Hermann Jacobi – cel mai redutabil discipol și succesor al lui 
Albrecht Weber, profesor și al lui Georgian – moare în 1937 (și avea să fie 
evocat până și în Secretul Doctorului Honigberger). Dacă Georgian moare în 
1904 la nici 55 de ani, tot ce era timpuriu în scrierile și în inițiativele sale e 
placat de atunci de o formă de uitare îmbătrânită. Dar Jolly și Jacobi sunt două 
jaloane îmbietoare: până în 1937, până în 1932, dacă ar fi trăit, Georgian ar fi 
putut să-l îndrume în studiul indianisticii și al istoriei religiilor pe foarte 
tânărul Eliade, iar dacă am adăuga și configurarea așteptărilor lor normale, ar 
fi putut face asta chiar la Universitate, cum devenise firesc în întreaga lume 
între timp, la Catedra de limbă și literatură sanscrită. I-ar fi răspuns la toate 
întrebările și i-ar fi împrumutat foarte multe cărți (cum a făcut-o și Arion 
Roșu) – cărți rare, cărți apărute în India când India nu-i era încă deschisă, 
cărți din care ar fi deprins nu numai o știință veritabilă, ci și cât de departe 
ajunsese indianistica deja, „ce instrumente vor trebui celor ce vin“. Și i-ar fi 
corectat în șpalt, la întoarcerea din India, toate citările, traducerile și 
terminologia în limbi indiene, ca să devină prin debutul cu Yoga, în 1936, un 
indianist respectat de colegii săi, măcar atât cât el însuși fusese respectat și 
încurajat de profesori comparabili numai cu Dasgupta: Bergaigne și Weber. 
Între Georgian și Eliade a rămas în schimb un mare și insurmontabil gol. Nu e 
o reverie contrafactulă, ci un indiciu în plus a ceea ce a lipsit atunci și avea să 
lipsească pentru multă vreme. Altfel spus, de aici pornise îndemnul deja vechi 
de a-i restitui, când singura formă de recunoaștere a familiei lor de indianiști 
și istorici ai religiilor români a rămas, azi, editarea lor critică. 
§12. Georgian e un timpuriu, insuficient pregătit, insuficient înțeles și 
insuficient sprijinit pre-pettazzonian, în singurul sens aplicabil cu adevărat 
tuturor acelor opere individuale: în sensul în care disciplina însăși, indiferent 
de erorile presărate de mulți dintre cei care s-au întâmplat în acei ani să o 

                                                                                                                          
știm nici ce ar fi putut include Secretul Doctorului Georgian, implauzibil și pentru că ar 
fi trebuit oricum să-i citească o ediție. 
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ilustreze, conducea vădit spre opera lui Raffaele Pettazzoni36. Multe, foarte 
multe, zeci și zeci de nume de divinități, cărți sacre, „instituții“ și „ceremonii“ 
sunt pentru prima dată aici menționate, prezentate sau traduse în limba 
română, acesta fiind veritabilul text de graniță. 

Cum patrimoniul de generaliști este limitat și cum specialitățile 
cantonale, teoria și istoriografia sunt singurele ancore pentru cele două 
generații active azi după ultimul comparatist generalist (Eliade), e aproape de 
la sine înțeles că nu toți cercetătorii contemporani lucrează cu aceeași 
arhitectură a patrimoniului de metodă, tematică și rezultate ale istoriei 
religiilor. Pentru a lua un singur exemplu recent, Vinciane Pirenne-Delforge 
are o altă viziune: „L’ambition d’inclure toutes les religions dans un ample 
mouvement interprétatif tel que le rêvait un Friedrich Max Müller au milieu 
du XIXe siècle est définitivement morte en 1986, l’année du décès de Mircea 
Eliade“37 (dar an de naștere al Encyclopedia of Religion...). Orice analiză 
viitoare care ar face un astfel de salt de la Müller direct la Eliade s-ar plasa 
eronat dacă nu ar înțelege proiectul lui Müller ca împlinit în opera lui 
Pettazzoni și pe al lui Eliade ca derivând din opera lui Pettazzoni („vos 
problèmes sont mes problèmes“), operă a lui Pettazzoni38 – ca și opera lui 
Burnouf39 – pe care varii incongruențe, incompetențe, uitări și faimoase 

                                                            
36  Se poate reciti prezentul Georgian vedic-avestic dinspre progresele tânărului 
Pettazzoni, „Amesaspentas e Adityas“, Studi italiani di filologia indo-iranica 7 (1909), 
pp. 3-14 (pentru a da un exemplu circumscris din o sută posibile). 
37 V. Pirenne-Delforge, Le polythéisme grec comme objet d’histoire. Leçon inaugurale 
prononcée le 7 décembre 2017, Paris, Collège de France | Fayard, 2018, p. 9, care 
reamintește vorba dizgrațioasă și pariziană a lui Paul Veyne: „En histoire des religions 
comme en amour, la plume glisse facilement“ (p. 13 n. 13). 
38 Contribuțiile școlii italiene de storia delle religioni sunt în ultimele două decenii 
semnificative: se disting cele ale lui Domenico Accorinti, Giovanni Casadio, Mario 
Gandini, Enrico Montanari și Valerio Salvatore Severino, discutate cel mai recent, în 
context global, de Natale Spineto, „Recent Studies on Raffaele Pettazzoni“, HR 59 
(2020), no. 4, pp. 304-313. Rămâne straniu, pentru noi, că opera lui Pettazzoni a fost 
cunoscută și studiată mult mai puțin, în ultima jumătate de secol, decât opere (mult) mai 
friabile și mai puțin sistematice ale colegilor lui (ale oricărora dintre ei). 
39 Am aici în vedere nu numai ceea ce am prezentat din 2004 încoace, la Paris, Messina, 
Bologna, Berna, sau în India și în Thailanda (pentru care sunt constrâns să trimit la 
Bibliografia generală, în OAI I, 2017), ci mai ales arhiva lui Eugène Burnouf, infinit 
mai ilustră decât cea rămasă de la Constantin Georgian, dar și mult mai puțin studiată și 
deloc editată. În centrul cărei munci transcontinentale se situase Burnouf, mai ales după 
1835, el care avea să fie responsabil de nașterea studiilor buddhiste și chiar a interesului 
public pentru buddhism tocmai în Statele Unite ale Americii (prin traducerea la 
inițiativa lui Thoreau, în 1844 și în The Dial, a unor „Fragments des prédications de 
Buddha [Extraits du Lotus de la Bonne Loi, ouvrage inédit, traduit du sanscrit par M. 
Eugène Burnouf]“, Revue indépendante VII, le 25 avril 1843, pp. 520-534, respectiv 
„Considérations sur l’origine du bouddhisme [lu dans la séance publique des cinq 
académies le mardi 2 mai 1843]“, Revue indépendante VII, le 25 mai 1843, pp. 231-
242), se va putea constata cel mai bine de pildă citindu-i ansamblul corespondenței 
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interese extraștiințifice (precum și mecanismele sordide ale publicității, al 
cărei grad de poluare s-a decantat mai târziu în unele teme de teze de doctorat) 
nu le recunosc încă în acord cu magnitudinea, cu acuratețea și cu relieful lor. 
Pentru asemenea culmi, prea puțină geodezie. În istoria disciplinei, care ar 
trebui să aibă ca obiectiv prioritar și de sine stătător relieful compact, întregit 
și comparat al operelor, câmpul lor gravitațional încă nu reiese. 

Suprapunând cele trei analize, îl putem acum reciti pe cel mai 
îndepărtat dintre cei nu nepregătiți care încercau deja să răspundă unor 
probleme veritabil ale noastre. „Ce instrumente mi-au trebuit sau vor trebui 
celor ce vin după această încercare se văd în text. Dar am izbutit? Alții vor 
judeca“. Da, Constantin Georgian, în tot ce ținea de tine (cum spun iubiții tăi 
stoici), într-un mod neașteptat și în cele din urmă, tocmai asta ar trebui să 
recunoaștem astăzi: da, ai izbutit. 

 
–––––––– 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
inedite, i.e. Nouvelles Acquisitions Françaises 10596. Correspondance d’Allemagne, 
Belgique, Danemark, Italie, Russie et Suisse, 528 f. | NAF 10597. Correspondance 
d’Angleterre, 419 f. | NAF 10598. Correspondance d’Inde, 240 f., în arhiva păstrată de 
Division des Manuscrits occidentaux (Bibliothèque nationale de France, Paris), pe care 
am avut șansa să o descopăr în 2004 la îndemnul și cu recomandarea Profesorului 
Pierre-Sylvain Filliozat. 
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Il. XXXVII. ArhG II Ms. 14 f. 39r. 
 
 
 
„L’attachement de Georgian aux études indiennes est démontré aussi par une 
autre dissertation lue au Séminaire «Nifon Mitropolitul» le 19 novembre 1887 
sur «La place de la littérature védique dans l’histoire de la civilisation». 
Le travail, rédigé d’une plume amène, souligne la grande tradition orale de la 
littérature védique et l’actualité du sanskrit, l’ancienne langue de civilisation 
de l’Inde. L’auteur fait une série de considérations sur les parallèles indo-
grecs, dont Jones avait été frappé un siècle auparavant, et termine par un éloge 
des lettres indiennes“ (Arion Roșu, Georgian, 1966, pp. 111-112). 
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[CG 1r | ArhG 39r]  
 

LOCU‹L› ȘI IMPORTANȚA LITERATURI‹I› VEDICE 
ÎN ISTORIA CIVILIZAȚIUNI‹I› 

 
DISERTAȚIUNE ISTORICO-FILOLOGICĂ 

ținută cu ocaziun‹ea› aniversări‹i› 
Seminarului „Nifon Mitropolitul“ 

 
dă 
 

Dr. C. D. Georgian 
profesor la acel seminar.  

 
București 

 
19 Noemvrie anu‹l› 1887. 
 

–––– 
 

 
         Toῦτ’ ἐὶ τὸ ῆ, oὐ’ ἑῷ ῆό 
Stobaeus‹,› Antholog.‹ia› IV.114, apud [John] 

Muir, Metrical Translations [from Sanskrit 

Writers, London, Trübner, 1879], p. 360ii.  

 

Supt trei impulsurĭ să mișcă azi toată cultura lumi‹i›. Toată lumea 

civilizată ’și datorește religiunea Semiților; din Grecia a izvorât 

nesecatu‹l› trecut al iiiUmanismuluĭ; iar Roma a întemeiat viața civică. 

Religiunea, filozofia, viața dă stat le datorim toți Semiților, Grecilor 

și Romanilor1iv. Niminea nu cunoaște istoria dacă nu poate să arate ce 

                                                            
1 Max Müller, India[: What Can It Teach Us? A Course of Lectures delivered 
before the University of Cambridge, London, Longmans, Green and co., 
1883], p. 17 [„Now our principal intellectual ancestors are, no doubt, the 
Jews, the Greeks, the Romans, and the Saxons, and we, here in Europe, should 
not call a man educated or enlightened who was ignorant of the debt which he 
owes to his intellectual ancestors in Palestine, Greece, Rome, and Germany“, 
continuând la p. 20 (sublinieri în original): „If we are Jewish or Semitic in our 
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datorim noi dă azi celor ce ne a‹u› precedatv. Iată de ce studiu‹l› 

Greci‹e›i viși al Romei, cu drept cuvânt, este elementu‹l› capital al 

educațiuni‹i› noastre moderne. viiIel ne spune cum am devenit ac‹e›ia 

ce suntem și cum trebuie să continuăm în dezvoltarea noastrăviii. Dacă 

n’am ști ce datorim celor care au trăit înainte dă noi în lumea acesta, 

n’am face nimic pentru urmași‹i› noștri‹,› și viața omeniri‹i› ar fi ca 

un cordon dă nisip în loc să fie o fășie dă lumină neîntreruptă, care să 

ne încălziască inimile și la ix suvenirile cele mai depărtate xsă ne 

lumineze speranțele viitoruluixi. 

Posibilitatea istorică a creștinismului ie neînțeleasă și 

întunecată fără cunoștința Babiloniei, Niniv‹e›i, Fenici‹e›i și Persi‹e›i. 

Ori cât dă dăpărtate ar fi aceste popoare, și măcar că din iele unele nu 

mai egzistă, xiiistoria lor nu poate să ne lase indiferenți‹,› [CG 2r | ArhG 

41r] xiiisuntem în legătură cu dânși‹i›, și s’ar putea aduce probe 

palpabile, a‹i›ci, în mijlocu‹l› nostruxiv. În adevăr‹,› xvdacă privim 

acu‹m› liniștit arătând trecerea repede a timpului‹,› ne aducem aminte 

că împărțirea or‹e›i în 60 dă minute Babilonienilor o datorămxvi. 

Literile ce avem înaintea ochilor noștri ne aducxvii aminte că iele sunt 

scrisoare egipteană, mumiĭ așternute pă hârtie, și într’un chip magic 

bibliotecele noastre să transformă în catacombe, xviiiîn necropole unde 

zac miriade dă mumiĭxix. 

Cine ’și aduce aminte azi, în discuțiunile animate ale 

monometalizmuluĭ și ale bimetalizmuluĭxx, în suferințele speculative 

ale ajustagiuluixxi‹,› că Persia ie aceia care a stabilit raportu‹l› între 

argint și aur?xxii 

Adevărat ie așa dar că xxiiiceea ce trebuie să intereseze maĭ 

mult pă om, înainte dă toate ie însuși omu‹l›, și că filozofia trebuie 

pogorâtă dîn cer. Legitimă și logică ie ardoare‹a› cu care să studiază 

azi limbile în care stauxxiv închise civilizațiunile cele vechĭ, pentru că 

fie-care din iele constituiește un inel în marea catenă a vieți‹i› 

omeniri‹i›. 

                                                                                                                          
religion, we are Greek in our philosophy, Roman in our politics, and Saxon in 
our morality“]. 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE (III): LITERATURA VEDICĂ 149 

Cât ar trebui să absoarbă și să concentreze studiu‹l› nostru o 

literatură‹,› dacă ar exista‹,› care ar cuprinde neîntrerupt, fără 

lacună‹,› și ar oglindi întreaga viață a civilizațiuni‹i,› dă la 

începuturile cele mai depărtate, preistorice‹,› [CG 3r | ArhG 42r] și ar 

ajunge până în timpurile noastre, dacă maĭ cu seamă această literatură 

ar fi a propriului nostru neam, a arienilor? O asemenea literatură 

există, ie literatura Indi‹e›i. 
xxvDa, literatură preIstorică‹,› și aceasta nu ie un paradoxxxvi, 

dacă literatura ie expresiuneaxxvii xxviiicivilizațiuni‹i› la un moment dat, 

iar limba e oglinda cea mai sigură a xxixmersului culturi‹i› unuĭ popor, 

limba care în dezvoltarea iei ne arată însuși xxxprogresu‹l› sufletului 

omenesc, ’l urmărește din treaptă în treaptă, și ne arată omenirea din 

vremurile preistorice, dă când nu iera nici monumente, nici monede, 

nici idoli, nici anale, dă la începutu preistoric al omeniri‹i›. Limba e o 

lumină a istori‹e›i și aceastaxxxi numai din India vine: ex oriente lux.  

Limba Indi‹e›i e surora mai mare a tuturorxxxii limbilor dîn 

familia Indoeuropeană; și a elin‹e›i‹,› și a latin‹e›i; a ‹limbii› Celților 

și a xxxiiiGermanilor și a Slavilor, a Perșilor și a Armenilor. xxxivIeste 

elementu‹l› și reprezentantu‹l› cel mai vechĭ din familia xxxvariană, 

familia cea mai dotată dă natură, cea mai civilizată xxxviși civilizatoare, 

pă care la mare distanță o urmează cea semiticăxxxvii.  

N’ar trebui mai mult dă cât atâta pentru ca limba și literatura 

Indi‹e›i să devie unu‹l› din studiile cele mai importante ale 

educațiuni‹i› noastrexxxviii. Razelexxxix însă care iesxl [CG 4r | ArhG 43r] dîn 

acest focar.  

Mai întâi‹,› lăsând la o parte caracteru‹l› dă antic‹h›itate al 

coprinsuluĭ literaturi‹i› Indiene, din pun‹c›tu‹l› dă vedere hronologic, 

ea ie mai veche cu mult dă cât literatura Greci‹e›i. Cel mai vechi 

monument xlial literaturi‹i› Indi‹e›i ie xlii, o colecție dă 1017xliii 

imne. Veda însemnează știință‹,› dă la √vid cu întărirea vocal‹e›i 

radicale, numită guṇaxliv și sufixu‹l›xlv dă derivațiune a. Aceeașixlvi 

rădăcină care să găsește în oἶ, perfect cu înțeles dă praesensxlvii, în 

‹lat.› video și în toate limbile famili‹e›i. kxlviii însemnează vers; 

gvedaxlix ie dar știința în versuri lîn opozițiune cu altă colecțiune: 

Sāmavedali‹,› adică știința acelorași versuri, adaptate la cânturile 

cultului. Saman însemnează: cânt, numaĭ câte-va versuri să găsesclii în 
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Sāmavedaliii care să nu fie livși în gveda, care are 10,580 dă versuri și 

cam 153,826 dă vorbelv. O altă colecțiune ie Yajurvedalvi, saŭ aceleași 

versuri aranjate pentru trebuința sacrificiului, dă la √yaj care 

înseamnă a sacrifica, și o a patra colecțiune ie Atharvaveda, aceleași 

versuricu câte-va adausuri, pentru trebuințele deosibitelor necesități 

profane ale vieți‹i›. 

[CG 5r | ArhG 44r] Epoca compozițiuni‹i› acestor versuri, după 

cei mai puțin intuziaști‹,› ie 15002 înainte dă iera creștină. Faptu‹l› că 

ni s‹-aulvii› conservat numai cele religioase, cu puține excepțiunĭ, ne 

lasă să credem că iele a‹u› fost mult mai numeroase și variate, dar nu 

s’a‹u› conservat dă cât cele ce reflecta‹u› natura contemplativă și 

filosofică a Indianului. 

Cu acest tezaur au venit străbuni‹i› noștri în India trecând pă 

la pasu‹l› Hindu-Kush. Colecțiunea ‹Vedelor› a fost constituită pă la 

anu‹l› 1000 ante Christum. Supt numele dă veda însă să coprinde și 

alte opere. Cele care explică sacrificiile și rugăciunile 

ceremoniilorlviii‹,› numite Brāhmaṇa, care datează dintre anii 800 și 

600 înainte dă Hristos3; vin după aceea Āraṇyaka, sau tractatele dăspre 

sacrificiŭ‹l› mintallix al schimnicilor, care s’a‹u› retras în pădure, 

araṇya 4 lx; și în fine nenumăratele tractate filozofice, care arată 

zădărnicia sacrificiilor, în care găsim lxiideile cele mai transcendentale, 

care rivalizează cu ale lui Platon, Kant și Fichte lxii , numite 

Upaniṣad5lxiii, 500 ant.‹e›Chr.‹istum›6lxiv. O altă serie dă tratate mici 

                                                            
2 [William Dwight] Whitney, Oriental and Linguistic Studies, New York, 
[Scribner, Armstrong & co.,] 1873, p. 21 [titlu adăugat ulterior | linguistic 
studies | New-York]. M. Müller, Selected Essays on Language, Mythology and 
Religion, London[, Longmans, Green, and co.,] 1881[, vol. ]II[, p.] 118. 
[mythologie] 
3 M. Müller, A History of Ancient Sanskrit Literature[, so far as it illustrates 
the Primitive Religion of the Brahmans], second edition[, revised], London, 
[Williams and Norgate,] 1860, page 435. [history | ancient | literature] 
4 Ibid., p. 313. 
5 A‹l›brecht Weber, [Akademische Vorlesungen über] Indische Literatur-
geschichte, 2 [zweite, vermehrte] Aufl.‹age›, [Berlin, Ferd. Dümmler, 1876,] 
p. 171 nota 2. [aufl.] 
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relative la fonetică, pronunciațiune, metri, reguli dă viață casnică, 

toate coprinse supt numele dă sūtra, încheie seria cărților lxvarhiantice 

a‹le› Indi‹e›ilxvi, aceste dîn [CG 6r | ArhG 45r] urmă datează dă la ani‹i› 

600 și 200 înainte dă Hristos7. 

Cum s-a conservat însă această prodigioasă literatură ca 

cuprins și întindere, când știm că chiar în secolu‹l› al Vlea înainte dă 

iera noastră, scrisoarea nu iera cunoscută în India? Când mai cu seamă 

cele mai vechi manuscripte ce avem în India nu datează dă la secolu‹l› 

al XV‹-lea› înainte dă Hristos, ci dă la al XV‹-lea› după Hristos? 

În Grecia lxviia fost cunoscută scrisoarea numaĭ în secolu‹l› al 

VI‹-lea› saŭ al VII‹-lea› înainte dă iera noastră. Ioni‹enii› a‹u› venit 

dăvreme în contact cu Fenicieni‹i› și dă la ieĭ a‹u› împrumutat’o. 

Erodot spune: că a văzut într’un templu al lui Apolon, la Teba, niște 

tripode cu slove feniciene și că cele mai multe din aceste slove 

seamănă cu cele ionice (V.59). Această scrisoare feniciană o 

întrebuință Ioni‹enii› pentru afaceri dă negoț, contracte și pentru acele 

călăuze dă călătoresc pă mare, numite Periple8. Dar dă la aceste cărți 

scrise pă piele‹,› έ‹,› lxviiiși până la scrisoarea aplicată la opere 

dă literatură ie mare distanță. Contimporane cu Peripli iera‹u› și 

relațiunile asupra origini‹i› și fundări‹i› cetăților, numite ί, care 

existălxix în secolu‹l al› VI‹-lea› și ‹al› V‹-lea› înainte dă Hristos în 

Asia mică. Chiar Erodot s’a slujit dă niște asemenea opere. Autori‹i› 

lor să numia‹u› όsau όsaŭ ί [CG 7r | ArhG 46r] 

în opozițiune cu ἀί. 

Greci‹i› cunoștea‹u› scrisoarea la acea epocă, însă ieĭ n’a‹u› 

putut’o împrumuta Indienilor, dă vreme ce numai mai târziu a‹u› venit 

în contact cu iei. Dar chiar admițând una ca aceasta, cum s’a 

conservat literatura vedică lxxdă la secolu‹l› al XV‹-lea› până la al V‹-

lea› – în timp dă 1000 dă ani?  

                                                                                                                          
6 Monier [Monier-]Williams, Indian Wisdom[, or Examples of the Religious, 
Philosophical and Ethical Doctrines of the Hindus], second edition, London, 
[Allen & co.,] 1875. 
7 M. Müller, A History of Ancient Sanskrit Literature, p. 244. 
8 M. Müller, India, p. 177. [Müller, op. cit., 1883, p. 204 scrie Ktisis și 
Logographi, dar ό ί, ἀί.] 
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lxxiLucru dă necrezut și dă nepomenit în istoria lumi‹i,› lxxiis’a 

conservat toată această literatură prin memorie. Minunat lucru; dar 

mai minunat ie că dacă s’ar pierde azi toate manuscriptele și edițiunile 

ce avem din Veda, le-am putea transcrie, fără nici o greșeală, nici 

chiar dă accentuațiune, din gura așa numiților śrotriyaslxxiii din India, 

adică a studenților. Azi sunt în India mii dă acești studenți, care 

știulxxiv pe dinafară toată Veda, și din memorie numai corectează 

accentele greșite din edițiunile europene. Mai mult dă atâta, chiar 

variantele le știulxxv pă dinafară, lxxviașa că pentru trebuințele primi‹e›i 

edițiuni d‹inlxxvii› lxxviii în Europa‹,› cu comentariu‹l› imens a‹l› 

lu‹i› Sāyaṇācāryalxxix, în India s’a colaționat un manuscript cu acești 

Veda vii, ambulanți‹,› în carne și oaselxxx. Această minune n’a fost 

posibilă dă cât puterea unui motor [CG 8r | ArhG 47r] misterios, divin, 

ascuns în inima omului: credința. Azi studenți‹i› teologi în India 

învață lxxxipă dinafară opt ani în casa dascălului lor 10 cărți, care 

coprind 30.000 dă rânduri ‹cu› câte 32 silabe fie-care și‹,› scoțând 

sărbătorile, revine la 12 lini‹i› pă zi9lxxxii.  

Așa s’a conservat dar Veda. Iaca și alte probe luate mai dă dă 

mult. 

La anu‹l› 671 după Hristos lxxxiiiun chinez‹,› I-tsinglxxxiv‹,› a 

plecat din China și după o călătorie dă 2 ani a ajuns în India, s’a dus în 

orașu‹l› Tāmralipti la mânăstirea Nālandālxxxv, unde a învățat 20 dă ani 

limba lxxxvi sanscrită, ca să traducă operile acest‹e›i literaturi 

‹buddhiste› în limba lui națională, și s’a întors înapoi la 695. Acest 

pios buddhistlxxxvii și înfocat doritor dă învățătură ne’a lăsat o carte, în 

care descrie călătoria lui în India. În această carte ne spune iel: „Veda 

să transmite din gură în gură și nu pă hârtie. Să găsesc lxxxviii 

                                                            
9 M. Müller, Origine et développement de la religion... [étudiés à la lumière 
des religions de l’Inde, traduit de l’anglais {Lectures on the Origin and 
Growth of Religion as illustrated by the Religions of India, London, 
Longmans, Green and co., 1878} par James Darmesteter,] Paris, [C. 
Reinwald,] 1879, p. 150. [Religion.]  
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Bra‹h›mani cunoscătorilxxxix care știuxc pe dinafară 100.000 dă versuri 

... chiar io am văzut asemenea oameni“10. 

 Așa să petrecea‹u› lucrurile xciîn secolu‹l› al VII‹-lea› după 

Hristos‹,› tot așa iera și în al V‹-lea› înainte dă Hristos. Din această 

epocă avem niște tractate dă fonetică relative la Veda numite 

Prātiśakhyasxcii, aceste tractate ne spunxciii că studenți‹i› învață în timp 

dă 8 ani toate Vedele pă dinafară, în tocmai ca în ziua dă astăzi11xciv. 

[CG 9r | ArhG 48r] Veda sunt xcvcompuse într’o limbă populară 

vorbită, care dă timpuriu s’a transformat în limba clasică xcvisanscrită. 

Și aceasta la rându‹l› ieĭ, cu vr’o 500 dă ani înainte dă Hristos, a 

încetat d’a fi vorbită, căci inscripțiunile regelui xcviiAsoka, care datează 

dintre ani‹i› 259-222 înainte dă Hristos, sunt scrise într’o limbă care 

să dăosibește dă sanscrita clasică, ca limba italienească dă cea 

latineascăxcviii. Cu toate astea‹,› limba sanscrită până în ziua dă azi n’a 

încetat o zi d’a fi scrisă. Toată literatura clasică sanscrită în această 

limbă ie scrisă. Până’n ziua dă azi să citescxcix cîn India imensele 

poeme Mahābhārata și Rāmāyaṇaci în seanțe publice, și doritori‹i› d’a 

să instrui ascultă. Până’n ziua dă azi în India să scrie și să tipărește în 

limba sanscrită mulțime dă tratate și broșuri, provocate dă discuțiuni 

filozofice și teologice, cu o fervoare și un interes ciipentru asemenea 

cestiuni necunoscut în Europa. Mai mult dă cât atâta, într’un‹ul› din 

ultimele numere ale jurnalului Record12, care ne aduce informațiuni 

dăspre mișcarea intelectuală a întregulu‹i› Orient, citim că un 

neguțător indian, după ce și’a adunat o avere însemnată, s’a retras din 

afaceri și n’a găsit mai nobilă întrebuințare a averi‹i› [CG 10r | ArhG 49r] 

sale dă cât fondând o societate pentru tipărirea și distribuirea gratuită 

a epopei‹i› Mahābhārata, împreună cu traducțiunea iei în inglizește. O 

mulțime dă jurnale publicate tot în limba sanscrită, între care cel mai 

dă seamă ie Pandit‹,› adică le Savant, susține și încurajează această 

societate. Așa dar literatura sanscrită n’a murit, ba mai mult chiar dă 

                                                            
10 M. Müller, Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung. [Vorlesungen 
gehalten an der Universität Cambridge, vom Verfasser autorisierte 
Übersetzung von C.[arl] Cappeller,] Leizpig, [Wilhelm Engelmann,] 1884. 
11 Ibidem, p. 186. 
12 VIII.3 (No. 233). 
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cât atâta, chiar limba încă trăiește. Astă vară aflându’mă în Elveția, 
ciiiprofesori‹i› ‹Julius› Jolly și ‹Georg› Bühler, ambi‹i› indianiști dă cea 

mai mare valoare și care au petrecut mulți ani în India, îmi spunea‹u› 

că la Benares cursurile în școală să facciv în limba sanscrităcv. 

 Cât pentru întinderea acest‹e›i literaturi, exceptând pă cea 

modernă, ie dăstul să spun că până azi, afară dă colecțiunile bogate 

din Bibliotecile Londr‹e›i și ale Oxfordului, ale Berlinului, Parisului și 

Petersburgului‹,› s’a‹u› catalogat până azi numai în India peste 10.000 

dă manuscripte13, saŭ‹,› cu o comparațiune‹,› literatura sanscrită ie 
cvimai bogată dă cât cea greciască și latiniască împreunăcvii. Literatura 

sanscrită dar începe cu 1500 dă anĭ înainte dă Hristos și încă n’a 

încetat. Cu excepțiune dă Hina, nu să găsește în lume o dezvoltare 

literară [CG 11r | ArhG 50r] dă peste 3000 dă anĭ, fără soluțiune dă 

continuitate. Aceste‹a› sunt calitățile exterioare ale acest‹e›i 

miraculoase literaturi‹,› și crez că ie destul numaĭ să le menționăm 

pentru a-i arăta locu‹l› ce ar trebui să ocupe în studiile noastre, în 

interesu‹l› nostru pentru cultură. 

Poate să fie indiferentă pentru noi limba și literatura sanscrită 

în care ie scrisă religiunea bra‹h›manică, care numără 185.000.000 dă 

adoratori? Poate să ne fie indiferentă cunoștința cărților vedice și a 

limbi‹i› lor, din care a ieșit Buddhizmulcviii, care azi are 490.000.000 

dă adoratorĭ, mai mult chiar dă cât creștinizmu‹l›, care n’are dă cât 

360.000.000 dă adoratori?14 

Sunt întocmai 100 dă ani dă când pentru prima oară un 

europe‹a›n a avut o precisă și adâncă cunoștință dă limba sanscrită, dă 

când pentru întâia oară s’a afirmat că limba sanscrită ie suroră cu cea 

greacă și latină, dă când s’a pus primu‹l› temei științ‹e›i comparate a 

limbilor15cix. 

Studiu‹l› limbi‹i› sanscrite a dovedit că cxlimbile greacă și 

latină, germană și slavă, celtică, persană și armeană au aceeașicxi 

origine, prin urmare și popoarele ce le vorbesc sunt frați, sunt din[CG 

                                                            
13 M. Müller, India, p. 168. 
14 Monier‹-›Williams, Indian Wisdom[, London, 1875,] p. xxxv note. 
15 [Hermann] Camillo Kellner, Sāvitrī, Leipzig, [F.A. Brockhaus,] 1888, 
Einleitung. [Kellner Camillo | Brockhaus] 
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12r | ArhG 51r]tr’un singur neam ieșiți. Milioane dă barbari negricxii din 

India s’a‹u› recunoscut frați ai noștri. Șeapte rase marĭcxiii considerate 

ca străine cxivmultă vreme s‹-›a‹u› recunoscut afluenți ai unuĭ și 

aceluiași torent, care a izvorât oarecând dăpă înălțimile platoului 

Bactrian și a umplut lumea. Principiu‹l› raselor ie stabilit prin 

studiu‹l› limbi‹i› sanscrite, grupările popoarelor dă aceiași rasă începe 

și rezultatu‹l› cel mai măreț ie azi înaintea ochilor noștri, constituirea 

a mai tuturor triburilor [indo-]germanice într’un singur imperiu, care 

dictează lumi‹i›. Aceastacxv a fost posibil în Germania pentru că 

Germania cxvia supt până la măduvă convincțiunea înrudiri‹i› tuturor 

naționalităților [indo-]germanice, a realizat partea cea maĭ mare a 

convicțiuni‹i› sale‹,› și putem să profetizăm că restu‹l› va urma, căci 

veșnic rămâne adevărat: mens agitat molem. 

Studiu‹l› acest‹e›i limbi și ‹al› acest‹e›i literaturi sanscrite a 

dat naștere științ‹e›i comparate a limbilor, care cu rezultatele sale în 

domeniu‹l› psihologi‹e›i, gramatici‹i› și istori‹e›i sfidează tot ce poate 

să ne dea filozofia întregi‹i› omeniri și asupra mersuluĭ spiritului 

omenesc, tot ce poate [CG 13r | ArhG 52r] să dea paleontologia mai 

pozitiv, tot ce poate să ne dea istoria mai antic.  
cxviiÎn fine‹,› limba sanscrită ie aceea care ne dă explicațiunea 

elementului celui mai misterios în om, a aceluĭ element mai viu și mai 

luminos ‹chiar și› în inimile celor ce’l tagăduiesc, dă cât în al 

acelor‹a›, care’l afirmă, a elementului care‹,› împreună cu limba, 

dăosibește pă om dă bestie, voi să zic, cxviiielementu‹l› divin, numit 

religiunea. 
cxix Cu toate inundațiunile dă invențiuni electrice și 

telefonistice, cu toată înspăimântătoarea îmbelșugare a teori‹i›lor celor 

mai savante a empirizmului, misteru‹l› cxxființ‹e›i omenești neluminat 

a rămas. Chiar reprezentanți‹i› cei mai sărbătorițicxxi ai acestor teoriĭ‹,› 

Mill, Spencer, Wundtcxxii, afirmă că până când elementu‹l› necunoscut, 

metafizic n’a fost și nu va fi scos din discuțiună‹,› psihologia nu poate 

să să explice. 

 Lumea întreagă are momente dă concentrațiune, când 

privește în interioru‹l› său, când să’ntreabă dă unde venim, unde ne 

ducem. În zadar să așteaptă răspunsu‹l› și cxxiiiomu‹l› în disperare cade 

în genu‹n›chĭ înaintea celui ce nu să arată dă cât prin revelațiune. Nici 
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într’o țară din lume [CG 14r | ArhG 53r] natura și clima nu iera‹u› mai 

apte pentru a deștepta asemenea cestiunĭ care omenește cxxivrămân fără 

răspuns, ca în India, să ne aducem aminte dă Haeckel16cxxv. 

India a produs acu‹m› do‹uă› mii dă anĭ pă cxxviPāṇini, cel mai 

mare cunoscător cxxviidă limbă care a existat în lume, și pă care toată 

filologia dă azi, la care a‹u› lucrat generațiuni întregi dă giganți‹,› nu 

l’a putut ajunge, necum întrececxxviii. 

În India s’a‹u›produs cele mai mari poeme epice din lume: 

Mahābhārata și Rāmāyaṇacxxix, care cxxxconțin aproape 270.000 dă 

versuri17. A‹i›ci în Indiacxxxi, dă către liniștitu‹l› și contemplativu‹l› 

indian s’a‹u› scris alte 18 mari poeme cosmogonice, numite 

Purāṇacxxxii. Dă către acești frați mai mari ai noștri s’a‹u› scris poeme 

lirice care prin stil și duioșie sfidează literaturile lumi‹i› întregi. Ar 

trebui să studiez toată literatura sanscrită, pentru a arăta bogăția și 

importanța ei, căci nu ie gen pă care să nu‹-›l fi cultivat și în care să 

nu fi atinscxxxiii cele mai înalte regiuni. În ce‹e›a ce privește drama‹,› 

voi cita cxxxivjudecat‹a› unuĭ geniŭ a cărui valoare și autoritate nu va fi 

contestată dă nimeni, cxxxv iată ce zice Goethe cxxxvi , o dramă 

Śakuntalācxxxvii, a unui poet din secolu‹l› al VI‹-lea› după Hristos, cel 

mai fecund și mai gingaș, Kālidāsa18cxxxviii, 
[CG 15v | ArhG 54v] 

Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des späteren Jahres,  

Willst du, was reizt undcxxxix entzückt, willst du was sättigt und nährt,  

Willst du den Himmel, die Erde, mit Einem Namen begreifen;  

Nenn’ ich, Sakuntalacxl, Dich, und so ist Alles gesagt“ 
[CG 15r | ArhG 54r]  

cxliVrei floarea primăveri‹i› și rodu‹l› copt al toamn‹e›i‹,› 

Vrei ce‹e›a ce răpește, te satură, nutrește‹,› 

                                                            
16 [Ernst] Haeckel, Indische Reisebriefe, [Berlin, Gebrüder Paetel, 1882] 
passim. 
17 [Leopold] v.[on] Schroeder, Indiens Literatur un‹d› Cultur [in historischer 
Entwicklung. Ein Cyklus von Fünfzig Vorlesungen, zugleich als Handbuch der 
indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in deutscher Uebersetzung 
mitgetheilten Proben aus indischen Schriftwerken], Leipzig, [H. Haessel,] 
1887, p. 453. Monier‹-›Williams, Indian Wisdom, p. 338 și 373. 
18 Müller, India, p. 74. 
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Vrei să cuprinzi c’cxliio vorbă și ceru‹l,› și pământu‹l,› 

Ascultă Śakuntalācxliii și totu‹l› ieste ziscxliv. 

Naturaliști‹i› caută cu atâta ardoare inelu care să umple lacuna în 

descendența omului, caută intermediaru‹l› între om și maimuță, ce‹e›a 

ce nu ie tocmai indispensabil. Oare nu ie tot atât dă interesant a 

umplea lacunele care să găsesccxlv în dezvoltarea morală a omuluĭ și nu 

vi să pare că Istoria Indi‹e›i ieste una din cxlvitreptele cele mai 

însemnate ale acestei dezvoltări și că umple una din cele mai marĭ 

lacune în istori‹e›i omeniri‹i›, fără de care nu să va putea înțelege dă 

loc ce‹e›a ce suntem azi?cxlvii 

Spuneam mai sus că Veda are nu numaĭ o vechime 

hronologică‹,› dar chiar o vechime intrinsecă. Iacă ce voi să zic. 
cxlviiiÎn elinește avem o vorbă‹,› ἰ‹,› care ie în loc dă ἐ‹,› 

cxlixdupă cum să vede în forma ἐέ și ‹în› latinescu‹l› es-t. În limba 

sanscrită ie ás-mi. Acest cuvânt va să zică: sunt. În tot domen‹i›u‹l› 

limbi‹i› nu ie cuvânt mai abstract, concept mai greŭ [CG 16r | ArhG 55r] 

dă înțeles ca această afirmațiune care rezumă într’însa o întreagă 

filozofie, clși care aduse în limbă aceleași servicii ca zero în aritmetică, 

invențiune tot indiană19. Sunt limbi în care nu există verbu‹l› a fi, saŭ 

ie reprezentat prin concepte care înseamnă: stau, trăiesc, mă întorc. La 

prima vedere s’ar părea că cuvântu‹l› sunt ie rezultatu‹l› un‹e›i 

îndelungate reflecsiuni. Aceasta însă ar fi un cerc vițios și o asemenea 

concluziune nu s’ar explica nimic. Originea acestui concept în Vedacli 

să găseșteclii. 

În Vedacliii să află un cuvânt‹,› as-u, care însemnează: gură și 

latinescu‹l› ōs‹,› -ōris. clivÎntr’un moment conceptu‹l› cel mai abstract 

se transformă într’unu‹l› cu totu‹l› material. Cine poate să spuie câtă 

vreme a trebuit să treacă, până când însemnarea materială ‹a› acestui 

cuvânt să să uzeze, să să tociască și să ajungă la acea eterizare, încât 

să ajungă a aduce cel mai mare serviciŭ celor mai înalte operațiuni 

mintale? Și aceasta o găsim în Veda, adică la o epocă istorică. Cât 

timp trebuie să fi trecut între compozițiunea imnelor vedice, în care 

găsim această rădăcină cu aceste do‹uă› înțelesuri, și între limba Indo-

                                                            
19 Max Müller, India, p. 22. [22 p.] 
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europeană, din care sanscrita nu ie dă cât fiica cea mai mare, și în care 

limbă as avea numai înțelesu‹l› d’a respira? Câte valuri dă minte 

omenească a‹u› trebuit să lovească această stâncă a limbi‹i› Indo-

celticeclv, dă pă malu‹l› Ocsuluĭ și Iacsartuluĭclvi‹,› până ce acest cuvânt 

să dobândiască [CG 17r | ArhG 56r] înțeles abstract și așa dă înalt? Căci ie 

sigur că și în limba Indo europeană, această rădăcină avea înțeles 

abstract, înainte dă împărțirea în mai multe ramuri, înainte d’a fi 

existat și Greci‹i,› și Romani‹i›; și Germani‹i,› și Slavi‹i›; și Perși‹i,› 

și Armeni‹i›, ba chiar și Indieni‹i›, căci această rădăcină să găsește în 

toate aceste limbi cu înțeles‹ul› d’a fi. 

Acum însuși domen‹i›u‹l› Indoeuropean, în domen‹i›u‹l› 

preistoric, cât timp trebuie să fi trecut clviipână să să fi operat această 

selecțiune, adică tocmai cuvântu‹l› a respira să fi‹e› ales pentru a 

afirma existența cea mai abstractă, căci trebuie să fi fost mai mul‹ți› 

termeni, mai multe mijloace pentru a desemna pă om ca individ? O 

asemenea hronologie nu să numără cu ani‹i›, negreșit. Dar pă lângă 

faptu‹l› că vedem cum conceptele noastre cele mai generale, cele mai 

abstracte sunt la început niște concepte materiale, dar ce perspective 

delirante clviiine deschidclix în trecutul istoric al limbi‹i› clxîn mersu‹l› 

spiritului omenesc?! Căci aceasta ie istorie, clxiși încă din cele mai 

veridice, căci să controlează cu însăși mintea omenească, iar nu cu 

documente supuse la îndoială; istorie din cele mai interesante, mai 

interesantă dă cât prolixitateaclxii istoricilor evuluĭ [CG 18r | ArhG 57r] 

mezin, ba chiar dă cât istoricii lu‹i› Frideric cel mare‹,› care ne 

vorbia‹u› dăspre nasturi‹i› uniformei luiclxiii. 

Ce filozofie, ce analiză, ce minte omenească ar fi putut vr’o 

dată să ne explice cuvântu‹l› a fi? Ieste sau nu literatura Indi‹e›i, 

intermediaru‹l›, inelu‹l› primordial al istori‹e›i spiritului omenesc, saŭ 

nu? Toată această paleontologie limbistică pare un vis, un basmclxiv. 

Atât în limba greacă‹,› cât și ‹în› sanscrită există un aorist, 

așa numit sigmatic, ca ā-vi-ṣa-mclxv, ἔ-δειξ-αclxvi, ἔ-λυ-σα, precum și 

un fiitor cu caracter sigmatic, ca dā-syā-mi. Filologia a recunoscut în 

acel s restul rădăcini‹i› clxviide mai sus as. Cine ar putea acuma să spuie 

cât timp clxviiis’a scurs și prin ce intermediere a trecut această rădăcină, 

pentru ca dă la a respira să ajungă a exprima cea mai înaltă 

abstracțiune a spiritului omenesc, fără de care clxixtot eșafodagiu‹l› 
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filozofi‹e›i lui Fichte, întemeiat pă io și non io‹,› ar cădea în ruină, și 

apoi să piarză și această însemnare și să ajungă la starea dă exponent 

mort, slujind ca o claviculă la îmbinarea rădăcini‹i› cu dezinența [CG 

19r | ArhG 58r] cuvântuluiclxx? Cine să mai gândește azi‹,› când fii‹i› simt 

că vorbescclxxi limba părinților noștri dă la o epocă care nu să nu‹măr›ă 

cu ani‹i›? Acest cuvânt ‹ne› pune în contact cu străbuni‹i› noștri care 

gândea‹u› pentru noiclxxii. Câtă muncă a ‹depus› spiritu‹l› omenesc 

pentru a lucra acest giuvaier admirabil? Și cu toate astea cine 

bănuiește că fie-care din ‹noi› poartă în sine un muzeu întreg: 

limbaclxxiii. 

 Iacă ce înțelegeam prin caracteru‹l› dă autenticitate al 

Ved‹e›i, ‹dacă› alte literaturi ca cea egipteană și chineză numără ‹un› 

mai mare număr dă ani în vechimea lor, nici una n’are intrinseca 

antic‹h›itate și transparență a cel‹e›i vedice, unică în lume. 

Toate aceste însă nu sunt dă cât trăsături exoterice ale 

literaturi‹i› Brahmanice. 

Pentru știința esoterică a Vedizmuluĭ ar fi destul să ‹spu›n că 

nicĭ o literatură n’a atins cele mai esențiale probleme ale vieți‹i› 

omenești și nicăieri nu să găsesc soluțiuni mai adânci a‹le› acestor 

probleme ca în India. 

În adevăr sunt probleme pă care omu‹l,› în crâncena luptă 

pentru existență, multă vreme clxxiv‹le› lasă la o parte‹,› măcar că avem 

o zi în săptămână pentru a cugeta la ceea ce Greci‹i› numia‹u› τὰ 

μέγιστα, clxxvdă [CG 20r | ArhG 59r] multe orĭ o petrecem sau în negândire, 

sau chiar maĭ rău. Cu toate acestea, clxxviproblemele acestea revin și fie 

în tinerețe, fie la bătrânețe, sunt momente când să’ntorc cu putere și 

ne turbură mintea. Ce suntem, ce ie viața noastră pământiască, oare nu 

vom avea nicĭ odată o altă fericire, maĭ statornică și mai durabilă dă 

cât aceasta? La aceste întrebări, cele maĭ esențiale și mai adânci, Veda 

ne răspunde în modu‹l› cel mai satisfăcător, cel mai consolant. Ar 

trebui să vă citesc tot ce ie scris în Upaniṣadclxxvii ca să vă fac 

cunoscut‹ă› acea filozofie, care pozitiv ie mult mai salutară dă cât a 

noastră dă azi, în care ne cheltuim viața pentru a ne agonisi viața, în 

care nu știm pentru ce am venit în lume, nici pentru ce ieșim din ea, ca 

și cum am fi niște muște dă primăvară. 

Voi cita numai câte-va aforisme: 
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Dă ce caută oameni‹i› în nebunia lor a’și face rău, dă vreme 

ce toți avem dă dormim unu‹l› lângă altu‹l›, când vom fi în pământ? 

(Böhtlingk, Proverbe, ‹§›5101clxxviii). 

Cel ce dorește fericirea veșnică o poate dobândi cu a suta 

parte din osteneala ce nebunu‹l› întrebuințează pentru a dobândi 

bogăția (Pañcatantra II.127 (117)clxxix). 

 Petrecerea noastră a‹i›ci în lume cu cei ce iubim ie ca și când 

do‹uă› bucăți dă lemn să întâlnesc între valurile oceanului [CG 21r | 

ArhG 60r] și apoi să clxxxdespart. (Mahābhārata l.c. XIII.869) 

Viața noastră ie ca o călătorie, dă aceea fiecare să observe 

unde să află, încotro merge, ce ie, dă ce trăiește a‹i›ci și dă ce să 

tânguiește dă cele d’a‹i›ci. (Mahābhārata XII.872). 

Familie, soție, copii, chiar trupu‹l› nostru și averea noastră nu 

‹sunt ale noastre›clxxxi. Ce ie al nostru așadar? (Mahābhārata l.c. 

XII.12453). 

Când vei pleca dă pă pământ, nimeni nu te va urma, numai 

faptele tale cele bune și cele rele te vor urma. (Mahābhārata l.c. 

XII.12456). 

Pentru ori ce faptă bună sau rea face‹,› omu‹l î›șiclxxxii 

primește plata luĭ (Mahābhārata III.13846).  

După Veda‹,› sufletul ie veșnic, iar trupu‹l› tuturor ființelor ie 

pieritor. Când trupu‹l› să nimicește, sufletu‹l› să duce aiurea, legat cu 

legăturile faptelor sale. (l.c. [Mahābhārata] III.13864). 

Nici o urmă nu poate să răniască sufletu‹l› unui om, nici un 

foc să’l arză, nici o apă să’l înece, nici un vânt să’l usuce. 

Ie nepieritor, neschimbat, fără dă început. 

Nu ie nimic mai înalt ca cunoștința dă sine. 

(Āpastamba Dharmasūtraclxxxiii I.8.22) 

Înțeleptu‹l› trebu‹i›e să disprețuiască toate după cunoaștința 

dă sine20. 

Din toate acestea respiră vanitatea lucrurilor lumești. [CG 22r | 

ArhG 61r] Și doru‹l› dă altă lume dincolo dă mormânt, aceasta să 

numește religiune. 

                                                            
20 apud M. Müller, India, p. 83 sq. 
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Religiunea din cărțile vedice ie singura în stare să explice 

dezvoltarea istorică și psihologică a sentimentuluĭ religios în om‹,› și 

nici o altă literatură nu liminează această grea cestiune dă cât ea. 

Religiunea vedică ie enoteistică21, adică: 

Limba ie o exploziune a activități‹i›. Azi clxxxivchiar multe din 

actele omului sunt însoțite dă un strigăt saŭ ‹ex›clamațiune. Acest 

strigăt, care însoția faptu‹l›, mai târziu arată însuși faptu‹l›. 

Schimbarea accentuluĭ arătă dăosibirea între faptă și făptuitor, 

procedeu și azi urmat în limba Chineză. La aceste rădăcini 

exclamativeclxxxv adăogându-se și rădăcinile pronominale aci și acolo, 

‹se› stabili daosibirea între subiect și obiect. Astfel să păși ‹peste› 

imensu‹l› abiz între sunetu‹l› care exprimă un lucru perceput și 

sunetu‹l› care exprimă un pur concept. Confirmațiunea acest‹e›i teorii 

a origini‹i› limbi‹i› să găsește în Veda. Acolo râu să zice sarit, care 

aleargă, nadī, dhuniclxxxvi, care face zgomot; sirāclxxxvii, care merge drept 

ca plugu‹l›; mātar, care nutrește; sindhu, care dăsparte o țară dă alta. 

Omu‹l î›și desemnaclxxxviii toate cele ce’l înconjură clxxxixdupă propriile 

[CG 23r | ArhG 62r] sale activități22. Astfel omu‹l î›șicxc asimilă universu‹l› 

care’l înconjura, transportând la agenți‹i› cxcidin juru‹l› luĭ sunetele 

care însoția‹u› săvârșirea propriilor sale acțiuni identice. 

A‹i›ci sunt primi‹i› germinĭ aĭ antro‹po›morfizmuluĭ și nu 

știm ce filozof ar fi putut să ne explice că animizmu‹l› și 

antro‹po›morfizmul fantastice producțiuni ale divagațiuni‹i,› ci 

fatalități, necesități limbistice. 

 Imnele vedice sunt adresate la diferite fenomene ale naturi‹i›, 

care după un teolog vedist din secolu‹l al› V‹-lea› înainte dă Hristos‹,› 

anume Yāska23‹,› să pot clasa în 3 categoriĭ, anume: fenomene terestre, 

aieriene și cerești. Arianu‹l› adresând imne acestor forțe, acestor 

fenomene, prin faptu‹l› indicat mai sus, că limba personifică obiectele 

                                                            
21 M. Müller, India, p. 124. 
22 M. Müller, Origine et développement de la religion, p. 172. [developpement | 
Religion] 
23  Adolf Kaegi, Der Rigveda[, der älteste Literatur der Inder, zweite, 
umgearbeitete und erweiterte, mit vollständigen Sach- und Wortregister 
versehene Auflage], Leipzig, [Otto Schulze,] 1881, p. 9 [Adolphf] 
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pă care le desemnează, personifică fatalmente, fără știrea luĭ‹,› acele 

fenomene. Aceasta însă nu ie în Veda nici naturalizmu‹l›, nici 

antro‹po›morfizmu‹l›, fiin‹d›că aceleași epitete să’ntâlnesccxcii aplicate 

mai la toate fenomenele și mai cu seamă epitetu‹l› deva‹,› adică 

luminos; iar pă dă altă parte, invocațiunea nu iera adresată forț‹e›i 

care a izbit mai mult imaginațiunea poetului, ci la ce‹e›a ce să 

ascundea în inima luĭ [CG 24r | ArhG 63r] și dincolo dă acest obiect. 

Fiecare din aceste deificațiuni, la rândul iei ie cea mai mare dintre 

toate cele l’alte. Religiunea Indică Vedică cxciiinu ie așa dar, nici cxcivun 

panteon, unde toți zei‹i› sunt egali, cxcvnici ca la Greci, la Romani, 

unde un zeu ie maĭ mare ca toți, ci ie enoteistică24 în aparență, în fond 

însă ie monoteistică, cum convine cel‹e›i mai morale națiuni din câte 

a‹u› stat pă lume. Iacă ce zice cxcviun poet din epocacxcvii vedică: 

„Ce‹e›a ce unu‹l,› poeți‹i-›l numesc în deosebite chipuri‹“›. (ékaṃ sád 

ví|prā bahudh  vadanticxcviii,  I.164.46cxcix) și alt poet în altă 

parte zice: „Poeți‹i› înțelepți reprezintă în cuvintele lor în dăosibite 

chipurĭ pă acela care unu‹l› ie‹“›. (suparṇáṃ víprāḥ kaváyo vácobhir 

ékaṃ sántam ccbahudh  kalpayanti,  X.114.0525cci). Și a‹i›ci ca 

pătutindinea‹,› literatura vedică ne aduce o lumină neașteptată, ne 

arată cum s’a dezvoltat încetu‹l› cu încetu‹l› simțu‹l› religios în inima 

omuluĭ. Denominațiuni prin identitatea epitetelor: acest proces a 

simbolizat întâiași dată centru‹l› misterios al ființ‹e›i noastre, 

religiunea.  

Acuma întreb care filozofie, sau istorie, sau autopsieccii, [CG 

25r | ArhG 64r] ar fi putut să ne arate mai clar toate fibrele conștiinț‹e›i, 
cciiicum ne arată acest luminos microscop, numitcciv literatura sanscrită? 

Toate conclusiunile ar putea fi puse la îndoială‹,› și calculele 

complicate ale astronomi‹e›i, și notațiunile paciente ale 

micrografi‹i›lor, numai rezultatele filologi‹e›i nu să potccv tăgădui‹,› 

căci iele ies din însuși raționamentu‹l› omenesc‹,› și a le tăgădui ar fi 

să ne negăm pe noi înșine. 

                                                            
24 Max Müller, India, p. 124. 
25 ap. Müller, India, p. 122. 
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 Unu‹l› din fenomenele pământești care a izbit mai mult 

imaginațiunea arienilor a fost focu‹l›. Aceasta ie anevoie dă înțeles 

pentru noi azi, nu ne minunează nici când mișcă greutăți enorme, sau 

când străbate orașe și sate, ccvipustiuri și holde‹,› apropiind distanțele 

prin puterea aburuluĭ. Când însă arieni‹i› nu cunoștea‹u› focu‹l›, nicĭ 

natura lui, cu ce spaimă nu vedea‹u› iei sombru‹l› nor d’asupra 

capului sau spărgându-se, aruncând o săgeată dă foc, consumând o 

pădure ccviiîntreagă și dispărând iarăși? Dă unde a venit, unde s’a dus? 

Freca‹u› do‹uă› bucăți dă lemn, răsărea scânteia luminoasă, consuma 

elementele din ccviiicare s’a născut, să’ntreba meditativu‹l› arian: Unde 

a fost ascuns? Unde a dispărut? Lemnu‹l› din care să produce focu‹l› 

să numește în limba sanscrită pramantha26ccix, care nu ie dă [CG 26r | 

ArhG 65r] cât Prometeu al Grecilor și, ca prin minune, ce‹e›a ce iera un 

mit și ccxba o enigmă, ba simbolu‹l› geniului omenesc, Veda ni’l dă ca 

un fapt pozitiv. ccxiArianu‹l› nu s’a oprit a‹i›ci. Lumina și căldură ie și 

în soare și în auroră. După o noapte lungă și întunecoasă, în care toată 

natura iera moartă, căcĭ ce‹ea› ce nu vedem nu există pentru noi, – și 

câte lucruri sunt pă care nu le vedem?... dar există – soarele 
ccxiiapărând chiema toată natura la viață, crea lumea d’a do‹ua› oară. 

Soareccxiii sau mai bine ceru‹l› luminos să numește în limba sanscrită 

Dyaus pitā, care nu ie dă cât grecescu‹l› Ζεύς πατήρ și latinescu‹l› 

Ju-piter. Ce lumină no‹uă› vine asupra celui maĭ mare zeŭ al Grecilor 

și Romanilor! În elinește Ζεύς are la nominativ accentu‹l› acut, la 

vocativ circumflex, întocmai ca în limba sanscrită, fapt inexplicabil 

numai în domen‹i›u‹l› grecesc. O dată arătată etimologia lu‹i› Ζεύς‹,› 

toate faptele lui în mitologia elenică devinccxiv clare. Ca și Prometeu, 
ccxvΖεύς ie o percepțiune sensibilă, iar nu un concept abstract.  

 ccxviAșa să potccxvii explica toate miturile. Voi lua numai unu‹l›. 

Orfeu pierde pă Euridice, soția lui, tocmai în ziua nunți‹i›. Numele 

Euridic‹e›i, la lumina limbi‹i› sanscrite, devine Έύρος și δείκνυμι, 

aceea care să arată departe, ccxviiidevine [CG 27r | ArhG 66r] Aurora, care 

moare mușcată dă balauru‹l› întunecat al nopți‹i›. Orfeu soarele merge 

în întunerecu‹l› nopți‹i›, la Iad, ’și redobândește soția, dar calcă peste 

                                                            
26 M. Müller, India, p. 152. 
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condițiunea lui Pluto‹n› și a Prozerpin‹e›i‹,› și‹,› îndată ce să arată 

fața soarelui‹,› aurora dispare. Orfeu și‹-›a întors fața spre ea, 

Euridice a dispărut. 

Vă aduceți aminte, domnilorccxix, dă elu‹cu›brațiunile titanice 

ale lu‹i› ccxxCreuzer ca să explice mitologia greacă? Cum disparccxxi ca 

fumu‹l› înaintea acest‹e›i explicațiuni dată dă lumina vedică! 

Cine poate să explice ce sunt Grațiile și Nimfele? 

Sentimentu‹l› dă plăcere încercat în timpu‹l› primăveri‹i› în deliciile 

păduri‹i› iera personificat, saŭ mai bine semnificat, printr’un cuvânt 

care chiar i’arată originea, dă la Gratus, ceea ce ie plăcut. Nimfa, 

identic cu ccxxiinympha = undă, însemnează deliciile ce simte o inimă 

candidă la murmuru‹l› unei fântâni tainice, ascunsă în desișu‹l› 

pădurilor. 

Ceru‹l› luminos, ca unu‹l› ce acoperia tot pământu‹l›, să 

numia în Veda Varuṇaccxxiii și dintr’odată înțelegem pă oὐό al 

Grecilor, care altfel nu știam dă unde vine. 

Ceru‹l› nemărginit, în limbagiu‹l› colorat al Vedelor‹,› ie 

numit fiu al lui Aditi, care va să zică: nelegat dă la a privativ și ditā 

legat; iar Aditi, adică ceea ce ie [CG 28r | ArhG 67r] dincolo dă pământ și 

cer, dă soare și auroră. Acesta ie primu‹l› germine al nemărginitului, 

al infinitului, fondu‹l› filozofi‹e›i și al religiunilor, fond dă origină 

religioasă, așa că filozofia’și pierde temeiu‹l› despărțindu-se dă 

religiuneccxxiv, iar nu religiunea daosibindu‹-›se dă filozofie.  

Toate atributele divine, care altfel ar părea rezultatu‹l› 

reflecsiuni‹i› și al combinațiuni‹i›, devin ccxxv  foarte naturale, 

aducându‹-›ne aminte și cunoscând originea zeilor, în spiritul 

arienilor. 

Am spus că Varuṇaccxxvi ie ceru‹l› întins, care acoperă toată 

lumea, lumina care luminează și chiamă totu‹l› la iveală. Iată ce zice 

dăspre iel un poet vedic:  

„Varuṇaccxxvii, marele stăpân al acestei lumĭ, vede ca și când ar 

fi aproape, ‹dacă› ori stă cineva, ori merge, ori să ascunde, ori vrea să 

să culce, saŭ să să scoale; ceea ce doi oamenĭ, care stau unu‹l› lângă 

altu‹l›, murmură ceva între iei, Regele Varuṇaccxxviii o știe, iel să află 

acolo al treilea, și cel ce va voi să fugă dincolo dă cer, dăparte, nu 

poate să scape dă Varuṇaccxxix. Regele Varuṇaccxxx vede ceea ce ie între 
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pământ și cer și dincolo de iele. Numai aducându-ne aminte dă 

însemnarea lu‹i› Varuṇaccxxxi înțelegem acest mit, iar altfel nu27. 

Spuneam mai sus că identitatea și generalizațiunea epitetelor 

a‹u› dat conceptu‹l› abstract dă zeŭ, ridicat apoi în zeŭ suprem.  

Deva ie cel maĭ vechi epitet în Veda pentru zei și [CG 29r | ArhG 

68r] dicționarele ne spun că deva înseamnăză zeŭ. Deva însă 

însemnează dă cât luminos și să dă ca epitet și cerului, și stelelor, și 

soarelui, și auror‹e›i, și primăveri‹i›, și râului, și pământului28. Când 

un poet vrea să vorbiască dă toate aceste‹a›, zice deva, adică calitatea 

comună tuturor. Acest cuvânt ie identic cu deus al Romanilor ccxxxiiși 

poate și cu θεοί al Grecilor. 

 Ce‹e›a ce nu găsim nici la Greci, nici la Romani, nicĭ la o altă 
ccxxxiii literatură, găsim în Veda: Ide‹e›a un‹e›i ordine universale. 

Regularitatea cu care apare și apune soarele, cu care să succedccxxxiv 

ziua și noaptea, vara și iarna. Regularitatea mersului lumi‹i›, care 

măsoară timpu‹l› (mas), să zice în sanscrită ccxxxv. Acest cuvânt în 

Veda ccxxxvifoarte des ie epitetu‹l› celor l’alți zei, și când poetu‹l› vrea 

să vorbiască dă zei, care avea‹u› această însușire‹,› zice: ccxxxvii‹,› și 

generalizând-se acest epitet a dat naștere unuĭ concept abstract. 
ccxxxviii a ccxxxixajuns să însemneze: ordinea în univers, embrionu‹l› 

cauz‹e›i finale. 

 Tot teologul din secolu‹l› al V‹-lea›, dă care am vorbit maĭ 

sus, zice la un loc: sunt trei categorii dă zei, ai ceruluĭ, ai pământului 

și ai atmosferei, dar în realitate nu ie dă cât un singur zeŭ și și’l 

numește: Ātman29. Acest monoteizm filozofic l’am văzut deja în 

germine în imnele vedice; [CG 30r | ArhG 69r] în a do‹ua› epocă însă a 

literaturi‹i› vedice, cea numită Brāhma|ṇa, aceste idei ajungccxl la 

apogeu‹l› lor. În Upaniṣadccxli să găsește acea faimoasă filozofie, care 

n’are nimic cu cea modernă. Aceasta din urmă poate până la un punct 

să satisfacă curiozitatea, o sete dă știință omenească. Cea Indică ie 

însă ‹cea› care satisface și consolează, care arată dulceața 

abnegațiuni‹i› și puterea d’a rezista în durere. Ar trebui s’o citez 

                                                            
27 M. Müller, India, p. 172. 
28 M. Müller, India, p. 135. 
29 M. Müller, ibidem, p. 211. 
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întreagă ca să poci da o idee ccxliidăspre dânsa, mă voi mulțumi să aduc 

judecata unui‹a› din cei mai mari filosofi ai timpului nostru. 

Iată ce zice dăspre această filozofie Schopenhauer: ‹„›Ie cea 

mai recompensatoare și cea mai încurajatoare citire posibilă în lume, a 

fost consolațiunea vieți‹i› mele și va fi și ace‹e›a a morți‹i› mele“30. 

Am spus mai sus că cărțile [sic] vedice sunt cu mult 

anterioare veniri‹i› arienilor în India, adică iera alcătuite înainte dă 

separațiunea și emigrațiunea popoarelor indo‹-›europene. Așa dar 

trebuie să ne așteptăm să găsim și la cele l’alte popoare aceleași ideĭ, 

‹pe› care le am văzut în Veda. 
ccxliiiȘi în adevăr Omer zice că Oceanu‹l› ie originea tuturor 

lucrurilor. Dă aceea Porfiriu (Schœmann, Opuscula academica II.2931) 

declara pă Omer mai filozof ‹decât Hesiodccxliv›, căci apa ie viață și 

capu‹l› celor patru elemente. (Ὄμηρος δὲ φιλοσοφώτερον. τὸ γάρ 

ὗδωρ 〈τῶν〉 πάντων [CG 31r | ArhG 70r] ἡ ζωή, καὶ προέχει τῶν 

τεσσάρων στοιχείων, ὅθεν καὶ Πίνδαρος ἄριστον αὐτό φησινccxlv. 

Thales asemenia face din apă primu‹l› principiŭ‹,› și Aristotel, cel mai 

vast geniŭ al antic‹h›ități‹i›, fără să’l înțeleagă, zice că Thales a fost 

condus la această părere pentru că toate sentimentele sunt umede, că 

căldura vitală vine din umiditate, să’ntreține printr’însa și că 

germeni‹i› tuturor lucrurilor sunt umeziccxlvi: ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τὴν 

τροφὴν ὑγρὰν οὖσαν καὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν ἐκ τούτου γιγνόμενον 

καὶ τούτῳ ζῶν ... καὶ διὰ τὸ πάντων τὰ σπέρματα τὴν φύσιν ὑγρὰν 

ἔχειν (Metafizica I.332) și tot cu instinctu‹l› luĭ genial aduce un 

corectiv: mulți bănuiescccxlvii, adaogă iel, că vechi‹i› teologi avea‹u› 

aceleași idei dăspre natură, făcând din Ocean și Tethys născători 

universali (ibidem). [CG 31v | ArhG 70v: εἰσὶ δέ τινες οἳ καὶ τοὺς 

παμπαλαίους καὶ πολὺ πρὸ τῆς νῦν γενέσεως καὶ πρώτους 

θεολογήσαντας οὕτως οἴονται περὶ τῆς φύσεως ὑπολαβεῖν: 

Ὠκεανόν τε γὰρ καὶ Τηθὺν ἐποίησαν τῆς γενέσεως πατέρας 

(Aristotel, Metafizica I.3), ap. Darmesteter, ibidem, p. 152 ‹n. 4ccxlviii›.] 

                                                            
30 apud Müller, India, p. 218. [Max Müller] 
31 ap. [James] Darmesteter, Essais orientaux, [Paris, A. Lévy, 1883,] p. 151 
note. 
32 ap. Darmesteter, Essais orientaux, p. 152. [astăzi Metafizica 932b]. 
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La prima vedere s’ar părea că aceste‹a› sunt rezultatu‹l› 

cercetărilor filozofice. 

Iată ce găsim în Veda X.129.3‹a›: táma āsīt támasā gūḻhám 

ágre ’praketáṃ saliláṃ sárvam ā idám: adică noapte a fost, întregu‹l› 

acest univers la început n’a fost dă cât o undă nedistinsă33ccxlix. Acesta 

ie mitu‹l› vedic, care a dat naștere mitului, adică sistemuluĭ grecesc; 

iar fenomenu‹l› natural, care a dat naștere acestui mit vedic‹,› ie 

următoru‹l›. Am cclvăzut mai sus că focu‹l› supt forma fulgeruluĭ 

spărgând noru‹l› întunecos, noaptea dă la început, luminează tot 

pământu‹l›, chiamă universu‹l› la viață și lumea ie inundată dă apă, 

adică [CG 32r | ArhG 71r] lumea a ieșit la iveală din apă și din intunerec. 

Formula lu‹i› Aristotel că pământul plutește pă apă ca o bucățică dă 

lemn (De caelo II.1334), fără această explicațiune, ie neînțeleasă. 

Cel de’al doilea element‹,› întunerecu‹l,› să găsește la Eziod. 

Iel zice: ‹„›La început a fost Haosu‹l› ... din iel s’a născut Erebu și 

noaptea cea neagră‹,› și din noapte s’a născut Eteru‹l› și Ziua‹“› 

(Teogonia 116 [și 123-124]35). Și‹,› ca să nu mai rămâ‹i›e nici o 

îndoială că Haosu‹l› nu ie altceva dă cât noru‹l› întunecat, în care să 

ascunde fulgeru‹l›, tot Eziod ne spune maĭ jos, că „a fost când a 

precipitat pă Titani: o flacără ne mai pomenită a traversat ceru‹l›, o 

lumină dă fulger și dă trăsnet ‹î›i orbește, și o conflagrațiune divină 

umple haosu‹l›“ (Teogonia 697[-700]36). 

Când Socrate din comedia lui Aristofan zice că nou‹l›zeu al 

său ie haosu‹l› cu norĭ, și’l arată cu degetu‹l›, nu face dă cât să ‹se› 

                                                            
33 ap. Darmesteter, Essais orientaux, p. 142. [„La Nuit fut; enveloppé dans la 
nuit au début, tout cet univers n’était qu’une Onde indistincte“.]  
34 [CG 32v | ArhG 71v] οἱ δ' ἐφ' ὕδατος κεῖσθαι (τὴν γῆν), τοῦτον γὰρ 
ἀρχαιότατον παρειλήφαμεν τὸν λόγον, ὅν φασιν εἰπεῖν Θαλῆν τὸν 
Μιλήσιον ὡς διὰ τὸ πλωτὴν εἶναι μένουσαν ὥσπερ ξύλον ἤ τι τοιοῦτον 
ἕτερον. Aristotel, De caelo II.13, ap. Darmesteter, ibidem, p. 153 [n. 1]. 
35 [CG 32v | ArhG 71v] Ibidem. ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽ ... | ἐκ Χάεος 
δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο | Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ 
Ἡμέρη ἐξεγένοντο. Eziod, Teogonia, 116 [și 123-124]. 
36 [CG 32v | ArhG 71v] Ibidem. φλὸξ δ᾽ αἰθέρα δῖαν ἵκανεν | ἄσπετος, ὄσσε 
δ᾽ ἄμερδε καὶ ἰφθίμων περ ἐόντων | αὐγὴ μαρμαίρουσα κεραυνοῦ τε 
στεροπῆς τε. | 700 καῦμα δὲ θεσπέσιον κάτεχεν Χάος. Eziod, Teogonia, 
697[-700]. 
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întoarcă la vechile tradițiuni ale Greciei și ale arienilor, căcĭ noru‹l› 

din care iese fulgeru‹l›, creatoru‹l› lumi‹i›, ie în haos așezat (Nori‹i› 

44237). 

 În mitologia clasică Erebu ie supt pământ, însă în Odise‹e›a 

să vede că Erebu nu ie dăcât un atribut al Haosuluĭ, Erebu începe 

dincolo dă ocean unde curge înflăcăratu‹l› Phlegethonccli și Cocitu‹l›cclii 

în Aheronte. Aceste fluvii dă foc sunt fluviile dă trăsnet și curg dă sus, 

din nori; așa că Erebu, iadu‹l› înainte d’a fi supt pământ‹,› iera în 

cer38. 

[CG 33r | ArhG 72r] Gramatica comparată șterge ori ce urmă dă 

îndoială asupra acestui mit. Ἔρεβος ie identic cu sanscritu‹l› rajas, 

care însemnează atmosfera, sau regiunea nebuloasă (ap. Darmesteter 

p. 156.) 

Anaximen spunea că aeru‹l› ie primu‹l› principiu. Iacă ce zice 

un scoliast a‹l› lu‹i› Aristofan χάους ἀντὶ τοῦ ἀέρος39. Și teoria lui 

Anaximen‹,› în loc d’a fi o sistemă filozofică‹,› nu ie dă cât o copie a 

cosmogoniei Indiene. În Haos stă noru‹l› din care iese trăsnetu‹l›, care 

crează lumea. 

În misteriile dionisiace un ou ie simbolu‹l› universuluĭ ὡς 

μίμημα τοῦ τὰ πάντα γεννῶντος καὶ περιέχοντος ἐν ἔαυτῷ (Plutarh, 

Sympos.[iaka], II.3.240) ne spune Plutarh. Acest ou mistic ie tot o 

concepțiune naturalistă și fără lumina ccliiiimnelor vedice ar fi rămas 

neînțeles. Noru‹l› întunecos, în Veda, care conține embrionu‹l› dă aur, 

care va crea lumea‹,› ie comparat cu un oŭ. Indra însă àpară aurorile 

cerești, zdrobindu’l ca ou‹l› un‹e›i păsări41. 
 

b haspátir ámata hi tyád āsāṃ n ma svar ṇāṃ sádane gúhā yát | 

                                                            
37 [CG 32v | ArhG 71v] Ibidem, p. 155. ἄλλο τι δῆτ᾽ οὖν νομιεῖς ἤδη θεὸν 
οὐδένα πλὴν ἅπερ ἡμεῖς, | τὸ Χάος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας καὶ τὴν 
γλῶτταν, τρία ταυτί; Aristofan‹,› Norii 442 [443-444]. 
38 Darmesteter, Essais orientaux, p. 156. 
39 [CG 33v | ArhG 72v] Ap. Darmesteter, p. 157. 
40 Ibidem. [= Quaestiones conviviales. Trimitere falsă la Darmesteter: e p. 158 
n. 2, iar Georgian a copiat eronat μίμητα pentru μίμημα.] 
41 Ibidem, p. 147. 
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āṇḍéva bhittv  çakunásya gárbham ud usríyāḥ párvatasya 

tmánājat ||             X.68.7ccliv 

 

Tot în Teogonia lui Eziod găsim că cel dintâi zeu care s’a 

născut ie Amor: ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽ ... | ἐκ Χάεος δ᾽ 

Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο | Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ 

Ἡμέρη ἐξεγένοντο (116 și 123-124])42. [CG 34r | ArhG 73r] Acest 

amor însă nu ie dă cât zeu‹l› luminos, ieșit din nor. În Argonautice, 

acel Amor ie ilustru, cu ochĭ dă flăcări, ie fiu nopți‹i› cel‹e›i veșnice și 

pă care oameni‹i› mai târziu l’a‹u› numit Phanes43: 
 

καὶ διφυῆ περιωπέα, κυδρόν Ἔρωτα, 

Νυκτὸς ἀειγνήτης πατέρα κλυτόν, ὅν ῥα Φάνητα 

ὁπλότεροι καλέουσι βροτοί· πρῶτος γὰρ ἐφάνθη.  

(14 sq.cclv) 

  

Deja etimologia numelui Phanes, luminos‹,› ‹î›i arată 

originea‹.› Concepțiunea însă ie indică. Lupta teribilă între noru‹l› 

rezistent și Fulgeru‹l›, pentru a scoate lumina din norĭ, drama acesta 

naturalistă deveni dramă umană, cum am văzut mai sus. Indra ca un 

Făt‹-›frumos lupta ca să scape lumina, iubita lui, răpită dă demonu‹l› 

întunerecului și al umbr‹e›i. Indra din dragoste întreprinde această 

luptă și cclviea ‹a luat› în Veda un alt nume‹,› Kāma adică Amor. Și 

Veda ne spune că Amor s’a născut la început: 
 

k mas tád ágre           X.129.444cclvii 

  

Un alt sistem clasic, ca să explice creațiunea lumi‹i›, spune că 

la început a fost războiu‹l›, din luptă a ieșit lumea45: Πόλεμος πάντων 

μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς (Eraclit‹,› fragmentu‹l› 44cclviii). 

                                                            
42 Ibidem, p. 160. [Textul grec fusese deja citat înt-o notă anterioară, așa cum a 
indicat pe verso.] 
43 Ibidem, p. 160. 
44 Ibidem, p. 147. 
45 Ibidem, p. 166 [pp. 165-166]. 
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Și un discipol al lui Thales zice: „Umiditatea ie primu‹l› [CG 

35r | ArhG 74r] principiŭ, din apă să naște focu‹l›; lumina iese din 

victoria focului asupra ap‹e›i (Mullach, ‹F›rag.‹menta› philosophorum 

‹Graecorum,› I.8146cclix). Și acest sistem ie o concepțiune naturalistă 

produsă întâi cclxîn epoca preistorică indoeuropeană. Iacă ce găsim în 

Veda: Indra, fulgeru‹l›, ca să poată scăpa lumina, ascunsă în nor, să 

luptă și biruie acest nor-balaur: 
 

Indra, când ai omorât Șarpele [V ], primu‹l› născut‹,› atunci aĭ 

creat Soarele, Ceru‹l› și Aurora. 

Atunci, da, tu n’ai avut cclxipotrivnici47.     [  {I.32.4}cclxii.] 

 

În fine‹,› o ultimă sistemă, găsită într’o singură linie conservată la 

Clemens Alexandrinu‹s›cclxiii. Să vorbește dă un stejar ‹în›aripat asupra 

căruia Ζεύς întinde ceru‹l›, pământu‹l› și Oceanu‹l› (Stromata 

642A)48. 

Dă câte ori n’am citit această linie, dă câte-ori savanți‹i› 

n’a‹u› reflectat, fără să poată ajunge la o dezlegare? Saŭ alerga la o 

soluțiune dă necesitate, o numia‹u›: închipuire, fără să ne gândim că 

nu poate să iasă o închipuire absurdă din mintea unui filozof. Tot 

Veda ne explică lucru‹l› și a‹i›ci‹,› totu‹l› devine logic. În limba 

sanscrită vana însemnează nor și arbore. Turma norilor putea să 

dăștepte ide‹e›a ramurilor unuĭ arbore. În mitologia vedică găsim că 

oar‹e› cândcclxiv, munți‹i› zbura‹u› prin cercclxv. Acest nor-arbore ie 

elementu‹l› din care a ieșit lumina fulgerului, care făcându’l să apară 

îna[CG 36r | ArhG 75r]intea ochilor arianului universul, ‹î›lcclxvi și cre‹e›a. 

Dă aceea ‹e scris› în Veda: Care ie pădurea, care ie arboru‹l, sic› din 

                                                            
46 Ibidem, p. 166 [n. 3]. [CG 35v | ArhG 74v] ἀρχὰς ἔφη ψυχρὸν τὸ ὕδωρ καὶ 
θερμὸν τὸ πῦρ. γεννώμενον δὲ τὸ πῦρ ὑπὸ ὕδατος κατανικῆσαι τὴν τοῦ 
γεννήσαντος δύναμιν, συστῆσαί τε τὸν κόσμον. [DK 38A3, atribuit unui 
discipol al lui Thales.] 
47 Ibidem, p. 147.  
48 Ibidem, p. 168. [CG 35v | ArhG 74v] apud Darmesteter, p. 168 note [2] 
μάθωσι τί ἐστιν ἡ ὑπόπτερος δρῦς το ἐπ’ αὐτῇ πεποικιλμένον Φᾶρος 
Πάντα ὃσα Φερεκύδης ἀλληγορήσας ἐθεολόγησε[ν]. 
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care {au tăiatcclxvii} ieĭ ceru‹l› și pământu‹l›? (  X.31.7‹a›; 

[X.]81.449cclxviii).  

Acest arbore suport al universului să găsește într’o mulțime 

dă formule creștine și încclxix latinește, și la Bretoni, și la Provențali, și 

la Inglezi, și la Sârbi‹.› și la Bulgarĭ. Aceleași concepte cosmogonice 

să găsesccclxx și la ceĭ l’alți {frațicclxxi} ai neamului nostru‹,› la Perși, la 

Scandinavi. Adi{că} toate aceste încercări d’a cclxxii pătrunde 

necunoscutu‹l›, d’a {găsicclxxiii} ceva care să îndăstuleze setea dă 

mister sădită în inima omuluĭ, cclxxivNeamu‹l› nostru cclxxvle a găsit 

atunci când nu iera‹u› nicĭ Indieni, nici Persani; nici Grecĭ, nicĭ 

Italioți, nici Celți; nici Slavĭ, nici Germanĭ. Trebuie să vie ceva dă sus 

ca să îndăstuleze spiritu‹l› {și} inima omului, căci poetu‹l› Vedic 

declară descurajat {și} trist că nu știe nimic, nu va ști nimic:  
 

‹„›Nu! nu veĭ să cunoști aceste lucrurĭ, căcĭ alta ie natura ta (o, 

omule!)‹“›. 

Și poeți‹i› să duc, acoperiți dă întunerec și obosiți dă cuvinte 

deșarte (  X.82.7) ([Alfred] Ludwig[, Der 

Rigveda, Band] I.16650cclxxvi). 

 

O singură paralelă voi mai adăoga. În urma victori‹e›i {lui} 

Indra și a creațiuni‹i› lumi‹i›, torentele dă apă din norĭ {fer}tilizează 

pământu‹l›, care nutrește pă oameni. Același concept găsim în India și 

în Grecia, dar fără Veda n’ar [CG 37r | ArhG 76r] fi înțeles. Iată un 

fragment a‹l› lui Euripide (Edițiunea {Didotcclxxvii} p. 82451). 

                                                            
49 Ibidem, p. 148 note [1]. [CG 36v | ArhG 75v] kíṃ svid vánaṃ ká u sá v kṣá 
āsa yáto dy vāp thiv  niṣṭatakṣúḥ [scris v kšá | nišṭatakšúḥ.  X.81.4 nu 
mai este preluat sau tradus].  
50 Ibidem, p. 207. 
51 M. Müller, ibidem, p. 147 [n. 2]. [CG 37v | ArhG 76v] Γαῖα µεγίστη καὶ Διὸς 
Αἰθήρ, | ὁ µὲν ἀνθρώπων καὶ θεῶν γενέτωρ, | ἡ δ᾽ὑγροβόλους σταγόνας 
νοτίας | παραδεξαµένη τίκτει θνητούς, | τίκτει βοτάνην φῦλά τε θηρῶν˙ | 
ὅθεν οὐκ ἀδίκως | µήτηρ πάντων νενόµισται. [John] Muir, Original Sanskrit 
Texts [on the Origin and History of the People of India, their Religion and 
Institutions. Collected, translated and illustrated, London, Trübner & co., 
1872, vol.] V [Contributions to a Knowledge of the Cosmogony, Mythology, 
Religious Ideas, Life and Manners, of the Indians in the Vedic Age], p. 27. 
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Imensu‹l› pământ și Jupiter Etern, 

Iel ie născătoru‹l› oamenilor și zeilor. 

Pământul, primind picăturile umede dă ploaie, 

 naște pă muritorĭ 

Produce nutriment, și genurile animalelor‹,› 

Dă aceea cu dreptate 

Să numește muma tuturor lucrurilor52. 

 

{Iată} supt ce formă să găsește acest mit în Aitareya-

Brāhmaṇa: 
 

Ceru‹l› și pământu‹l› iera odată unite. S’a‹u› despărțit. {A}tunci 

nici nu plo‹u›a, nici soarele nu lumina... 

{Zeii} a‹u› adus la un loc (Ceru‹l› și Pământu‹l›) și‹,› când să 

întâlniră‹,› făcură o nuntă.  

   (IV.27.5. Aitareya-

Brāhmaṇa53cclxxviii). 

 

{Se} poate ceva mai transparent? cclxxixPloaia dă aur a lui 

{Ju}piter sunt razele soarelui, răsărind după risipirea noruluĭ dă către 

Indra-fulgeru‹l›. 

Atunci expresiunea cclxxxomerică ῖή}cclxxxi 

nu mai are trebuință dă explicațiuni; repetată dă Eschil (Prometeu 90), 

în mai multe locurĭ (Șapte împotriva Theb.‹ei›); dă Sofocle (Oedipus 

Coloneus 1480, Antigona 338; Philo{ctetes} 391); dă Euripide 

                                                                                                                          
(Euripid‹e,› [Chrysippus] frag. [6, vv. 1-7] Didot, p. 824. [i.e. F. W. Wagner, 
Euripidis perditarum fabularum fragmenta, Parisiis, Editore Ambrosio Firmin 
Didot, MDCCCXLVI, p. 824a.]) [Muir, Müller, Georgian: νοτίους | θνατούς | 
δὲ βορὰν {βορᾶν}.] 
52 Müller, India, p. 133. 
53 Ibidem, p. 132. [CG 37v | ArhG 76v] mau vai lokau sahāstāṃ, tau vyaitāṃ. 
nāvarṣan, na samatapat ... tau devāḥ samanayaṅs, tau saṃyantāv etaṃ 
devavivāhaṃ vyavahetāṃ. IV.27.5 [Theodor] Aufrecht, [Das] Aitareya-
Brāhmaṇa [Mit Auszügen aus dem Commentare von Sāyaṇācārya und anderen 
Beilagen, Bonn, Adolph Marcus, 1879, p. 115]. [navaršan | Āitareya-o | IV 
adăugat deasupra rândului] 
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(Hippolytus 601; Helena 391, 613); dă {Pinda}r (Nemesiane 6,1 

etc.54)cclxxxii‹.›  

[CG 38r | ArhG 77r] Aceste foarte vechi credințe, nicĭ odată n’aŭ 

fost credințe în Grecia saŭ Roma, în India însă până azi sunt cuvinte 

sfinte. Temeiu‹l› oricărei credințe până șicclxxxiii azi ie Veda. 

Dacă însă aceste moșteniri a‹u› dispărut în Grecia‹,› 

asemenărea geniului Elin și cel Indian să poate dovedi din o mulțime 

dă paralele. 

Melancolicile versuri ale lu‹i› Euripide:  
πάλαι σκοποῦμαι τὰς τύχας τῶν βροτῶν  

ὡς εὖ μεταλλάσσουσιν· ὃς γὰρ ἂν σφαλῇ,  

εἰς ὀρθὸν ἔστη, χὠ πρὶν εὐτυχῶν πίτνει 

(Stobaeus IV.2355) 

să găsesccclxxxiv deja în Mahābhārata‹,› în gura unei heroine care 

încurajază pă fiu‹l› său56. 

O altă admirabilă idee, demnă dă geniu‹l› elenic 

Ἐὰν ἀεὶ μνημονεύσῃς ὅτι ᾦ ἐργάζῃ κατὰ ψυχὴν  

ἢ σῶμα θεὸς παρέστηκεν ἔφορος ἐν πάσαις πράξεσιν  

οὐ μὴ ἁμαρτήσῃς, ἕξεις δὲ τὸν ϑεὸν σύνοικον 

(Meineke. Antologia lu‹i› Stobeu VIII.20857) 

și aceasta să găsește în Mahābhārata: ‹„›Omu‹l› învățat ascunde 

păcatu‹l› pă care l’a comis cu știință. Oameni‹i› nu’l vădcclxxxv, dar cei 

ce lăcuiesccclxxxvi în ceruri ’l vede‹“›. Mahābh.‹ārata› XII.7058 no. 658. 

Când omu‹l› comite un păcat, omu‹l› poate să [CG 39r | ArhG 78r] zică: nu 

sunt io; dar zei‹i›’l vădcclxxxvii, până și în interioru‹l› lui.  

M[a]h[ā]bh[ārata]. III.13754. 

Pentru a termina voi cita încă un singur pasagiu, din cele maĭ 

melancolice și mai profunde: 

                                                            
54 Muir, Original Sanskrit Texts, V, p. 24 sq. 
55 ap. Muir, Metrical Translations from Sanskrit Writers, p. 341. 
56 Ibidem, p. 129.  
57 Ibidem, p. 342. [„If you always rememberest that God stands by, a beholder 
of all that thou doest with thy soul or thy body, thou wilt not err in all thy acts, 
and shalt have God dwelling with thee“.] 
58 Ibidem, p. 208. 
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ὅταν εἰδέναι θέλῃς σεαυτὸν ὅστις εἶ, 

ἔμβλεψον εἰς τὰ μνήμαθ' ὡς ὁδοιπορεῖς. 

ἐνταῦθ' ἔνεστ' ὀστᾶ τε καὶ κούφη κόνις 

ἀνδρῶν βασιλέων καὶ τυράννων καὶ σοφῶν 

καὶ μέγα φρονούντων ἐπὶ γένει καὶ χρήμασιν 

αὑτῶν τε δόξῃ κἀπὶ κάλλει σωμάτων. 

κᾆτ' οὐδὲν αὐτοῖς τῶνδ' ἐπήρκεσεν χρόνος. 

κοινὸν τὸν ᾅδην ἔσχον οἱ πάντες βροτοί. 

πρὸς ταῦθ' ὁρῶν γίνωσκε σαυτὸν ὅστις εἶ. 

Menandru frag. Ramage p. 3459 

Și aceasta pare a fi numai o parafrază a unui pasagiu similar 

în Mahābhārata XI.116 sq.: 
 

Omu‹l› iluzionat dă avariție, dă neliniște, dă temere, nu să’nțelege 

pă sine însuși, să laudă cu nobleța sa disprețuind pă cei care nu 

sunt dă neam, și îngâmfat dă mândria lumi‹i›, disprețuiește pă 

sărac. Numește pă alți‹i› nebunĭ și nu să vede pă dânsu‹l›. 

Blamează greșelile altora și nu să îndreptează pă iel. Când 

înțeleptu‹l› și nebunu‹l›, bogatu‹l›și săracu‹l›, nobilu‹l› și omu‹l› 

dă jos, mândru‹l› și umilitu‹l› vor fi plecat spre cimitircclxxxviii, când 

toți dormcclxxxix acolo, toate turburările lor sfârșite, și corpu‹l› lor 

dăzbrăcat dă carne [CG 40r | ArhG 79r] ... atunci nici un om n’ar mai 

vedea vr’o dăosebire între ieĭ. Văzând cine-va că toți dorm, 

așezați la un loc în pământ, cine s’ar mai gândi să atace unu‹l› pă 

altu‹l› nebunește? (Ibidem, p. 226). 

 

                                                            
59 Ibidem, p. 147. [Trimitere falsă: fragmentul din Menandru (azi fr. 538) e la 
p. 347, cu traducerea la pp. 347-348: „When thou wishest to know thyself, 
what thou art, look ar the tombs, as thou passest along the road. In them lie the 
bones, and the light dust, of kings, and despots, and sages, and of men who 
were proud of their high birth, and their wealth, and their renown, and their 
bodily beauty. But none of these things could ward off (the influence of) time. 
All mortals find a common grave. Regarding these things, know thyself what 
thou art“.] 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE (III): LITERATURA VEDICĂ 175 

Aceste paralele s’ar putea continua nesfârșit, dar trebuie să mă 

opresc‹,› dă și mi să pare că n’am spus încă nimic din înmiitele 

învățături ce putem trage din studiu‹l› literaturi‹i› sanscrite. 

 Umple sau nu literatura sanscrită una din lacunele cele mai 

adânci ale istori‹e›i omeniri‹i›? Ieste saŭ nu capu‹l› și începutu‹l› 

istori‹e›i vieți‹i› noastre spirituale, fără care toată civilizațiunea ie 

neînțeleasă? Dă saŭ nu cele mai exacte notițe asupra civilizațiuni‹i› 

neamului arian, dintr’o epocă ccxcpă care nici o istorie nu ‹o› ajunge? 

Explică saŭ nu originea zeilor, a principiului religios în om, găsim saŭ 

nu în literatura sanscrită soluțiunile cele mai înalte la probleme‹le› 

cele mai adânci ale vieți‹i› omului? Ie limba, literatura și religiunea a 

sute dă milioane dă suflete? ccxciLuminează limba și mitologia clasică 

într’un mod admirabil? 

 Dacă toate aceste‹a› sunt adevărate, literatura sanscrită nu 

poate, nu trebuie să ne fie indiferentă. Cine studiază omenire‹a›, pă 

sine să studiază, și cunoștința dă sine ie începutu‹l› înțelepciuni‹i›: 

„Când vedem, înțelegem, precum și cunoaștem pă Ātman 

(ieu‹l› = le moi), atunci totu‹l› ie cunoscut“‹,› zice un înțelept indian 

în B ṇyaka‹-upaniṣad›ccxcii. 

Ce‹e›a ce elinește va să zică γνῶθι σεαυτόνccxciii. 

 
ccxciv2 Noemvrie 1887. București. Dr. C. D. Georgian  

Il. XXXVIII. ArhG II Ms. 14 f. 87r. 
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         Rezumat          [CG 41r | ArhG 80r] 
 

 

Importanța studiului istori‹e›i         pag. 1 – 

Posibilitatea istorică a Creștinizmu|lui, împărțirea or‹e›i,  

scrisoareaccxcv, agio...                 1-2 

Literatura Indi‹e›i, a propriului nostru neam    3 

Literatura preistorică       3 

Limba, lumina istori‹e›i, vin din India     3 

Sanscrita, surora limbilor Indo Europene 

reprezentantu‹l› lor cel mai vechĭ       3 

Lit.‹eratura› Indi‹e›i mai veche ca a Greci‹e›i. Rig-Veda,  

Sāmaccxcvi, Atharva, Yajur-Veda. Epoca com|pozițiuni‹i› lor.  

Constituirea colecțiuni‹i›. Brāhmaṇa, Āraṇyaka,  

Upaniṣadccxcvii, Sūtras                              4-6 

Cum s’a‹u› conservat? cele mai vechi manuscrip|te, scrisoarea  

la grecĭ, Erodot la Teba, peripli‹,› diphthere, ίccxcviii,   6 

S’a transmis prin memorie. Çrotiyas, edițiunea europeană  

și colațiunea acestor çrotiyas. I-tsing. Prātiśakhyasccxcix              6-8 

Limba din Veda, Sanscrita, Açoka, lim|ba n’a încetat  

d’a fi scrisă, tipărirea Mahābhārat‹e›i, citirea lor în seanțe. 

[CG 42r | ArhG 81r] distribuirea lor gratuită, jurna|le sanscrite,  

limba chiar să vorbește, cursurile dă la Benares.                          9-10 

Întinderea ieĭ, 10.000 manuscripte, mai mare dă cât cea Greacă  

și Lati|nă la un loc. A început cu 1500 a.H. și n’a încetat.   

Importanța un‹e›i li|teraturi și a Brahmanizmuluĭ,  

care are 185.000.000 adoratorĭ. Bud‹dh›izmu‹l›  

și 490.000.000 aderenți, mai mult ca creștinizmu‹l,›  

care are 360.000.000.                      10-11 

100 de anĭ dă la întemeierea filologi‹e›i – comparate.  

Sanscrita a probat că toate limbile Indo‹-›Europ.‹ene› sunt surori  

și popoarele frați. Principiu‹l› vaselor, Germania, mens agitat  
cccmolem. Sansk.‹rita›. Originea filo‹lo›g.‹iei› comp.‹arate.›  

Rezultatele ieĭ sfidează pă toate cele l’alte, când ie vorba  

dă mersu‹l› spiritului omenesc, dă sentimentu‹l› religios,  

care împreună cu limba deosăbește pă om dă ani|mal.  
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Invențiunile și teorieleccci empi|rizmului.  

Mill, Spencer, Wundt, admitcccii necunoscutu‹l›.  

Clima și topografia Indi‹e›i, Haeckel.                    11-14 

Pāṇini, Mahābhārata și Rāmāyaṇaccciii, 270.000 versuri,  

Purāṇaccciv, lirica, dra|ma.  

Kālidāsacccv, Śakuntalācccvi, Goethecccvii.                     14-15 

[CG 43r | ArhG 82r] Naturaliști‹i›. Inelu‹l› intermediar între om 

și maimuță; inelu‹l› intermediar mo|ral. India. 

Antic‹h›itatea intrinsecă a Ved‹e›i‹.› as-mi, concept abstract,  

serviciu‹l› lui, ‹conceptul de› zero. Alte limbi și verbu‹l› a fi.  

Nu ie rezul|tatu‹l› reflecsiuni‹i›, originea lui ie în Veda.  
cccviiias-u: respirațiune, ās: gură. Tocirea și reducerea lui la abstract, 

prezența luĭ în toate limbile Indo‹e›uropeene. An|tic‹h›itatea lui.  

Selecțiunea luĭ. Perspecti|va în hronologia istorică a limbi‹i›.  

Aceasta ie istorie‹,› să controlează cu mintea omenească,  

maĭ dă cât ‹istoricii› aceia a‹i› lu‹i› Frideric cel Mare,  

care ne vorbia‹u› dă nasturi‹i› uniforme‹i› lui. Limba sanscrită‹,›  

elementu‹l› primordial al sufletului omenesc.            15-18 

Aoristu‹l› și viitoru‹l›. a fi ca expo|nentcccix. Cât timp a trecut  

dă la a respira până la acest exponent? A fi‹,› legătura  

între noi azi și străbuni‹i› noștri. Limba ie un muzeŭ în noi. 

Veda ie cea mai veche literatură. Mai veche ca Egiptu și Hina.     18-19 

Știința esoterică a literaturi‹i› Brahmaniz|muluĭ.  

India a atins cele mai mărețe 

[CG 44r | ArhG 83r] probleme ale vieți‹i› omenești. Sunt prob|leme 

neglijate dă om. Zile pentru a cugeta la τὰ μέγιστα.  

Aceste prob|leme însă revincccx și turbură inima omului.  

Filozofia din Upaniṣadcccxi. Citațiuni dă aforizme. Veda expli|căcccxii  

dezvoltarea sentimentului religios‹.› Enoteizmu‹l›cccxiii. Limba‹,›  

o exploziunecccxiv a activități‹i›, schimbarea accentului, procedeu în 

limba Hineză, rădăcinile demonstrative, dăosibirea între subiect  

și obiect. Abisu‹l› în|tre sunetu‹l› perceput și sunetu‹l› pur concept.  

Probă în Veda‹,› numele râuluicccxv sarit, nadīcccxvi,  

dhunicccxvii, sirācccxviii, mātar, sindhu.  

Trecerea sunetelor care însoția‹u› acțiunea la agenți‹i› 

din natură. Primi‹i› germenĭ ai antro‹po›morfizmuluĭ, fatalitate 
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limbistică, iar nu creațiune dă fan|tezie.                   19-23 

Imnele vedice sunt adresate la forțe ale naturi‹i›.  

Clarificațiunea lui Yāskacccxix. Epi|tetu‹l› deva.  

Invocatu‹l› iera ace‹e›a ce să ascun|dea în inima poetuluĭ  

și dincolo dă forța manifestată. Fiecare zei ie cel  

[CG 45r | ArhG 84r] cccxxmai mare, nu ca la Grecĭ și Romanĭ, 

monoteizmu‹l› în aparență. În fond monoteistică. Citațiunĭ.  

Aplicarea ter|‹men›uluĭ propri‹e›i sale activități  

la forța naturală, generalizat|{+} denominațiunĭ  

prin identi|{+} epitetului, explică  

centru‹l› mis|[teri]os în om, religiunea.  

Concluziuni|[uni]le filologi‹e›i nu ni le poate da nicĭ o știință,  

și nu să poate tăgădui, căci [vin] din însuși  

raționamentu‹l› ome|nesc.                    23-25 

Fenomenu‹l› pământesc care a izbit mintea omuluĭ mai mult  

ie focu‹l,› [me]nținerea lui în nor și prin frecare [cu] lemne.  

Pramantha = Prometeu.              25-26 

Lumina și căldura Soarelui și a Auror‹e›i. ύή.  

Jupiter. Accentu‹l› circumflexcccxxi nu să poate [ex]plica  

în Grecește fără limba Sanscrită. Orfeu și Euridice.  

Simbolizmu‹l› lui Kro|[no]s. Grațiile și Nimfele.  

Varuṇacccxxii, oὐό. Aditi. Primu‹l› germine  

[al] Infinitului. Raportu‹l› între filozofie 

[CG 46r | ArhG 85r] și religiune.  

Toate atribute|le zeilor să explică acum.           26-28 

Varuṇacccxxiii, ceru‹l› întins, citațiune,  

Deva cel mai vechi epitet, pentru zeŭ.           28-29 

Ideia unei ordine Universale. cccxxiv, ca epitet general,  

a devenit concept abstract, embrion al cauz‹e›i finale.              29 

Yāska și Ātman, monoteizmu‹l›.            29-30 

Upaniṣadcccxxv și filozofia lor. Filozo|fia modernă  

satisface curiozita|tea, cea indiană ie abnegațiune  

și rezistență la durere. Schopenhauer.                30 

Conceptele vedice la Greci și la alți frați. Omer și Oceanu,  

Porfiriu, T‹h›alescccxxvi. Aristotel. Paralele în Veda. Citațiune.  

Originea mitului oceanului – ap‹e›icccxxvii. Fulgeru‹l› și ploaia.  
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Întunerecu‹l›. Eziod. Zeu la Socrate. Erebu și Odisea,  

iera în Cer înainte d’a fi supt pământ. Ἔρεβος = rajas.         30-33 

Anaximencccxxviii și aieru‹l›, scoliastu‹l› lu‹i› Aristofan,  

din haos iese trăsnetu‹l›, care creiază lumea. Misteriile  

dionizia|ce și ou‹l› simbolic. Veda noru‹l› com| 

[CG 47r | ArhG 86r] parat cu un ou, citațiune. Eziod  

și Amor = zeu luminos ieșit din nor. Argonauticile = Amor  

= fiu‹l› nopți‹i› = cu ochi dă flacări = Phanes.  

Conceptu‹l› indic. Lupta între nor și Fulger.  

Indra luptă ca să scape lumina, iu|bita luĭ,  

răpită dă nor = demonu‹l› întunereculuĭ. Indra  

întreprinde această luptă din Dragoste‹,› d’aceia  

să numește Kāmacccxxix = Amor = amor per excellentiam.          33-34 

Războiu‹l›, primu‹l› element, Eraclit, discipulu‹l› lui Thales,  

lumina iese din victoria focului asupra ap‹e›i,  

para|lela vedică, citațiune. Clemens Alexan|drinus,  

stejaru‹l› ‹în›aripat. În Veda‹,› cuvântu‹l› vana = arborecccxxx  

și nor, munți‹i› zbura‹u› în cer. Din nor iese lumina  

fulgerului‹,› care creiază lumea. Formule creștine identice.            34-36 

Aceleași încercări d’a pătrunde mis|teru‹l›  

din inima omuluĭ să găsesccccxxxi la ceĭ l’alți frați.  

Lumina însă ie dă sus. Exclamațiuneacccxxxii poetului vedic.  

Ploaia la Indianĭ, la Grecĭ, citațiune 

[CG 48r | ArhG 87r] paralela din Aitareya Brāhmaṇa.  

Cu|vântu lu‹i› Omer ῖcccxxxiiiή  

Eschil, Sofocle, Euripide. Pin|dar.                     36-37 

Aceste‹a› sunt credințe în Veda, și azĭ cuvenite sfinte.  

Palalele între spiritu‹l› Elin și Indian.  

Euripid‹e› și Mahābhārata, citațiuni.  

Stobeu și Mahābhārata, citațiuni.  

Menandru și Mahābhārata.               37-40 

B ṇyaka-upaniṣad și γνῶθι σεαυτόνcccxxxiv 
 

–––––––– 
Finecccxxxv. 
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Referințe indiene în manuscrisul din 1887: 
 
James Darmesteter, Essais orientaux, Paris, A. Lévy, 1883. 
Ernst Haeckel, Indische Reisebriefe, Berlin, Gebrüder Paetel, 1882. 
Adolf Kaegi, Der Rigveda, der älteste Literatur der Inder, zweite, 

umgearbeitete und erweiterte, mit vollständigen Sach- und 
Wortregister versehene Auflage, Leipzig, Otto Schulze, 1881. 

Hermann Camillo Kellner, Sāvitrī, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1888 [de fapt 
apărută în 1887]. 

Monier Monier-Williams, Indian Wisdom, or Examples of the Religious, 
Philosophical and Ethical Doctrines of the Hindus, second edition, 
London, Allen & co., 1875. 

John Muir, Original Sanskrit Texts [on the Origin and History of the People of 
India, their Religion and Institutions. Collected, translated and 
illustrated, vol. V: Contributions to a Knowledge of the Cosmogony, 
Mythology, Religious Ideas, Life and Manners, of the Indians in the 
Vedic Age, London, Trübner & co., 1872. 

John Muir, Metrical Translations from Sanskrit Writers, with an Introduction, 
many Prose Versions, and Parallel Passages from Classical Authors, 
London, Trübner and co., 1879. 

Max Müller, A History of Ancient Sanskrit Literature[, so far as it illustrates 
the Primitive Religion of the Brahmans, second edition, revised, 
London, Williams and Norgate, 1860. 

Max Müller, Origine et développement de la religion, étudiés à la lumière des 
religions de l’Inde, traduit de l’anglais (Lectures on the Origin and 
Growth of Religion as illustrated by the Religions of India, London, 
Longmans, Green and co., 1878) par James Darmesteter, Paris, C. 
Reinwald, 1879. 

Max Müller, Selected Essays on Language, Mythology and Religion, London, 
Longmans, Green, and co., 1881, vol. II. 

Max Müller, India: What Can It Teach Us? A Course of Lectures delivered 
before the University of Cambridge, London, Longmans, Green and 
co., 1883. 

Max Müller, Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung. Vorlesungen 
gehalten an der Universität Cambridge, vom Verfasser autorisierte 
Übersetzung von C.[arl] Cappeller, Leizpig, Wilhelm Engelmann, 
1884. 

Leopold von Schroeder, Indiens Literatur und Cultur in historischer 
Entwicklung. Ein Cyklus von Fünfzig Vorlesungen, zugleich als 
Handbuch der indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in 
deutscher Uebersetzung mitgetheilten Proben aus indischen 
Schriftwerken, Leipzig, H. Haessel, 1887. 

Albrecht Weber, Akademische Vorlesungen über Indische Literaturgeschichte, 
zweite, vermehrte Auflage, Berlin, Ferd. Dümmler, 1876. 

William Dwight Whitney, Oriental and Linguistic Studies, New York, 
Scribner, Armstrong & co., 1873. 
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Note 

i ArhG II Ms. 14, ff. 39-87, numerotate în creion de autor ff. 1-48 (în stânga 
sus), la încheierea sumarului analitic („Rezumat“) adăugând, tot cu creionul, 
Fine. Semnat mărunt, cu cerneală neagră, pe ultimul rând al f. 79 (f. 40 a 
manuscrisului): „2 Noemvrie 1887. București. Dr. C. D. Georgian“. Ștampila 
roșie B.A.R.P.R.[omâne]. Diferite pagini au paragrafe separate printr-o linie 
(mai groasă) în creion albastru, modalitate de a indica locul noilor alineate 
după efectuarea corecturilor: le-am urmat. Am optat pentru o numerotare 
dublă pentru a păstra organizarea lui Georgian în ceea ce fusese cu siguranță 
un manuscris de sine stătător, chiar foarte bine individualizat, notând astfel 
CG 1r | ArhG 39r, CG 2r | ArhG 40r etc. și, la capăt de rând în „Rezumat“ sau 
oriunde pentru terminologia în limbi clasice, eventualele despărțiri în si|la|be. 
Notele autorului sunt aici, pentru simplificare, numerotate consecutiv pentru 
ansamblul manuscrisului (la f. 30r | 69r amândouă notele sunt numerotate cu 
1), oricum). El scrie pe rând (forme semnalate la prima apariție, ulterior 
corectate tacit) egzista sau ecsprima, precum și ecsponent, ecsploziune, 
ecsclamațiune și ecsclamativ, ecsplicațiune, ecscepțiune, prolicsitate, dar și 
circumflecs, sufics și paradocs, și chiar Anacsimen și Alecsandrinus. Am 
identificat, acolo unde era necesar, și verificat trimiterile la textele în sanscrită 
(vedică), pāli, greacă, latină, engleză, franceză și germană (toate). De observat 
cum citările din engleză (mai ales) și franceză păstrează familiarele „page“ și 
„note“. Pregătit anume parcă pentru tipar – atunci, sau poate pentru o ediție de 
opere – acum (faptul că și-a redactat singur o tablă de materii, pe jumătatea 
din stânga a șapte pagini, cu ff. 41-47 astfel pliate, spune îndestulător despre 
dorința de publicare, despre așteptarea ei), e unul dintre cele mai complexe, 
mai laborios redactate și mai prețioase manuscrise, cu toate păcatele lui 
mülleriene, rămase de la Constantin Georgian. Titlul acoperă cu adevărat 
numai o parte din conținutul manuscrisului: ar fi putut mai degrabă fi Locul și 
importanța literaturii (sau literaturilor) indiene în istoria comparată a 
civilizațiilor. 
ii Titlul complet al lui Muir este: Metrical Translations from Sanskrit Writers, 
with an Introduction, many Prose Versions, and Parallel Passages from 
Classical Authors, London, Trübner and co., 1879 (care încorpora și restrânsa 
sa lucrare Religious and Moral Sentiments, metrically rendered, from Sanskrit 
Writers din 1875), în care căuta, pe urmele traducerii lui Franz Lorinser din 
Die Bhagavad-Gītā (übersetzt und erläutert, Breslau, G.P. Aderholz’s 
Buchhandlung, 1869) să stabilească comparații mai sigure între fragmente (și 
întreguri) indiene și (sursele lor! credea Lorinser) creștine, căci Cântul XI din 
Gītā fusese considerat deja în amănunt ca o simplă parafrază indiană a 
Evagheliei după Matei 5-7 (Predica de pe munte). Pentru acest motto ales de 
Georgian, Muir menționa, în învățata sa antologie trilingvă: „The following is 
a very noble sentiment“ (adăugând „Meineke’s Menander“, pp. 176 and 266, 
ca și Georgian infra), și traducea: „This is life, not to live to one’s self only“. 
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iii Corectat u. 
iv Trei cuvinte adăugate deasupra rândului. 
v Urmat de și, începând o nouă frază. 
vi Trei cuvinte adăugate deasupra rândului. 
vii pentru că, apoi ce corectat în Iel. 
viii Continuat pe același rând: dar pe altă parte. 
ix După la, deasupra rândului, corectură îngroșată: să ne lumineze. 
x Trei cuvinte adăugate deasupra rândului, urmând o ștersătură insistentă. 
xi Pasajul reia în cea mai mare parte prima conferință a lui Max Müller din 
India: What Can It Teach Us?, London, 1883 (continuând direct pasajul citat 
de Georgian în n. 1): „The whole past history of the world would be darkness 
to him, and not knowing what those who came before him had done for him, 
he would probably care little to do anything for those who are to come after 
him. Life would be to him a chain of sand, while it ought to be a kind of 
electric chain that makes our hearts tremble and vibrate with the most ancient 
thoughts of the past, as well as with the most distant hopes of the future“ 
(„What Can India Teach Us?“, op. cit., pp. 17-18), reluând la p. 20: „and it 
follows that a knowledge of the history of the Greeks, Romans, and Saxons, 
or of the flow of civilization from Greece to Italy, and through Germany to 
these [scil. British] isles, forms an essential element in what is called a liberal, 
that is, an historical and rational education“. Și Müller, și cititorul său român 
se adresau unui public nefamiliarizat cu cultura indiană: la Cambridge, Müller 
fusese invitat pentru a stimula candidații pentru Indian Civil Service, adică 
funcționarii coloniali a căror educație Müller o critică, iar publicul lui 
Georgian era format, dacă nu în exclusivitate, în covârșitoarea sa majoritate 
din seminariști. De ce l-ar fi luat de ghid pe Max Müller, ghid principal și 
câteodată chiar unic, din care e limpede acum cât se inspiră și cât îl copiază 
sau traduce? Renumele lui Müller era aproape de apogeu, instalat cum 
devenise de multă vreme ca autoritatea principală în studiul Vedelor și al 
literaturii sanscrite indiene, chiar dacă tocmai el afirmă, nu fără superbie, în 
cuvântul introductiv adresat indianistului Edward Byles Cowell de la 
Cambridge (foarte cunoscut pentru contribuțiile de filologie pāli): „You know 
better than anybody else the present state of Sanskrit scholarship. [...] You 
know best that there is more to be discovered in Sanskrit literature than Nalas 
and Śakuntalās“ (pp. vi și vii), un nivel introductiv general la care Georgian se 
situa deja. Pentru a constata limite și opțiuni în această cvasi-copiere, 
traducerea pentru „chain of sand“ e literală în intenție, pe când „a kind of 
electric chain“ devine „o fâșie de lumină neîntreruptă“ (în Bucureștii unde 
iluminatul public cu petrol lampant apăruse pe când Georgian intra la școala 
primară, iar cel cu gaz aerian deja înainte ca el să plece la Paris). Volumul lui 
Max Müller e un manual de entuziasm, merită (re)citit printre primele 300 de 
titluri ale secolului al XIX-lea și a fost reeditat de multe ori, în ediții populare, 
fie ele și anastatice, în India.  
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xii Scris peste și (ultimul cuvânt) sub nu putem să fim indiferenți. 
xiii suntem cât va. 
xiv Ca mai sus, sursa directă e conferința introductivă a lui Max Müller, 
rezumând o suită de fraze și paragrafe: „Let us begin with our religion. No 
one can understand even the historical possibility of the Christian religion 
without knowing something of the Jewish race, which must be studied chiefly 
in the pages of the Old Testament. And in order to appreciate the true relation 
of the Jews to the rest of the ancient world, and to understand what ideas were 
peculiarly their own, and what ideas they shared in common with theother 
members of the Semitic stock, or what moral and religious impulses they 
received from their historical contact with other nations of antiquity, it is 
absolutely necessary that we should pay some attention to the history of 
Babylon, Niniveh, Phœnicia, and Persia. These may seem distant countries 
and forgotten people, and many might feel inclined to say, ‘Let the dead bury 
their dead; what are those mummies to us?’ Still, such is the marvelous 
continuity of history, that I could easily show you many things which we, 
even we who are here assembled, owe to Babylon, to Niniveh, to Egypt, 
Phœnicia, and Persia“ (1883, pp. 17-18), enumerare din care vom cita în 
contrast mai departe numai pasajele strict (p)reluate de Georgian. 
xv fericiți, căci. 
xvi Max Müller, op.cit., 1883, p. 18: „Every one who carries a watch, owes to 
the Babylonians the division of the hour into sixty minutes“, care continua cu 
obișnuita sa vervă: „It may be a very bad division, yet such as it is, it has 
come to us from the Greek and Romans, and it came to them from Babylon. 
The sexagesimal division is peculiarly Babylonian. Hipparchos, 150 B.C., 
adopted it from Babylon, Ptolemy, 150 A.D., gave it wider currency, and the 
French, when they decimated everything else, respected the dial plates of our 
watches, and left them with their sixty Babylonian minutes“. Pun intended: 
Müller este ironic față de francezi, după ce i-a adăugat pe anglo-saxoni și 
germani la Antichitatea mediteraneană (ceea ce Georgian nu preia), însă 
„decimated“ are aici chiar sensul originar de împărțire la zece, zecime. 
xvii aduce. 
xviii dă mumiĭ. 
xix M. Müller, op.cit., 1883, p. 18: „Everyone who writes a letter, owes his 
alphabet to the Romans and Greeks; the Greeks owed their alphabet to the 
Phœnicians, and the Phœnicians learnt it in Egypt. It may be a very imperfect 
alphabet – as all the students of phonetics will tell you; yet, such as it is, and 
has been, we owe it to the old Phœnicians and Egyptians, and in every letter 
we trace, there lies imbedded the mummy of an ancient Egyptian 
hieroglyphic“. Cum se constată, Georgian nu include și fenicienii, și 
elaborează, pornind de la acel (vechi) „imbedded“, propria sa imagine a 
bibliotecii ca necropolă, congenială de altfel imaginarului romantismului. 
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xx În plină epocă colonială, exprimată succinct în stabilirea meridianului zero 
la Greenwich, Georgian și mediul său pedagogic și cultural erau martori și la 
încercările globale de a stabili etaloane, ca aici: unul al sistemului monetar, 
din 1878 în majoritatea țărilor europene exclusiv aurul, după modelul francez.  
xxi Scris aziutagiului. 
xxii După ce e retoric contrafactual, dar intercalează și un unic lapsus colonial 
(„think what the world would have been, if the Persians had beaten the Greeks 
at Marathon, and had enslaved, that means, annihilated [!], the genius of 
ancient Greece [...] how narrowly, not only Greeks and Romans, but Saxons 
and Anglo-Saxons too, escaped becoming Parsis or Fire-worshippers“), Max 
Müller e din nou sursa lui Georgian (op. cit., 1883, pp. 19-20): „I can mention 
at least one voluntary gift which came to us from Persia, and that is the 
relation of silver to gold in our bi-metallic currency. That relation was, no 
doubt, first determined in Babylonia, but it assumed its practical and historical 
importance in the Persian empire, and spread from there to the Greek colonies 
in Asia, and thence to Europe, where it has maintained itself with slight 
variations to the present day“, continuând prin compararea raporturilor dintre 
monede antice de aur și argint (talant, minae, șekel, stater, drahme, șiling). 
xxiii Scris cei a ce. 
xxiv stă. 
xxv Ziceam adineauri. 
xxvi paradocs. 
xxvii ecspresiunea. 
xxviii Șase cuvinte adăugate prin acoladă deasupra rândului, înlocuind un 
fragment de text șters energic, acum ilizibil. 
xxix Două cuvinte adăugate sub rând. 
xxx Adăugat deasupra rândului. 
xxxi Cuvânt repetat la începutul alineatului, ulterior șters. 
xxxii tutulor, comun în epocă (și în alte manuscrise ale lui Georgian), corectat 
mai departe tacit. 
xxxiii Adăugat deasupra rândului. 
xxxiv Ieste ele- scris deasupra rândului, după obliterarea altor două cuvinte. 
xxxv ariană, familia e adăugat deasupra rândului, după eliminarea unui pasaj. 
xxxvi Două cuvinte adăugate deasupra rândului. 
xxxvii Nu am depistat nicăieri, în manuscrisele sale, urme de antisemitism, 
curent cum era totuși acesta în societatea regatului României și inclusiv în 
mediul teologic, însă această observație a condus, în epocă sau curând după 
aceea, la justificarea unor ierarhii rasiale (ca la Gobineau, pe care Georgian, 
am văzut, îl cita în 1878 pentru traduceri islamice) și la prejudiciile cel puțin 
intelectuale degajate de supremațiile decise de Rassenkunde. 
xxxviii Formulă puternică, un ecou românesc al descoperirilor timpului – 
niciodată urmate și fructificate ca atare în universitățile românești. Müller nu 
mai avea de câteva decenii nevoie să admită faptul, ci numai să îl ilustreze 
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pretutindeni, pentru a nu „leave out of sight our nearest intellectual relatives, 
the Aryans of India [...] There are many things which we think essential in a 
liberal education, whole chapters of history which we teach in our school and 
universities, that cannot for one moment compare with the chapter relating to 
India, if only properly understood and freely interpreted“ (op. cit., 1883, p. 
15). 
xxxix Raziele.  
xl iese. 
xli Trei cuvinte adăugate deasupra rândului corectat. 
xlii Rig-Veda. 
xliii Număr menționat de Max Müller fie separat (op. cit., 1883, p. 144), fie 
împreună cu cel clasic și în context: „1017 (1028) poems“ (p. 208). 
xliv Scris guṇā. 
xlv Scris sufic|su. 
xlvi Aceiași. 
xlvii Urmat de „în ἳ-“, ilizibil sub banda cotorului.  
xlviii Rigk, corect. 
xlix Rig-Veda. 
l Două cuvinte adăugate deasupra rândului. 
li Sama-Veda. 
lii găsește. 
liii Sama-Veda. 
liv șin. 
lv Max Müller – care le editase și tradusese – număra „10,580 verses and about 
153,826 words“ (op. cit., 1883, p. 208). 
lvi Iajur-Veda. 
lvii sa. 
lviii lor. 
lix Adică substitutiv și interiorizat. 
lx aranya. 
lxi filozofia. 
lxii Scris Platon și Fichte Kant și Fichte. 
lxiii Adăugat deasupra rândului, considerabil mai mărunt: numite Upanišad, 
500 ant.Chr. 
lxiv Așa cum am văzut (OAI II, 2018, p. 143 n. 136), cel puțin în raport cu 
marele dicționar al lui Böhtlingk și Roth, lucrările lexicografice sau exegetice 
ale lui Monier-Williams, cunoscute iată și lui Georgian, sunt parțial 
defectuoase. Vezi acum o punere la punct mult așteptată: Roland Steiner, 
„Woher hat er das? Zum Charakter des Sanskrit-English Dictionary von 
Monier-Williams“, ZDMG 170 (2020), Heft 1, pp. 107-117. 
lxv Corectat energic, lămurit sub rând cu un scris mărunt, deasupra notelor. 
lxvi Într-adevăr, la 1887 Monier Williams, Müller, Weber și Whitney erau 
autorități incontestabile în studiul literaturii vedice, cu observația că Müller 
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însuși se afla(se) sub tirul criticilor lui Whitney (vezi Douglas T. McGetchin, 
„The Whitney-Müller Conflict and Indo-German Connections“, în Jörg 
Esleben, Christina Kraenzle, Sukanya Kulkarni, eds., Maping Channels 
Between Ganges and Rhein: German-Indian Cross-Cultural Relations, 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008, pp. 29-50), iar 
cu Monier Williams încă și mai distant, acesta fiindu-i preferat, pe criterii de 
naționalitate, religie și contact direct cu India colonială, pentru catedra Boden 
de la Oxford, ceea ce pe mult mai învățatul Müller avea să-l marcheze pentru 
restul vieții. Prelegerile lui Weber, pe care poate elevul său le achiziționase la 
Berlin în momentul apariției, fuseseră deja traduse în engleză de John Mann și 
Theodor Zachariae, cu aprobarea și suplimentele autorului (London, Trübner, 
1878). 
lxvii numai. 
lxviii Adăugat deasupra rândului. 
lxix egzistă, corectat insistent peste alt cuvânt. 
lxx până în sec. 
lxxi Sublinierea în creion albastru indică un nou alineat: îl restituim, întrucât el 
apare și în textul lui Max Müller pe care îl parafrazează (1883, p. 208). 
lxxii s’a conservat nu a mai fost înlocuit. 
lxxiii śrotriyās, iar în „Rezumat“ Çrotiyās. Max Müller are „Srotriyas“ (1883, p. 
208). 
lxxiv știe. 
lxxv știe. 
lxxvi Două cuvinte adăugate deasupra rândului. 
lxxvii dă. 
lxxviii Rig-Veda. 
lxxix Sāyanācharia, pentru o dată Georgian (tran)scriind y sanscrit. 
lxxx M. Müller, op. cit., 1883, pp. 208-209: „instead of collating MSS., as we 
do in Greek and Latin, I have asked some friends of mine to collate those 
Vedic students, who carry their own Rig-veda in their memory, and to let me 
have the various readings from these living authorities“. Originea expresiei 
(perfecte) pe care o folosește Georgian ar putea fi chiar indiană: o preluase 
Georg Bühler (cf. infra) în Laws of Manu, Sacred Books of the East vol. 25, 
Oxford, Clarendon, 1886, p. xlviii, de la R.G. Bhandarkar, Indian Antiquary 3 
(1874), pp. 132-135 („a Vedic living library“), iar Max Müller însuși, chiar 
într-un volum citat de Georgian (în traducerea lui Darmesteter din 1879), 
publica o scrisoare din 2 martie 1877 a lui Shankar Pandit despre „our 
walking Rig-Veda MSS.“, după cum documentează Hartmut Scharfe, 
Education in Ancient India, Handbook of Oriental Studies, Section 2: India, 
vol. 16, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002, pp. 26-27 (care adaugă atât de 
nimerit: „It is ironic that Friedrich Nietzsche [Vom Nutzen und Nachteil der 
Historie für das Leben, 1874] derisively claims that «Wir Modernen» with our 
shallow knowledge acquired by expansive reading have become «wandernde 
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Enzyklopaedien», obsessed by a historical sense and unable to act in the 
present!“.  Georgian participa direct la descoperirea tezaurelor de oralitate ale 
Indiei istorice, mult mai aproape astfel de ediția critică decât de ideea similar 
modernă de volatilitate. Firește, descoperirea unor funcții și rezultate ale 
memoriei umane fără precedent în istoria Europei era complet neașteptată la 
1887 în București. Personalul mnemotehnic vedic – cel pe care l-ar fi 
colaționat Müller, ca un antropolog rasial colonial – e oricum angrenat în 
forme de cunoaștere și recunoaștere lipsite de balast. Chiar dacă și savantul 
european/occidental e un prototip al stăpânirii memoriei, și reprezentanții lui 
cei mai străluciți aveau să descopere câtă informație nestructurată, 
destructurată și nestructurabilă gestionează orice ins atâta vreme cât nu are 
obiective mnemotehnice prioritare, durabile și exhaustive – și cine ar putea 
susține că a avut, în Europa modernă? poate foarte puțini muzicieni dintre cei 
născuți cu memorie fotografică și care înmagazinau istoria muzicii europene 
până în prezent: Mozart, Enescu. Însă nu memoria, ci tocmai sincopa ei, 
uitarea e la originile scrisului. Scrisul în India antică (cel vedic și buddhist 
mai ales) pornește numai după identificarea unei carențe și dotarea ei cu o 
strategie de surmontare, nu e o formă paradisiacă, ci una strict subalternă, mai 
vulnerabil inferioară de păstrare. 
lxxxi Două cuvinte adăugate deasupra rândului. 
lxxxii Max Müller (1883, pp. 209-210) refăcea calculul mai pe larg și adăuga că 
mult din acest timp e consacrat recitării și repetării a ceea ce s-a învățat deja. 
Presupunem că Georgian s-a inspirat aici și din enumerarea lui Bühler (op. 
cit., 1886, p. xlviii): „A perfect Vaidic of the Āśvalāyana school knows the 
Rig-veda according to the Saṃhitā, Pada, Krama, Jaṭā and Ghana Pāṭhas, the 
Aitareya Brāhmaṇa and Āraṇyaka, the ritualistic Sūtras of Āśvalāyana, 
Śaunaka’s Prātiśākhya and the Śikṣā, Yāska’s Nirukta, the grammar of Pāṇini, 
the Vedic calendar of Jyotiṣa, the metrical treatise called the Chandas, 
Yājñavālkya’s Dharmaśāstra, portions of the Mahābhārata, and the 
philosophical Sūtras of Kaṇāda, Jaimini and Bādarāyaṇa“, cf. pentru reluare și 
context, mai ales Hartmut Scharfe, op. cit., 2002, p. 28 sq. 
lxxxiii a plecat. 
lxxxiv I-tsching, aici și în „Rezumat“: după o sursă așadar germană. 
lxxxv Nālanda. 
lxxxvi indiană veche, puternic suprimat, totuși lizibil. 
lxxxvii budist, adăugat deasupra rândului. 
lxxxviii găsește. 
lxxxix Cuvânt adăugat deasupra unuia suprimat și ilizibil. 
xc știe. 
xci și. 
xcii Prātiçakhyās. 
xciii spune. 
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xciv Eficacitatea memoriei antrenate vedic a dat roade neașteptate și în India 
post-colonială, cum nota la un moment dat Hartmut Scharfe: „I recall [...] my 
first visit to the library of the University of Kerala in Trivandrum in 1960 
when I asked to look up the catalogue to locate a certain text and was referred 
instead to an 80 years old librarian who knew where each book was kept“ (op. 
cit., p. 27 n. 100). Surprindem chiar și într-un astfel de exemplu contrastul 
dintre tradiția vedică eminamente orală a Indiei precoloniale și frontierele ei 
practice coloniale și postcoloniale: formatul cunoașterii, prioritățile repetiției 
individuale versus cerneala stagnată sub forma literelor, spațialitatea lăuntrică 
a memorării și preistoriile stocării, procese în care raporturile dintre cultura 
vedică și modernitate au fost dintre cele mai vulnerabile și surprinzătoare, așa 
cum le explorează și noua carte a indianistului polonez Cezary Galewicz, 
Kingdoms of Memory, Empires of Ink: The Veda and the Regional Print 
Cultures of Colonial India, Kraków, Jagiellonian University Press, 2020, cu 
capitolul II.2 despre „The living libraries: the memorized Veda“ (pp. 37-55) și 
o analiză generală a impactului și practicilor tipografiei (misionare, 
guvernamentale, comerciale). În alt plan, chiar preeminența memoriei în India 
antică produce schimbări de ordinul doi: în ce ar trebui să constea critica 
textuală și editarea necesară a unui text elaborat și transmis exclusiv prin 
memorare sau majoritar oral? A încercat mai recent să răspundă un sanscritist 
precum Jürgen Hanneder, To Edit or Not to Edit: On Textual Criticism 
of Sanskrit Works. A series of lectures delivered at the École Pratique des 
Hautes Études, Paris, March 2015, and the Department of Pali, Savitribai 
Phule Pune University, Pune, October and November 2015, Pune Indological 
Series vol. 1, Pune, Aditya Prakashan, 2017, cu discuția critică a lui Jonathan 
Silk în IIJ 62 (2019), no. 3, pp. 280-291. 
xcv scrise. 
xcvi indiană, modificat deasupra rândului, continuat așa-numită sanscrită. 
xcvii Inițial Asoka, ulterior corectat Açoka, pentru Aśoka (ceea ce e oricum o 
sanscritizare ulterioară). 
xcviii M. Müller, op. cit., 1883, pp. 208-209: „these local dialects differ from the 
grammatical Sanskrit about as much as Italian does from Latin“. 
xcix citește. 
c Adăugat deasupra rândului în India. 
ci Ramāyaṇa (și fără subliniere amândouă). 
cii Adăugat deasupra rândului pentru asemenea cestiuni și suprimat în loc la 
finalul frazei, împreună cu eminamente dă erudițiune. 
ciii m’am: unic indiciu că Georgian s-a întâlnit – în 1887! – cu marele Georg 
Bühler (1837-1898), considerat poate deja la acel moment cel mai redutabil 
sanscritist al timpului, foarte respectat în India, și care avea o casă de vacanță 
în Elveția, unde avea să și moară, în condiții rămase pe totdeauna misterioase 
(vezi și recenzia noastră la Charles Allen, The Buddha and Dr Führer: An 
Archaeological Scandal, New Delhi, Penguin, 20102, în Archaeus 15 (2011), 
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fasc. 3, pp. 542-546, iar acum și Amruta Chintaman Natu, „Georg Bühler’s 
Death: Perceptions and Possibility“, SOAS Centre of Jaina Studies Newsletter 
14 (March 2019), pp. 41-42, care exclude, cu documente noi, speculațiile 
despre suicid sau crimă). De asemenea, o întâlnire cu Julius Jolly: acest fapt – 
omis până acum – pune în cu totul altă lumină scrisoarea primită un an mai 
târziu de la Jolly și publicată în OAI II, 2018, pp. 213-225: după întoarcerea 
lui Jolly din India, conversația lor amicală și acel „über Sanskrit [...] zu 
plaudern“ chiar la asta se referea! „Voyageur infatigable“, aprecia Arion Roșu 
(1966, p. 112), „car il avait porté ses pas depuis l’Écosse jusqu’en Géorgie et 
de Norvège jusqu’en Palestine“, citând manuscrise acum editate (OAI I, 2017, 
pp. 332-333 și II, 2018, pp. 221-222), iar la acestea (ca și la referințele lui T. 
Iordănescu despre Norvegia și Germania: Frankfurt a.M.) putem acum adăuga 
Elveția. Vechea necrologie a lui Julius Jolly din Grundriss (der Indo-Arischen 
Philologie und Altertumskunde, Band I, Heft 1.A, Strassburg, Karl J. Trübner, 
1899, pp. 1-23 – a citit-o oare Georgian?), cu elemente pe care, tocmai, numai 
de la familia din Elveția le putea primi, inclusiv concisa autobiografie a 
acestuia pentru 1860-1878, a fost chiar și tradusă, recent, în engleză și în 
India, cf. Ganesh U. Thite, „Georg Bühler“, ABORI 91 (2010), pp. 155-186. În 
1887, știm, printre cei care îl citeau cu cel mai mare interes pe Bühler (Laws 
of Manu apăruse cu un an înainte în Sacred Books of the East) era însuși 
Nietzsche. 
civ face. 
cv „Jurnale“, i.e. ziare sau alte publicații apărute (și) în limba sanscrită. Poate 
o noutate completă pentru unii dintre auditorii săi, și poate și pentru cititorii 
de azi: limba sanscrită nu poate fi în nici un caz numită o limbă moartă, 
sucombând astfel comparației funerare cu clasicitatea sistată a limbilor greacă 
și latină. Argumentul principal este tocmai existența intact perpetuată a 
brahmanismului, a jainismului și a buddhismului. În aceeași situație – 
codificare, oralitate, memorare, ritual – se află și limba pāli a textelor 
buddhiste Theravāda, care acoperă „civilizația Theravāda“ a Asiei de Sud și 
Sud-Est. Pentru a da numai aceste exemple, în sanscrită și în pāli pot fi 
urmărite, în secolul XXI, inclusiv programe de știri TV, timp în care savanții 
brahmani sau buddhiști continuă să compună literaturi (încă prea puțin 
recunoscute) în limbile lor deopotrivă clasice și vii, ceea ce le va scoate de sub 
proiecția non-asiatică și iluzorie de virtuozitate sterilă, pentru a le încadra 
firesc printre efectele educației optime în fluviul tradiției. Astfel instruit, 
colegul nostru de catedră Dr. Samantha Rajapaksha (Mahidol University) a 
scris recent el însuși, comentând texte buddhiste canonice, un larg comentariu 
în pāli. 
cvi de doo ori. 
cvii M. Müller, op. cit., 1883, p. 84: „the number of separate works in Sanskrit, 
of which MSS. are still in existence amounts to about 10,000. This is more, I 
believe, than the whole classical literature literature of Greece and Italy put 
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together“. Georgian, cum constatăm aici, ar fi mers mai departe: de două ori 
mai multe, când de fapt sunt probabil incomparabil mai multe, după cum arată 
de pildă Peter M. Scharf: „[i]n surveys to date, the [Indian] National Mission 
for Manuscripts has already counted more than five million manuscripts, and 
David Pingree [1933-2005], the renowned manuscriptologist and historian of 
mathematics, estimated that extant manuscripts in Sanskrit number over thirty 
million – more than one hundred times those in Greek and Latin combined – 
constituting the largest cultural heritage that any civilization produced before 
the invention of the printing press“ (Peter M. Scharf, „Providing Access to 
Manuscripts in the Digital Age“, în Justin Thomas McDaniel și Lynn Ransom 
(eds.), From Mulberry Leaves to Silk Scrolls. New Approaches to the Study of 
Asian Manuscript Traditions, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
2015, pp. 231-271 (aici 233, subl.n. E.C.). 
cviii Budizmu. 
cix În notă: o publicație datată 1888 (Leipzig) citată în noiembrie 1887 
(București). Știm că Georgian i-a fost student lui Brockhaus, cu care a și 
susținut examenul de doctorat, care i-a dat să traducă pasaje din sanscrită 
tocmai din Mahābhārata, și că s-a ținut totodată la curent cu publicațiile 
editurii sale saxone, de la care chiar spera să obțină caractere devanāgarī 
pentru publicațiile românești de indianistică, cf. OAI I, 2017, p. 75 cum n. 113 
și II, 2018, pp. 27-28.  
cx dă vreme ce, dar și ce trebuie eliminat. 
cxi are aceiași. 
cxii De asemenea după Müller (op. cit., 1883, p. 28): „the so-called Niggers of 
India“. 
cxiii Scil. șapte mari ramuri ale familiei lingvistice indo-europene. 
cxiv Două cuvinte adăugate deasupra rândului. 
cxv Scil. descoperirea. 
cxvi Un întreg rând șters masiv, din rațiuni de topică. 
cxvii Alineat indicat în corpul textului cu creion albastru. 
cxviii a elementului. 
cxix Alineat indicat cu creion albastru. 
cxx inim‹e›i. 
cxxi Chiar și numai acest cuvânt (celebrated) ar fi fost suficient pentru a căuta 
textul englezesc din care s-a inspirat sau a tradus Georgian. 
cxxii  Primii doi sunt menționați deja într-un memoriu către minist(e)rul 
Instrucțiunii publice din 1876, editat în acest volum (§IX). 
cxxiii filozofu‹l›. 
cxxiv rămâne. 
cxxv Müller, op. cit., 1883, p. 8 are o singură mențiune, fără referințe, la 
Haeckel (1834-1919), dar călătoriile sale în sudul Asiei de Sud sunt 
semnificative în ansamblul „descoperirii“ Indiei, vezi Perry Myers, „Monistic 
Visions and Colonial Counsciousness: Ernst Haeckel’s Indische Reisebriefe“, 
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Seminar: A Journal of Germanic Studies 44 (2008), no. 2, pp. 190-209, ca și al 
polemicilor suscitate atât de Darwin (Haeckel e un discipol, Max Müller cel 
puțin parțial un oponent), cât și de administrația colonială britanică în 
„Ceylon“. 
cxxvi Pānini. 
cxxvii al. 
cxxviii Observația avea să fie validată inclusiv de concluziile lingviștilor și 
filologilor care, în plină expansiune globală a structuralismului și cu un punct 
firesc-contemporan de legătură, la București, în unele studii ale lui Sergiu Al-
George, au redescoperit analiza gramaticală sanscrită fondatoare. 
cxxix Rāamāyaṇa. 
cxxx conține. 
cxxxi „Aici în India“: acolo în India, inevitabil pentru cabinetele erudite 
exclusiv europene. Max Müller însuși nu a ajuns niciodată în India, nici James 
Darmesteter, nici mulți alți profesori germani și francezi (mai ales), și cu atât 
mai puțin Georgian, spre deosebire – dintre cei pe care el îi cunoștea, 
frecventa și cita – de cei care petrecuseră mulți ani stabiliți pe subcontinent: 
William Jones, Henry Thomas Colebrooke, Martin Haug, Georg Bühler și 
John Muir. 
cxxxii Puranas. 
cxxxiii atins la, probabil pentru ajuns la. 
cxxxiv un g. 
cxxxv ie vorba dă. 
cxxxvi Göthe (formă învechită). 
cxxxvii Corect (în epocă) Çakuntalā, aici Cākuntalā. 
cxxxviii Kalidaça. Am intercalat aici textul german prezent pe verso. 
cxxxix Scris ŭnd. 
cxl Sakountala, titlul primei traduceri germane fiind Sakontala (oder der 
entscheidende Ring, Mainz-Leipzig, 1791). 
cxli iată ce zice dăspre dânsu Göthe. 
cxlii cu un nume. 
cxliii Çakuntala. 
cxliv Georgian traduce aici în română pentru prima oară, credem, versurile lui 
Goethe apărute în Deutsche Monatschrift din 1791, ca reacție la primirea 
traducerii germane a lui Georg Forster (1791) a traducerii engleze a lui 
William Jones (1789) a textului sanscrit. Atât de celebre încât au fost traduse 
în sanscrită (de Madhav Deshpande, pe atunci student al Ferguson College din 
Pune, acum emerit al Universității Michigan), iar în jurul poemului a fost 
scris un întreg volum în India (Girdhari Lal Chaturvedi, Re-visiting 
Śākuntalam: a commentary on Goethe's Sakuntala-epigram, Mathura: Brijrani 
Publication, 1991, xii+152 pp., conform unei discuții în cadrul Forumului 
Indology, în iunie 2017). Începuturile receptării extra-asiatice a lui Kālidāsa 
au fost analizate de Dorothy M.[atilda] Figuiera, Translating the Orient: the 
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Reception of Śākuntala in Nineteenth-century Europe, Albany, SUNY Press, 
1991. Poate că Georgian nu avea cunoștință că, în urmă cu nici doi ani, o 
trupă parsee din colonialul Bombay avea să prezinte Śakuntalā la Gaiety 
Theatre din Londra. Despre reprezentațiile și reacțiile din decembrie 1885, 
vezi Sumita Mukherjee, „The Staging of Sakuntala in London from 1885 to 
the 1920s“, Wasafiri 27 (2012), no. 2, pp. 74-79. 
cxlv găsește. 
cxlvi unu din inelele. 
cxlvii Posibil ecou al altui pasaj din Max Müller: „we can [...] supply missing 
links in our intellectual ancestry far more important than that missing link 
(which we can well afford to miss), the link between Ape and Man“ (op. cit., 
1883, p. 21). 
cxlviii Întregul pasaj este o traducere, refrazare, parafrazare și completare a 
următorului pasaj din Max Müller: „We find in that [Sanskrit] language such a 
compound, for instance, as asmi, I am, Greek ἐ [sic]. What would other 
languages give for such a pure concept as I am? They may say, I stand, or I 
live, or I grow, or I turn, but it is given to few languages only to be able to say 
I am. To us nothing seems more natural than the auxiliary verb I am: but, in 
reality, no work of art has required greater efforts than this little word I am. 
[...] By constant wear and tear this root as, to breathe, had first to loseall signs 
of its original material character, before it could convey that purely abstract 
meaning of existence, without any qualification, which has rendered to the 
higher operations of thought the same service which the nought, likewise the 
invention of Indian genius, has to render in arithmetic“ (op. cit., 1883, pp. 25-
26). 
cxlix Deasupra rândului, ca și ceea ce înlocuiește arată vorba. 
cl De aici până la sfârșitul frazei textul, scris mai mărunt, e adăugat deasupra 
rândului. 
cli veda. 
clii Șase porțiuni sunt energic eliminate în ultimele trei fraze ale paragrafului și 
completate deasupra rândului.  
cliii Ibid. 
cliv Frază adăugată între rânduri. 
clv Invențiune (probabil) pentru a exprima extremitățile ariei geografice. 
clvi Forme nefirești pentru Oxus și Yaxartes (după denumirile antice grecești), 
în prezent fluviile Amu-Daria și Sâr-Daria. 
clvii într. 
clviii do. 
clix deschide. 
clx Patru cuvinte adăugate deasupra rândului. 
clxi ie. 
clxii prolicsitatea. 
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clxiii Din nou Max Müller: „I think it was Frederick the Great who, when 
sighing for a true historian of his reign, complained bitterly that those who 
wrote the history of Prussia never forgot to describe the buttons on his 
uniform“, continuând cu o critică a lui Carlyle față de astfel de istorici, ca să 
încheie: „and yet how much is there even in Carlyle’s histories that might“ (și 
avea să se întâmple) „safely be consigned to oblivion!“ (1883, p. 16). 
clxiv Paragraf încheiat cu o frază eliminată, sub ale cărei energice ștersături se 
mai poate citi: „Basmul meu însă nu s’a terminat încă“.  
clxv á-vi-ša-m. 
clxvi Aparent scris ἔ-δεικ-σα. 
clxvii as. 
clxviii și prin. 
clxix toat. 
clxx Fila este mult obturată în stânga de legătura manuscrisului. 
clxxi vorbește. 
clxxii Ultimele patru cuvinte adăugate prin acoladă deasupra rândului. 
clxxiii M. Müller, op.cit., 1883, p. 30: „every one of us possesses what may be 
called the richest and most wonderful Museum of Antiquities [...] our own 
language“. 
clxxiv Două litere eliminate energic: la, probabil.  
clxxv Cuvânt repetat la începutul paginii următoare. 
clxxvi Scris problemele | revine. 
clxxvii Upanišad. 
clxxviii Otto von Böhtlingk, Indische Sprüche, Sanskrit und Deutsch, Sankt 
Petersburg(-Riga-Lepzig), Commissionäre der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, prima ediție în trei volume: 1863-1865, ed. a II-a: 1870-
1873, aici probabil ediția din 1883 (republicat între timp de Harrassowitz, 
1966, beneficiind și de un Supplement din 1965 al sanscritistului franco-
polonez Ludwik Sternbach). De menționat că un pastor protestant francez din 
Strasbourg din timpul anexării germane, Georges-Louis Leblois, când chiar 
catedra de sanscrită a universității a fost ilustrată de mari nume ale 
indianisticii teutone, de la Max Müller la Hübschmann (profesor al lui 
Georgian la Leipzig) la Ernst Leumann, s-a îndrăgostit de colecția de 
subhāṣita a lui Otto von Böhtlingk, dintre cele mai ample, învățate și utile 
florilegii ale literaturii sanscrite, și a elaborat solitar în 1874 – fără ca măcar 
să-l semneze – un vast indice (5.332 de referințe), redescoperit de Guillaume 
Ducœur, refăcut (cu încă 2.281 referințe și alte 65 de opere excerptate) acum 
făcut disponibil: „Répertoire des subhāṣita des Indische Sprüche d’Otto 
Böhtlingk d’après le manuscrit no. 4686 de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg“, IIJ 50 (2007), no. 3, pp. 341-367. (Îi mulțumesc 
autorului pentru a-mi fi trimis studiul său cu câțiva ani înainte de apariție.) 
Astfel, prin Georgian, Otto von Böhtlingk e cunoscut în română cu multe 
decenii înainte ca Theofil Simenschy să-l urmeze și traducă în al său 
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Dicționar al înțelepciunii: cugetări antice și moderne (ed. a II-a îngrijită de 
Cicerone Poghirc, Iași, Junimea, 1979).  
clxxix Tema tipic indiană va apărea în Secretul Doctorului Honigberger (1940), 
nuvela lui Eliade în care în locul „bogăției“ sunt plasate „distracțiile 
istoriografice“, cf. Ciurtin (ed.), Honigberger, 2004, p. 405 sq. 
clxxx Desparte. 
clxxxi nu ie al nostru. 
clxxxii omu’și. 
clxxxiii Apastamba Dharmasutra. 
clxxxiv Adăugat deasupra rândului după un cuvânt anterior șters. 
clxxxv ecsclamative. 
clxxxvi Respectiv dhunī (dar ar fi putut fi și dhenī). 
clxxxvii sīrā. 
clxxxviii omu’și, început de frază adăugat deasupra rândului după corecturi. 
clxxxix După două cuvinte șterse și pe același rând. 
cxc omu’și. 
cxci Trei cuvinte adăugate deasupra rândului, peste o corectură ilizibilă. 
cxcii să’ntâlnește. 
cxciii Patru cuvinte adăugate deasupra rândului. 
cxciv republică. 
cxcv Scris deasupra rândului, peste trei (sau patru) cuvinte șterse. 
cxcvi De aici și până la RV I.164.46, pasajul e extras și marcat în stânga în 
creion albastru.  
cxcvii Scris de două ori, apoi eliminat. 
cxcviii  Versul continuă: ekaṃ sad viprā bahudhā vadanty agniṃ yamam 
mātariśvānam āhuḥ, cf. Stephanie W. Jamison și Joel P. Brereton, The 
Rigveda. The Earliest Poetry of India, translated from Vedic Sanskrit, New 
York-Oxford, Oxford University Press, 2014, vol. I, p. 359: „Though it is 
One, inspired poets speak of it in many ways. They say it is Agni, Yama, and 
Mātariśvan“. 
cxcix I.164.46 RV. 
cc badhu{+}, apoi bahudah . 
cci X.114.5 RV. S. W. Jamison și J. P. Brereton traduc „The inspired ones, the 
sage poets configure the eagle, though it is justone, in many ways with their 
words“ (op. cit., 2014, vol. 3, p. 1582). Versul poate părea literal suficient de 
clar, dar întregul imn e problematic, după cum își explică precauția Jamison și 
Brereton, fiind „[a] mystical treatment of the sacrifice, whose mysteries 
unfortunately remain for the most part unsolved, despite many attempts to 
identify the referents and relationships of the striking images presented. We 
will not here add another, most likely doomed, experiment in exegesis“ (2014, 
vol. 3, p. 1581). 
ccii Scris comprimat autopsie în colțul din dreapta al ultimului rând al paginii, cu 
două cuvinte suprimate la începutul paginii următoare. 
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cciii Trei cuvinte eliminate energic, probabil poci să zic. 
cciv numită. 
ccv poate. 
ccvi p întărit. 
ccvii Adăugat deasupra rândului. 
ccviii Trei cuvinte deasupra rândului, înlocuind alte trei acum ilizibile. 
ccix Scris Pramantha. 
ccx ba intercalat de două ori, apoi simbolu geniului omenesc deasupra rândului. 
ccxi Patru cuvinte eliminate. 
ccxii apareînd. 
ccxiii Soarele, urmat de alte patru cuvinte șterse. 
ccxiv devine. 
ccxv Un rând și (aproape) jumătate este eliminat, de aici până la sfârșitul frazei 
fiind adăugat deasupra rândului. 
ccxvi Și aAșa cu. 
ccxvii poate. 
ccxviii Precedat de un cuvânt șters și scris comprimat în colțul din dreapta al 
ultimului rând al paginii. 
ccxix Justificat în context, Seminarul „Nifon“ fiind, practic, o „școală de băieți“. 
ccxx Kreuzer, i.e. Georg Friedrich Creuzer (1771-1858). Ca și K.O. Müller și 
mai apoi Bachofen, Creuzer e unul dintre numele foarte semnificative pentru 
știința mitologiei (comparate), cu o parte dintre ipotezele romantice precedând 
și apoi scandalizând lingvistica comparată. Vezi (între multe altele), Josine H. 
Blok, „Quest for a Scientific Mythology: F. Creuzer and K.O. Müller on 
History and Myth“, History and Theory 33 (1994), no. 4, pp. 26-52 și, pentru 
întregul context, Bruce Lincoln, Theorizing Myth: Narrative, Ideology and 
Scholarship, Chicago-London, University of Chicago Press, 1999. Studia însă 
cineva Creuzer în Seminarul teologic, altcineva decât Georgian? 
ccxxi dispare. 
ccxxii Nymf. 
ccxxiii Varuna. 
ccxxiv religiunea. 
ccxxv devine. 
ccxxvi Varuna. 
ccxxvii Varuna. 
ccxxviii Varuna. 
ccxxix Varuna. 
ccxxx Varuna. 
ccxxxi Varuna. 
ccxxxii și poate | cu adăugat prin acoladă deasupra rândului. 
ccxxxiii națiune. 
ccxxxiv succede. 
ccxxxv rita. 
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ccxxxvi Adăugat deasupra rândului. 
ccxxxvii rita. 
ccxxxviii Rita. 
ccxxxix Adăugat pe aceleași rând în loc de (probabil) devenit. 
ccxl ajunge. 
ccxli Upanišad. 
ccxlii Două cuvinte adăugate deasupra rândului. 
ccxliii Trei cuvinte adăugate deasupra rândului, pentru Așa. 
ccxliv Nota colegului și profesorului său (cf. mai ales OAI I, 2017, pp. 294-295) 
din Essais orientaux, o carte care a putut fi cu folos recitită mai bine de un 
secol după apariție (cel puțin în anii noștri de studenție), afirmă: „Homère, dit 
Porphyre, est meilleur philosophe qu’Hésiode, quand il fait de l’Océan le 
principe premier, parce que de l’eau vient tout développement: elle est la vie 
de tout et est à la tête des quatre éléments; c’est pourquoi Pindare l’appelle la 
meilleure des choses“, cu citarea textului grec și a sursei germane nedatate (e 
Berlin, Weidmann, 1857). Chiar acest Pindar avea să figureze pe frontispiciul 
micromonografiei despre apă în India a lui Arion Roșu: „L’eau dans la vie et 
la pensée de l’Inde. Philologie et réalités“, BEI 17-18 (1999-2000), pp. 33-
112. 
ccxlv φησὶν, ca la Darmesteter. 
ccxlvi umede. 
ccxlvii bănuiește. 
ccxlviii Nota de patru rânduri copiază corect textul grec după Darmesteter și este 
plasată în josul paginii pe verso, am considerat că își are locul lângă pasajul 
oricum imediat anterior. 
ccxlix S. W. Jamison și J. P. Brereton traduc „Darkness existed, hidden by 
darkness, in the beginning. All this was a signless ocean“ (op. cit., 2014, vol. 
3, p. 1609). 
ccl Văzut. 
ccli Flegeton. 
cclii Cocytu. 
ccliii Două cuvinte suprimate. 
ccliv Cu prețul îngroșării unor litere și accente, Georgian redă și aici perfect 
corect (și tonic) textul vedic (citește desigur śakunasya pentru çakunásya). S. 
W. Jamison și J. P. Brereton traduc: „For B haspati brought to mind this very 
name of these who were resounding (with)in the seat – (the name) that was 
hidden. | Having split the womb of the mountain like the eggs of a bird, he 
drove up the ruddy ones by himself“ (op. cit., 2014, vol. 3, p. 1492). 
cclv De fapt vv. 13-15, Georgian selectând mai puțin de trei din cele cinci 
versuri introductive citate de J. Darmesteter, op. cit., 1883, p. 160 n. 2, și 
parafrazând traducerea lor: „[...] – et l’illustre Amour, à double forme, aux 
yeux de flamme, fils de la Nuit éternelle, que plus tard les hommes ont appelé 
Phanès, parce que le premier il apparut aux regards (ἐφάνθη)“. 
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cclvi Incert: un cuvânt suprimat peste care este adăugat ia (fie ea, fie i-a) și un 
verb mutilat în stânga paginii. 
cclvii  Întregul vers este kāmas tad agre sam avartatādhi manaso retaḥ 
prathamaṃ yad āsīt | ṣyā kavayo 
manīṣā || „Then, in the beginning, from thought there evolved desire, which 
existed as theprimal semen. | Searching in their hearts through inspired 
thought, poets found the connection of the existent in the nonexistent“ (S. W. 
Jamison și J. P. Brereton, op. cit., 2014, vol. 3, p. 1609). 
cclviii Azi Fragmentul B53 Diels-Kranz, pe atunci Frag. 44 după probabil 
Mullach, op. cit., vol. 1, 1860, p. 320, cu versiunea latină economică Bellum 
omnium parens est omniumque rex. 
cclix  Friedrich Wilhelm August Mullach, Fragmenta philosophorum 
Graecorum [collegit, recensuit, vertit, annotationibus et prolegomenis 
illustravit indicibus instruxit Fr. Guil. Aug. Mullachius], Paris, Firmin Didot, 
3 vol., 1860-1881 (vol. 2, 1867). 
cclx În India, suprimare care arată, în contrast cu altele mai exclusiviste, și 
rezervele pe care Georgian și le putea lua în privința originilor indo-europene 
ca origini indiene. 
cclxi Scris protivnici. 
cclxii Georgian are RV X.129.3-4 și unică trimitere în notă. Acea pagină a lui 
Darmesteter are într-adevăr, pentru un pasaj anterior, o trimitere la faimosul 
cosmogonic X.129: pe ea a copiat-o inadvertent Georgian. Dar a revenit, 
dându-și seama că nu poate fi același imn. Cum însă Darmesteter a omis să-l 
identifice, nu a mai făcut-o nici Georgian: este firește imnul lui Indra din 

 I.32 (v. 4): yad indrāhan prathamajām ahīnām ān māyinām amināḥ 
prota māyāḥ | āt sūryaṃ janayan dyām uṣāsaṃ tādītnā śatruṃ na kilā vivitse || 
„When you, Indra, smashed the first-born of serpents and then beguiled the 
wiles pf the wily ones, | then, giving birth to the sun, the heaven, and the 
dawn, since that time you have surely never found a rival“ (S.W. Jamison, J.P. 
Brereton, op. cit., 2014, vol. 1, p. 135, unde tra e „a gigantic cobra“, p. 38). 
cclxiii Alecsandrinu. 
cclxiv Arhaism pentru „cândva“. 
cclxv Rarissimă referință pentru acel timp, provenită din frecventarea literaturii 
brahmanice și a Epopeilor. În aceste circumstanțe, James Darmesteter avusese 
o formulă tăiată ca un vers: „Toutes les nuées sont des Symplégades“ (op. cit., 
1883, p. 168 n. 1). Pentru un studiu succinct, vezi acum mai ales André 
Couture, „Les montagnés ailées: variations épiques et purāṇiques sur un 
thème védique“, CRAI 152 (2008), pp. 847-869 (tradus în engleză în al său 

ṣṇa in the Harivaṃśa I: The Wonderful Play of a Cosmic Child, New Delhi, 
D.K. Printworld, 2015, pp. 291-299).  
cclxvi universul,’l. 
cclxvii În stânga extremă a rândului: cuvânt mutilat la legarea manuscrisului, 
restituit cu textul vedic și traducerea lui Darmesteter. 
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cclxviii Scriind RV. X.31.7, 81.4 după Darmesteter, fără a mai nota perechea 
cvasi-sinonimă vana vs. v kṣa, i.e. kiṃ svid vanaṃ ka u sa v kṣa āsa yato 
dyāvāp thivī niṣṭatakṣuḥ | saṃtasthāne ajare itaūtī ahāni pūrvīr uṣaso jaranta || 
„What was the wood, and what the tree from which they carved out heaven 
and earth, | the two that stand together, unaging and enduring? But the days, 
the many dawns, grow old“, respectiv kiṃ svid vanaṃ ka u sa v kṣa āsa yato 
dyāvāp thivī niṣṭatakṣuḥ | manīṣiṇo manasā p cchated u tad yad adhyatiṣṭhad 
bhuvanāni dhārayan || „What was the wood? What was the tree? – out of 
which they fashioned heaven and earth. | O you of inspired thought [=priests], 
in your thinking ask about that upon which he rested, giving support to living 
beings“ (S. W. Jamison și J. P. Brereton, op. cit., 2014, vol. 3, pp. 1426, 
respectiv 1514). 
cclxix În. 
cclxx găsește. 
cclxxi Din nou cuvânt irecuperabil în stânga rândului, restituit însă cu Rezumatul 
(CG 47r | ArhG 86r): la ceĭ l’alți frați. 
cclxxii Adăugat deasupra rândului, în locul unui verb șters ilizibil. 
cclxxiii Restituibil, la marginea extremă a rândului, prin repetare. 
cclxxiv  neamu, mai fluent, N adăugat e mai elaborat. 
cclxxv Trei cuvinte adăugate deasupra rândului, înlocuind (probabil) le a gândit. 
cclxxvi X.821.7. „Non! Vous ne sauriez connaître ces choses, car autre est votre 
nature! – Et les poètes s’en vont, enveloppés de ténèbres, et las de paroles 
vaines“. Astfel își încheia Darmesteter capitolul Les cosmogonies aryennes. 
Referința la indianistul vienez Alfred Ludwig (1832-1912) este adăugată cu 
litere mai mărunte, și trimite la Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der 
Brâhmana. Zum ersten Male vollsändig ins Deutsche übersetzt, Prag, F. 
Tempsky, 1876, Band I, p. 166, care traducea (în grafia autorului): „nicht 
werdet ihr den finden, der disz irdische gezeugt hat, ein anderes ist euch in die 
nähe gekommen. | in nebel gehüllt wandeln mit törichter rede, und nicht leicht 
gesättigt sind (daran) die dichter“. S. W. Jamison și J. P. Brereton traduc mult 
diferit și nu oferă un comentariu: „You [=other priests] will not find him who 
gave birth to these things. For you another thing has come between. | Covered 
by mist and muttering, feeding on life, they wander about, reciting their 
solemn speech“ (op. cit., 2014, vol. 3, p. 1517). 
cclxxvii Nume înghițit de cotor. 
cclxxviii Georgian a putut citi textul sanscrit (redat cu greșeli) și o traducere a lui 
Martin Haug din 1863 în John Muir, Original Sanskrit Texts, London, 1870, p. 
23, apoi în M. Müller, op. cit., 1883, p. 156. Astfel de loci aveau să facă o 
carieră neobișnuită, așa cum a citit sursele vedice Mircea Eliade în India, la 
București și la Paris, fiind o ilustrare fondatoare și completă a „hierogamiilor 
cosmice“, dintre mitologemele vedice recomandate cândva de Arthur 
Berriedale Keith pentru a îmbunătăți comparatistica istorico-religioasă a lui 
Frazer sau Reinach. 
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cclxxix Cuvânt rescris, îngroșat. 
cclxxx Câte un cuvânt eliminat înainte și după omerică. 
cclxxxi Obturat la cotor. 
cclxxxii Sursele grecești sunt preluate în totalitate (și într-o altă ordine) din 
capitolul „Dyaus and P ithivī“ al lui J. Muir, op. cit., 1872, pp. 24-27 
(„Passages to the same effect from the classical authors“). 
cclxxxiii și până. 
cclxxxiv găsește. 
cclxxxv vede. 
cclxxxvi lăcuiește. 
cclxxxvii vede. 
cclxxxviii Preferabil: locul de cremare. 
cclxxxix doarme.  
ccxc În loc de când. 
ccxci Frază adăugată între rânduri. 
ccxcii B had-āranyaka. 
ccxciii σεαυτὸν. 
ccxciv Cu unele pasaje la limita plagiatului, chiar dacă indică sursa în prima notă 
a primei pagini a manuscrisului, disertațiunea lui Georgian ar fi, după 
standardele de azi, o introducere nu atât în literatura vedică și în progresele 
filologiei comparate, cât o introducere contemporană în opera lui Max Müller 
(și poate și a lui James Darmesteter, traducător al său). Depărtat și 
necunoscut, simili-discipolul împărtășea, și cu certitudine o făcea în 
cunoștință de cauză, la peste trei decenii distanță, traseul comun al primelor 
studii sanscrite: Leipzig-Berlin-Paris (cum e intitulat și un capitol din Lourens 
P.[eter] van den Bosch, Friedrich Max Müller: A Life Devoted to the 
Humanities, Leiden-Boston, Brill, 2002, pp. 21-32), după care Max Müller se 
stabilește în Anglia și devine unul dintre cei mai cunoscuți indianiști și 
comparatiști din istoria intelectuală a Occidentului (și chiar membru al Her 
Majesty’s Privy Council, cu Regina Victoria împărăteasă a Indiei coloniale), 
iar Georgian se întoarce în Bucureștiul încă în întregime absent de pe harta 
studiilor indiene. Îi mai rămânea numai să le amintească (f. 10r | 49 r) elevilor 
și auditorilor de la Seminarul „Nifon“ că îi întâlnise pe doi dintre cei mai 
apropiați colaboratori ai marelui Max Müller în proiectul abia început al unor 
Sacred Books of the East, sanscritiștii Georg Bühler și Julius Jolly, cu o 
naturalețe care ar fi reclamat ea singură editarea manuscrisului de față. 
ccxcv Scil. scrierea, la fel peste tot infra. 
ccxcvi Sama. 
ccxcvii Upanišad. 
ccxcviii ctisis. 
ccxcix Prātiçakhyās. 
ccc Nu imediat lizibil, dar previzibil, molem a fost adăugat discret deasupra, în 
creion, de clasicistul Arion Roșu. 
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ccci teoretiele. 
cccii admite. 
ccciii Ramāyaṇa. 
ccciv Puraṇas. 
cccv Kalidaça. 
cccvi Corect (în epocă) Çakuntalā. 
cccvii Scris Göthe (formă învechită). 
cccviii Ilizibil în stânga paginii prinse cu o bandă adezivă la cotor. 
cccix ecsponent. 
cccx revină. 
cccxi Upanišad. 
cccxii ecsplică. 
cccxiii Henoteismul este conceptul dezvoltat de Max Müller pentru a face 
funcțional așa-zisul proto-monoteism vedic (cf. supra, comentariul la 
secțiunile vedică și brahmanică din Studiul de religiune comparată).  
cccxiv ecsploziune. 
cccxv Scil. sinonimele pentru râu. 
cccxvi nadi. 
cccxvii Respectiv dhunī (dar ar fi putut fi și dhenī). 
cccxviii sīrā. 
cccxix Yaska (dar corect în text). 
cccxx Întreaga pagină e legată foarte strâns și mult în interior în cotor, afectând 
câteva cuvinte sau silabe la capătul rândului. 
cccxxi circumflecs. 
cccxxii Varuna. 
cccxxiii Varuna. 
cccxxiv ita. 
cccxxv Upanišad. 
cccxxvi Alte nume proprii grecești și latine sunt păstrate în grafia autorului, dar 
el însuși scrie mai jos Thales. 
cccxxvii Comparând (con)textul, api este apei (și nu cuvântul sanscrit). 
cccxxviii Anacsimen. 
cccxxix Kama („zeul indic“, despre Kamadeva lui Eminescu, cf. Epilog). 
cccxxx Astfel este tradus și un an mai târziu, în Sāvitrī (manuscris editat în acest 
volum). 
cccxxxi găsește. 
cccxxxii Ecsclamațiunea.  
cccxxxiii Scris Fῖ 
cccxxxiv σεαυτὸν. 
cccxxxv Adăugat ulterior, cu un creion gros și cu litere mai mari. Ar trebui acum 
recitit începutul acestei disertațiuni istorico-filologice, pentru a constata 
așadar cât de iluzoriu e. 
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Il. XXXIX. ArhG II Ms. 6, f. 1r. 
 
 
„Georgian est [...] le premier traducteur de sanskrit en roumain. Il a laissé en 
manuscrit les versions roumaines en prose de deux épisodes célèbres 
du Mahābhārata: Nalopākhyāna et Sāvitryupākhyāna. [...] En ce qui concerne 
l’épisode de Sāvitrī, il est possible, autant que nos sondages ont pu le 
démontrer, que Georgian ait eu sous la main le texte de Kellnerii, dont les 
notes ont inspiré parfois la traduction roumaine (II, 33; IV, 32; VI, 41). La 
date de l’édition de Kellner coïncide avec l’année de la version roumaine, 
laquelle doit avoir été rédigée, selon les annotations du manuscrit, entre mars 
et avril 1888“ (Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 112). 
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[Istoria lui Sāvitrī,  

în Cartea a III-a, a Pădurii,  

din epopeea sanscrită Mahābhārataiii  
Mahābhārata, Vanaparvan | Āraṇyakaparvan (Poona Critical Edition),  

Sāvitryupākhyāna „Istoria lui Sāvitrī“ | Pativrātamāhātmya „Preamărirea 

soției credincioase“iv, MBh III.277-283 Georgian 1888 & van Buitenen 1975 | 

III.293-299 Sukthankar 1942 & Johnson 2005] 
 

[1r]v             Sāvitrīvi    

–––––– 

                   Cântu‹l› întâi.                [MBh III.277(293).4-41] 

––––––––––– 

[Mārkaṇḍeya ‹a spus›vii:] Ascultă, o rege, mare‹a› fericire a 

femeilor dă neam, o Yudhiṣṭhiraviii, tot ce s’a dobândit dă către Sāvitrī, 

fiica dă rege. 

Iera la lăcuitorĭ‹i› din Madra 1 ix  un rege drept, 2 lucrând 

eminamente după lege, pios, protector, țiitor dă cuvânt și cu patimile 

înfrânate, sacrificator, măiestru în a face darurĭ, abil, iubitor de 

orășeni și dă țărani. Regele să numea Aśvapatix, care să bucura dă 

fericirea orĭ căr‹e›ĭ ființe, 3răbdător, fără copiĭxi, veridic, ‹care a› 

biruit4 pasiunile. Vârsta fiindu-i înaintată‹,› s’a supus la un ascetizmxii 

și pentru dobândire dă copiĭ s-a supus la o regulă foarte severă. La 

timpu‹l› mâncărĭ‹i› luând cu măsură, petrecând în rugăciune, 

înfrânându’și simțurile, jertfind sute dă miĭxiii Zeiței Sāvitrī, acest cel 

mai bun dîntre regĭ. La trei zile o datăxiv gustând mâncare cu măsură, 

la acest regim a trăit 18 anĭxv. 

Umplându-se acești 18 anĭ‹,› Sāvitrī s’a umplut dă bucurie‹,› 

și în trup s’a arătat acelui rege. Apărând din focu‹l› jertf‹e›i plină dă 

mare bucurie, a vorbit aceasta către rege, ea5, îndepliniatoare‹a› 

dorinților. 

                                                            
1 Madras.  
2 Adăugat peste urmând după sa. 
3 puternic, continuat pe același rând. 
4 biruiut. 
5 ia. 
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6„O rege‹,› sunt veselă dă pietatea ta, dă curățenia ta, dă 

înfrânarea și dă rigiditatea traiului tău 7cu devotamentul8 întreguluĭ tău 

suflet. Aśvapati, alegeți o dorință, care vrei tu, o regele dă la Madra. 

Să nu faci însă vr’o [2r] atingere la ceea ce ie drept. 
9Atunci Aśvapati răspunse10: — Ca să am descendenți am 

început această mortificațiune, io însetat dă dreptate, un fiŭ doresc să 

am, o Zeiță, să am moștenitori ai neamului mieŭ. Dacă iești mulțumită 

dă mine, o Zeiță, io această cerere aleg. Așa mi’au spus mie 

înțelepți‹i›, că ‹a avea› descendenți este suprema datorie a omuluĭ. 

— Fiin‹d›că am cunoscut dinainte, ‹î›i zise Zeița, această 

dorință a ta, o rege, pentru fiĭ, am vorbit către prea fericitu‹l› și marele 

tată al tuturor11. O fată strălucitoare, dulce 12ca luna în curând vei 

avea, din grația ce ți’o arată acela care prin tine există, o rege, să nu 

ceri însă pă dasupra nimic, nici într’un chip. Plină dă veselie ți le 

anunț acestea din grația marelui tată. 

Atunci regele făgăduind acel cuvânt către Sāvitrī, a liniștit‹-›o 

zicând: în curând 13fie aceasta. Și după ce Sāvitrī a dispărut‹,› s’a dus 

și regele la patria sa și a lăcuit în regatu‹l› săŭ ca un craiŭ, protejând 

supuși‹i› cu dreptate. 

Trecând o vreme, acel rege închinat {++}, a pus sămânță în 

soția sa dintâixvi, ‹ea› care mergea în căile dreptăți‹i›. Creștea acel rod 

al fiic‹e›i dă rege Mālavixvii‹,› ca regele stelelor cu ochi dă lotus, iar 

ecscelentu‹l› regexviii, plin dă bucurie, săvârși la nașterea ei toate 

practicile obișnuite. Și fiin‹d›că iera [3r] dăruită dă către vesela Sāvitrī 

căreia i să adresese jertfă, atât bra‹h›mani‹i›14 cât și tatăl iei‹,› ‹î›i 

deteră numele dă Sāvitrī. Creștea fiica dă rege corpulentă ca ‹zeița› 

                                                            
6 Georgian folosește ghilimele nemțești (,’), indiciu suplimentar că textul 
sanscrit provenea dintr-o ediție germană. 
7 cu toata, continuat pe același rând. 
8 devotamentuluĭ. 
9 – Atunci. 
10 Indicarea dialogurilor urmează strict forma manuscrisului. 
11 tutulor. 
12 ca luna intercalat prin acoladă deasupra rândului. 
13 va. 
14 Sub influența fr. brames, învechit pentru brahmanes (la fel infra). 
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Śrī15‹,› și cu vremea copila a ajuns la vârsta tinereți‹i›. Oameni‹i› 

văzându‹-›o cu frumoasă talie16, cu largĭ coapse17, ca o statuă dă aur dă 

zei, zicea‹u›: „Iată o fată dă zeĭ“. Cu toate astea, dă și avea ochi 

frumoși ca floarea dă lotus și lumina 18prin strălucirea sa, niminea n’o 

cerea ‹de soție,› intimidat dă strălucirea sa. 

După ce 19a apărut, 20și’a îmbăiat capul, apropiindu‹-›se dă 

zeŭ i-a adus jertfă după prescripțiune și în zi dă sărbătoare a vorbit cu 

bra‹h›mani‹i›, luând un buchet dă flori dă la jertfa 21zeilor s’a dus, 

frumoasă la trup ca însăși zeița Śrī, la magnanimu‹l› său tată. S’a 

închinat la picio‹a›rele luĭ, oferindu-ĭ florile‹,› și după ce și’a 

împreunat mâinile în semn dă adorațiune, ia‹, cea› cu coapsele 

admirabile, stătu lângă acel protector al oamenilorxix. 

Văzându-o însă, 22 regele pă fiica sa aprinsă 23  la vârsta 

tinereți‹i›, frumoasă ca o zeiță și cu toate astea necerută dă nicĭ un 

pretendent, 24s’a întristat și a zis: 

— O fiica mea, a venit timpu‹l› ca să te căsătorești, nimenĭ 

însă nu să prezintă la mine. Alegeți dar tu însățĭ un bărbatxx, asemenea 

ție în calități. Spune‹-›mi și mie omu‹l› pă care’l vei fi ales și io 

chibzuind te voi mărita cu iel. Alegeți dar după cum dorești. Căcĭ am 

auzit [4r xxi] citindu‹-›se în legĭ dă către înțelepți‹i› bra‹h›manĭ: 

„Vrednic dă mustrare ie tatăl care nu’și mărită fiica, bărbatu‹l› care nu 

să apropie dă soția luĭ și fiu‹l› care nu protege pă muma sa după ce i‹-

›a murit soțu‹l›“. Ascultă dar și tu acest cuvânt spus dă mine, o 

                                                            
15 Sri (la fel infra). 
16 sumadhyā, traducerea lui Georgian e literală, dar sensul e mai aproape de 
„mijloc frumos“ deci „subțire“ (și chiar de arhaicul „tras prin inel“). 
17 sudvijananā, lit. „coapse frumoase“, i.e. (după idealul cultural exprimat de 
pildă în basorelief și statuar antic) largi.  
18 ca soarele, continuat pe același rând. 
19 dar, continuat pe același rând. 
20 dar, continuat pe același rând. 
21 zieilor. 
22 tată său. 
23 Ștampila B.A.R.P.R. aplicată peste sa aprinsă. 
24 a devenit. 
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frumoaso, și auzindu’l grăbește‹-›te25 dă’ți alege un bărbat, ca să nu 

fiu26 vinovat înaintea zeilor; așa fă. 

După ce a zis acestea fiic‹e›i sale și i’a dat bra‹h›manĭ bătrânĭ 

ca suită, le a recomandat grabă, zicându‹-›le: „plecați“. 

Iar [e]a27‹,› închinându‹-›se la picerile tatăluĭ săŭ, a plecat 

fără zăbavă. S’a urcat într’o căruță dă aur, înconjurată dă aceĭ 
28însoțitori bătrânĭ‹,› și s’a dus la delicioasele păduri dă asceți, unde 

lăcu‹iesc› 29  fruntașĭ‹i› înțelepților. A căzut la picerile bătrânilor 

venerabili salutându-i și a vizitat pă rând una după alta toate acele 

pădurĭ, pline dă asceți, prodigând darurĭ la toate locurile dă 

peregrinagiŭ și la toți fruntași‹i› bra‹h›manilor, vizitând toate, fata 

regelui.  

–––––––––––30 

 

 

              Cântu‹l› al doilea.              [MBh III.278(294).1-32] 

 

După plecarea ieĭ‹,› regele dă la Madra31 s’a întâlnit cu 

Nārada și s’a așezat la vorbă în mijlocul palatului, iar Sāvitrī‹,› după 

ce a ocolit toate locurile dă peregrinagiŭ și toate mânăstirile‹,› s’a 

întors la casa tatăluĭ săŭ împreună cu [5r] consilieri‹i› și‹,› văzând 
32frumoasa pă tatăl său șezând împreună cu 33Nārada‹,› salută cu 

capu‹l› pă amândoi. 

                                                            
25 grăbește te. 
26 fii. 
27 Scris ia. 
28 tovarăși, continuat pe același rând. 
29 lăcuește. 
30  Astfel indicat în manuscris, căci Georgian nu mai traduce și iti 
Mahābhārate Sāvitryupākhyāne prathamaḥ [dvitīyaḥ,  etc.] sargaḥ „aici 
(se încheie) primul [al doilea, al treilea etc.] cânt [i.e. secțiune, capitol] al 
istoriei lui Sāvitrī din Mahābhārata“. 
31 Madras. 
32 Adăugat deasupra rândului. 
33 tatăl său. 
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Zise atunci Nārada‹,› 34— Unde a fost însă fiica ta, și dă unde 

a venit, o rege? De ce nu dai această tânără copilă în căsătorie? 

— A fost trimeasă pentru o afacere 35dă așa natură, răspunse 

Aśvapati‹,› și acu s’a întors, ascultă dar, o divinule înțelept, ce bărbat 

și a ales. 

— Spune‹-›ne cu dă amănuntu‹l›, zise tatăl către frumoasa sa 

fiică, îndemnându‹-›o. 

Sāvitrī zise atuncĭ: „ieste la neamu‹l› Śālvas36 un rege, domn 

al pământului, al cărui suflet ie însăși dreptatea. Dyumatsena37 e 

numele lui, cunoscut în toată lumea, ‹și› 38după o vreme deveni orb. 

Acestui39 rege‹,› care 40avea un fiu prea tânăr, un vechi vrăjmaș dîn 

vecinătate, văzându’l în așa stare‹,› i’a luat împărăția, și împreună cu 

soția luĭ și cu fiu‹l› cel mic dă vârstă‹,› a fost silit să să retragă în 

pădure. Ducându-se într’o pădure mare‹,› făcând un mare vot41‹,› s’a 

supus la mare ascetizm. Fiu‹l› acestuia, născut în oraș și crescut în 

pădure, om drept la suflet și frumos la corpxxii, acesta va fi bărbatu‹l› 

meu, mi-am zis în mintea mea.  

— Ah, ah, exclamă Nārada, mare greșeală, o rege, a făcut 

Sāvitrī, fără știrea iei‹,› dacă a ales pă meritor‹i›u‹l› [6r] Satyavān42. 

Adevăru grăiește tatăl săŭ, adevăru grăiește muma sa, dă aceea43 

bra‹h›mani‹i› i a‹u› dat nume‹le› Satyavān și fiin‹d›-că când iera copil 

‹î›i plăcea‹u› cai‹i,› și făcea cai dă pământ galben și zugrăvia în culorĭ 

cai, i s’a mai dat numele dă Citrāśva44 (Calpestriț45). 

                                                            
34 În manuscris dialogul e indicat deja în stânga rândului, procedeu repetat mai 
jos și corectat mai departe tacit, adoptând ghilimele în loc de secvența virgulă 
plus majusculă, cum transcrie rapid Georgian. 
35 oarecare, apoi scris deasupra rândului. Scil. „de o astfel de | aceeași natură“. 
36 Salvilor, acoperit de ștampilă. 
37 Diumatsena. 
38 Completat deasupra rândului care iera însă. 
39 Acestui. 
40 vederea pierdută are un și completat deasupra rândului avea un. 
41 Scil. jurământ, pentru III.278(294).9 mahāvrataḥ. 
42 Aproape fără excepție scris Satiavan. (Păstrat aici în loc de Satyavat). 
43 aceia. 
44 Citra-açva (învechit, dar corect). 
45 Scil. „Cal-pictat“. 
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Atuncĭ zice regele: ie om strălucit, înțelept, fiŭ dă rege blând, 

eroŭ, ie Satyavān iubit dă tatăl său[?46] 

— Luminos ‹este› ca soarele, zise Nārada, inima lui ‹e› ca ‹a 

lui› haspati47xxiii, eroŭ ca și marele Indraxxiv ‹e›, dotat cu răbdare ca și 

pământu‹l›, țiitoru‹l› comorilorxxv. 

— {E} Generos fiŭ‹l› dă rege, zise Aśvapati, pios și om care 

spune adevăru‹l›, frumos, nobil și cu frumoasă înfățișare [?48]. 

— În ceea ce privește bogăția lui, răspunse Nārada, ie 

asemenea cu Rantideva ‹al lui› Sāṅk ti49, pios și veridic ca Śibi50 dă la 

Uśīnara51, nobil ca Yayāti52, frumos la vedere ca luna. Puternicu‹l› fiu 

a‹l› lu‹i› Dyumatsena ie incomparabil ca cei doi Aśvin53. Ie 54măsurat, 

eroŭ generos, sincer, cu simțirile înfrânate. Prietenos, vesel, rușinos și 

radios. Totd’auna55 ie sinceritate într‹-›însu‹l›, constanță sigură. Cu un 

cuvânt‹,› ie celebrat între asceți și între oameni‹i› dă bine. 

— După câte ’mi spuĭ, ie înzestrat cu toate calitățile, o prea 

fericite, zise Aśvapati. 

— Un singur defect are, zise Nārada, care însoțește calitățile 

lui și acest defect nu să poate înlătura cu ascetizmu‹l›. Un singur 

defect are, numai unu‹l.› [7r] Dă astăzĭ după un an‹,› Satyavān 

curmându-i-să viața‹,› va părăsi trupu‹l› pământesc. 

— Du‹-›te, Sāvitrī, zise regele, alege‹-›ți56 un alt bărbat, o 

frumoaso. Are un mare defect, care întunecă toate calitățile luĭ și ie 

                                                            
46 Fără punctuație, dar întrebarea rezultă, ca și în sanscrită, din context.  
47 Vrihaspati, după Kellner, Sāvitrī, 1888, p. 167: . 
48 Abandonat în. 
49 Sancriti Rantideva, nerespectând patronimul, dar sistematic cri pentru k . 
50 Sivi. 
51 Uçsinara, cu mai rarul „de la“ evidențiat din Auśīnara, discutat de Kellner, 

Sāvitrī, 1888, p. 168, nespecificat de van Buitenen (Sāvitrī, 1975, p. 763) sau 

Johnson (Sāvitrī, 2005, p. 167). 
52 Yayati. 
53 Asvinĭ. 
54 generos. 
55 Totd’au.na. 
56 alegețit. 
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neschimbător‹,› după cum’mi spune prea fericitu‹l› Nārada, onorat dă 

zei; după un an, viața scurtându-i-se, va părăsi trupu‹l›. 

— O dată 57să dă moștenirexxvi, răspunse Sāvitrī, o dată să 

mărită fata, o dată zice tatăl său: „o dau“. Aceste trei lucruri numai o 

dată să fac58. D’a avea viață lungă ori scurtă, d’a avea calități ori nu, 

io o dată am ales soț și a doua oară nu mai aleg. După ce cineva a 

reflectat cu mintea 59să’l spui cu cuvântul, să’l îndeplinescu cu fapta 

pă urmă, aceasta ie hotărârea mea neclintită. 

— Fiica ta Sāvitrī are o minte 60statornică, o excelentule61 

între oamenĭ, zise Nārada. În aceste condițiunĭ ie imposibil s’o faci să 

aleagă un alt bărbat. Nici un alt om n’are calitățile lu‹i› Satyavān62, dă 

aceea 63aprob căsătoria fiicei tale.  
64 — Acest cuvânt nestrămutat și 65 adevărat al tău‹,› o 

venerabile, ’l voi împlini, căci tu‹,› prea fericite‹,› ești învățătorul 

meŭ. 

Nārada răspunse: 

— Să nu să puie nicĭ o piedică fiicei tale, la căsătorie‹.› [8r] Io 

voi pleca‹,› așa dar: „Fericire vouă tuturor66 să fie“. 

Zicând acestea‹,› s’a sculat repede și s’a dus spre al treilea 

cerxxvii. Iar regele a’nceput să gătească nunta fiic‹e›i sale. 

––––––––––– 

 

  Cântu‹l› al treilea.           [MBh III.279(295).1-23] 

 

Așa dar‹,› gândind la căsătoria fiic‹e›i sale, a adunat toate 

vasele dă nuntă regele. Invitând apoi pă toți bra‹h›manĭ‹i› cei încărcațĭ 

                                                            
57 cade norocu omuluĭ. 
58 face. 
59 s’al. 
60 Două litere eliminate. 
61 ecscelentule. 
62 Scris, aici, Satiavati, așadar ezitând între Satyavān și Satyavat. 
63 îmi place hotărârea, corectat apoi deasupra rândului. 
64 Răspuns al lui Aśvapati, nemarcat în manuscris și fără alineat.  
65 deo. 
66 voo tutulor. 
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dă virtuți, pă toți preoți‹i› sacrificiali 67împreună cu preoții famili‹e›i, 

plecară într’o zi favorabilă împreună cu fata. 68Ajungând în pădurea 

cea curată și proprie pentru sacrificiu, regele s’a dus la locu‹l› dă 

retragere a‹l› lu‹i› Dyumatsena și‹,› împreună cu cei l’alți 

bra‹h›mani‹,› s’a apropiat regele pă jos dă acel rege al înțelepților. 

Acolo văzură pă preafericitu‹l› șezând la umbra unuĭ pom, pă o 

rogojină dă papurăxxviii, lipsit dă vedere, ‹el,› protector al oamenilor. 

Atuncĭ regele făcând toate onorurile după cum să cuvenea 

acestui ṣi al regilor69, plin dă umilință, 70dând glas s’a făcut cunoscut. 

Dyumatsena‹,› răspunzând la salutu‹l› său‹,› a pus să i să dea un scaun 

să șează: lapte acru, miere și unt‹,› după regula ospitalități‹ixxix,› și l’a 

întrebat apoi: 

— La ce ai venit? 

[9r] Regele 71făcându-i cunoscut‹ă› toată intențiunea lui‹,› 

precum și ce‹e›a ce trebuia să să facă, înțelegând pă Satyavān, i-a zis: 

— O ṣi al regilor, 72aci ie frumoasa mia fiică, Sāvitrī, tu care 

iești cunoscător ‹al› dreptului, după dreptate, ia’o dă nuroră ție. 

— Noi suntem lipsiți dă împărăție, răspunse Dyumatsena, 

refugiați în lăcuințile pădurilor în pribegie, observând binele ‹prin73› 

ascetizm. Cum va lăcui frumoasa ta fiică într’o mânăstire, în pădure‹,› 

fără să fi meritat? 

 — Dacă io și fiica mia cunoaștem fericirea și nefericirea a 

ce‹e›a ce ie și ce‹e›a ce nu ie, un astfel dă răspuns nu mi să cuvine 

numai la mine; hotărât am venit la tine, o împărate. Nu’mi ucide 

speranța, înduplică‹-›te dîn prietenie. Io‹,› care am venit la tine cu 

                                                            
67 și. 
68 Ducânduse. 
69 rișĭ al regilor pentru (acestui) rājarṣi(ṃ) în III.279(195).3d, mai potrivit „al 
regilor“ decât eventual „regal“. Kellner nu-l discută, iar van Buitenen, Sāvitrī, 
1975, p. 765, ca și Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 169, preferă „royal seer“. 
70 fă. 
71 i-a făcut. 
72 aceasta. 
73 Cuvânt acoperit de banda cotorului. 
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dragoste, nu trebuie să mă refuzĭ74. Asemenea și dă o treaptă suntem 

amândoi: ia pă fiica mia dă noră și dă soțu pentru bunu‹l› Satyavān. 

— Deja dă mult am dorit75 io înrudire cu tine, dar așa m’am 

gândit: io am pierdut împărăția. 

Aceasta intențiune 76 însă, care dă mult mi-iera menită. 

Îndeplinească‹-›se dar chiar azĭ! tu iești oaspetile mĕŭ dă mult dorit. 

Atuncĭ‹,› adunând pă toți bra‹h›mani‹i› care locuia‹u› în [10r] 
77acest loc dă retragere‹,› cei doĭ regĭ săvârșiră nunta. 

Aśvapati o dădu pă fiica sa și după cum 78trebuia și zestrea, 
79și a plecat la palatu‹l› său‹,› umplut d’o mare bucurie. 

Satyavān iară80‹,› dobândind acea soție înzestrată cu toate 

calitățile‹,› s’a bucurat, asemenea și dânsa dobândind soțu‹l› dorit dă 

sufletu‹l› său. După ce a plecat tatăl săŭ‹,› scoțându‹-›și după dânsa 

toate podoabele și s’a îmbrăcat cu coajă dă pom și cu haină dă 

schimnicxxx. Prin serviciĭ și alte însușirĭ‹,› prin modestie și înfrânare 

împlinind dorințele tuturor‹,› în toți a deșteptat bucurie. Pă soacra sa o 

făcea fericită prin tot felu‹l› dă atențiunĭ pentru persoana ieĭ, ajutând’o 

la toaleta iei și altele; pă socru‹l› său‹,› printr’un respect divin și 

stăpânindu’și vorba, asemenea și prin cuvânt dulce, prin abilitatea ieĭ, 

prin liniștea sufletuluĭ său și prin a servi‹,› abilitatea ieĭ tăcută‹,› 

a’nbucurat pă soțu‹l› său. 

Astfel trecea timpu‹l› acestor 81buni lăcuitori ai refugiului în 

mijlocu‹l› ascetizmuluĭ. Ziua și noaptea‹,› însă‹,› 82în mintea ‹lui› 

Sāvitrī care stă slăbind să află cuvântu‹l› spus dă Nārada. 

––––––––––– 

 

 

                                                            
74 Rezultând din context, cu re acoperit de cotor. 
75 Repetat am dorit. 
76 a mia. 
77 în repetat din pagina anterioară. 
78 cerea trebuința. 
79 Adăugat deasupra rândului. 
80 Scil. de asemenea. 
81 Adăugat deasupra rândului. 
82 Adăugat deasupra rândului. 
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              Cântu‹l› al patrulea.         [MBh III.280(296).1-33] 

 

 Așa dar trecând multă vreme la mijloc‹,› sosi ciasul când 

Satyavān trebuia să moară.  

[11r] Cuvântu‹l› lu‹i› Nārada stă veșnic în inima ‹lui› Sāvitrī, 

care numără zi cu zi ce trece. 83După patru zile trebuie să moară, 

așa’și zise ziua și‹,› impunându’și un vot suprem dă trei zile84‹,› să 

așeză într’o pozițiune nemișcată ca o stană dă piatră. 

Auzind regele dă această înfricoșată rigoare a ieĭ‹,› s’a 

întristat foarte mult și‹,› sculându-se‹,› să adresă către Sāvitrī 

mângâindu o. 

— Ai întreprins85 o macerațiunexxxi foarte mare, o fiică dă 

rege, zise Dyumatsena, această imobilitate dă trei zile ie foarte 

anevoie dă împlinitxxxii. 

— Nu te îngriji, scumpu‹l› meu tată, zise ia‹,› voi îndeplini 

acest vot. Motivu‹l› unicŭ ie o hotărâre, prin hotărâre o voi săvârși 

această mucenicie. 

— Nicĭ dă cum nu sunt în stare să ți spun: rupe acest vot, dîn 

contră: „săvârșește’l“ ar fi cuvântu‹l› potrivit unuĭ om 86 dă 

condițiunea noastră. 

Astfel vorbind‹,› Dyumatsena a’ncetat d’a o maĭ disuada. 

Sāvitrī perzistă în mucenicia ieĭ și a ajuns dă păru că ie un stâlp dă 

lemn87. În ajunu‹l› zil‹e›i când trebuia să moară bărbatu‹l› său, Sāvitrī 

să afla cufundată în durere. A trecut ‹astfel› și noaptea. 

 Astăzi88 în această zi‹,› jertfind luminosului Hutāśana89, când 

soarele ie răsărit d’o suliță90, făcând ceremonia dă dimineață [12r] 

                                                            
83 Scil. peste. 
84 Fără „suprem“ (ca eventual în anteriorul mahāvrata), ci un legământ pentru 
trei zile, III.280(296).3: vrataṃ trirātram. 
85 Nu respectă timpul acțiunii și tipul verbului, ai purces la ar fi optim pentru 
acest ārambhas care e paramaduṣkaram, de o dificultate superlativă. 
86 ca noi, continuat pe același rând. 
87 Georgian omite aici III.280.9 Bharatarṣabha (cf. supra), expresie care 
punctează adresarea povestitorului Mārkaṇḍeya către Yudhiṣṭhira. 
88 Cuvânt omis, la recitire, a fi eliminat, după exemplele anterioare. 
89 Hutasana. 
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s’o’nchinat înaintea tuturor bra‹h›manilor celor înțelepți, a soacr‹e›i și 

socruluĭ său pă rând, rămâind într’o atitudine respectuoasă‹,› după 

prescripțiunile religioase. Atunci toți schimnici‹i› locuitori aĭ 

păduri‹i› recitară formulele bune și favorabile pentru ca Sāvitrī să nu 

rămâie văduvă. Sāvitrī‹,› într’un suprem extaz91‹,› împlini în spiritu‹l› 

său cuvintele tuturor acestor asceți‹,› zicând: așa să fie, și aștepând‹,› 

‹ea› fiica dă rege‹,› din minut în minut‹,› plină dă întristare‹,› să 

gândește la ce‹e›a ce a prevestit Nārada. Soacra sa și socru‹l› său î‹i› 

ziseră 92cu veselie către nora lor care ședea retrasă la o parte93: 

— Votu‹l› ce ți l’ai propus l’ai săvârșit întocmaĭ, timpu‹l› dă 

post l’ai petrecut, ‹să› reîncepi ‹atunci› viața obișnuită. 

— Voi mânca după ce va apune soarele și când îmi voĭ 

împlini doru‹l›. Asta ie dorința mia, o asemenea condițiune mi am 

impus. 

Pă când astfel vorbia Sāvitrī în ce‹e›a ce privește mâncarea‹,› 

Satyavān‹,› 94puind secur‹e›a pă umeri‹,› să gătește să plece în pădure. 

Sāvitrī însă chemă pă bărbatu și’i zise: 

— Să nu te duci singur. Voi merge și io cu tine, nu poci să te 

părăsesc. 

— Tu nici o dată n’ai mai fost în pădure, ‹î›i zise Satyavān‹,› 

și drumu‹l› ie rău, o iubito. Iești slabă dă mucenicie și post, cum o să 

poci merge pă jos? [13r] 

— Nu mi’a venit nicĭ o slăbiciune ‹de la post,› dimpotrivă95‹,› 

și nu ie treabă ostenitoare. Nu mă împiedica să’mi îndeplinesc 

hotărârea ce am făcut pentru acest drum. 

— Dacă poci să umbli, io ți’ voi împlini doru‹l›; cere‹-›ți voie 

dă la învățătorul meu, ca să nu mă atingă urmările acest‹e›i greșeli. 

                                                                                                                          
90 Georgian recurge la cronometrajul basmelor după ce citește colocvialul 
„eine Spanne Zeit“ la Kellner (1888, p. 178) pentru III.(296).10 yugamātra, 
i.e. „mere four cubits“ (van Buitenen) | „mere four hands“ (Johnson).  
91 ecstaz. 
92 cu veselie adăugat deasupra rândului. 
93 Georgian nu traduce III.280(296).15 Bharatasattama, o cel mai bun dintre 
Bharata. 
94 luând. 
95 dăimpotrivă. 
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Sāvitrī‹,› inspirată dă o mare hotărâre, zise închinându-se 

înaintea 96soacr‹e›i și socrului său: 

— Soțu‹l› meu să duce în pădure‹a› cea mare ca să culeagă 

poame, doresc cu îngăduiala ta și a socrului mieu să mă duc și io cu 

iel, căci n’am putere să mă despart dă iel azi. Pentru guru și 

agnihotra97 ie trimis fiu‹l› tău, nu ie împiedicat, să fie iel oare 

împăedicat supt acest raport trimes în pădure. Ie aproape un an dă 

când n’am ĭeșit din mânăstire, am mare curiozitate să văz pădurea cea 

înflorită. 

 — Dă când Sāvitrī a fost dată mie ca noră dă tatăl său‹,› io nu 

mi aduc aminte să’mi spun‹ă› ceva în care să fi fost o dorință; așa dar, 

să fie după dorința iei așa cum vrea această tânără femeie. Să bagi dă 

seamă‹,› fiica mea‹,› la Satyavān98, soțu‹l› tău. 

 Atunci ia plină dă glorie, luând permisiunea dă la amândoĭ, a 

plecat împreună cu soțul său‹,› surâzând‹,› iluminată dă o bucurie din 

inimă. 

[14r] Acolo a văzut păduri fel dă fel‹,› delicioase, în toate 

părțile plăcute stoluri dă păunĭ, ia cu ochi‹i› marĭ99‹,› și râuri care curg 

limpede și pomi admirabili plini dă flori. Satyavān 100zise atuncĭ, cu o 
101voce dulce către Sāvitrī: 

— Uite. 
xxxiiiIar ia‹,› ireproșabila‹,› observa pă soțu‹l› său în toate 

mișcările, aducându‹-›și aminte în fiecare minut: acuma moare, 

însoțind pă soțu‹l› său mergea cu pas liniștit, însă cu inima sfâșiată în 

două102‹,› aștepta momentul. 

––––––––––– 

 

                                                            
96 socrului. 
97 III.280(296).25a gurvagnihotrārthak te: pentru părinții săi și săvârșirea 
ritualul agnihotra. 
98 Aici Satiavat. 
99 Cu ochii mari, larg (literal depărtat) deschiși: āyatākṣā sau āyatalocanā e un 
atribut tipic al frumuseții, împărtășit și de alte eroine studiate de Georgian. 
100 îi. 
101 vocile. 
102 doo. 
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Cântu‹l› al cincilea.         [MBh III.281(297).1-108] 

 
103Puternicu‹l› bărbat împreună cu soția sa culegând poame 

umpluseră un vas, apoi a început să taie crăcĭ. Pă când tăia o sudoare 

i’a acoperit corpul și din această osteneală a corpulu i s’a priciniuit o 

durere dă cap. Curpins dă osteneală mergea după iubita luĭ soție. 

— M’am ostenit mult, zise iel, și mĭ s’a făcut o durere dă cap, 

par că’mi ard104 membre‹le› și inima, o Sāvitrī, simț că nu mi ie bine, 

o dulce la cuvânt, corpu‹l› par că mi’ie înțepat cu frigăriĭ, ași vrea să 

mă culc, o frumoaso, nu mai poci să staŭ în picere. 

Sāvitrī să apropie dă soțu‹l› său‹,› a șezut jos [15r] și‹,› 

luându’i capu‹l› în poală‹,› ședea pă pământ. Aducându’și aminte 

atunci pioasa dă cuvântu‹l› lui Nārada, sta cu gându‹l› pironit la iel în 

tot momentu‹l›, în fiecare clipeală. 

D’o dată ‹î›ĭ apare un om în haină roșie, c’o diademă pă cap, 

frumos la față, luminos ca soarele, negru galben la față, cu ochiĭ roși, 

având o frânghiexxxiv în mână și înspirând teroare. Să oprĭ lângă 

Satyavān și’l privi lung. 

Cum’l văzu, ‹Sāvitrī› puse încet capu‹l› soțului său pă pământ 

și să sculă în picere, ‹și› împreunându’și mâinile zise cu inima plină 

dă spaimă: 

— Cunosc că iești un zeŭ, frumusețea asta nu ie omenească, 

spune‹-›mi‹,› rogu‹-›te‹,› doamne al zeilor, cine iești și ce dorești să 

faci? 

— Sāvitrī‹,› văz că iești devotată soțului tău, zise Yama105, 

văz că iești plină dă pietate, dă aceia’ți vorbesc, află, frumoaso, că io 

sunt Yamaxxxv. Acest fiu dă împărat‹,› Satyavān, soțu‹l› tău, a ajunsu 

la sfârșitu‹l› vieți‹i› sale; am să’l leg și să’l iaŭ la mine; află că aceasta 

doresc să fac.  

— Ascul‹tă›106, o doamne, trimeși‹i› tăi vin și ia‹u› oameni‹i› 

cu dânși‹i›; pentru ce acum aĭ venit ‹tu› însuți‹,› o prea luminate? 

                                                            
103 Însoțit dă. 
104 arde. 
105 Iama. Lit. „Geamăn‹ul›“ (lui Manu, „Omul“ primordial). 
106 Incert, tentativă de recuperare din context, pentru śrūyate „am auzit“. 
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Stăpânu‹l› sufletelor auzind aceasta a’nceput să spuie acestei 

demne femei tot ceia ce doria, ca să o mulțumiască. Acest om plin dă 

dreptate, frumos, un ocean107 [16r] dă virtuți‹,› nu trebuie să fie luat 

din lume dă slugile mele, iacă dă ce am venit io însumĭ. 

Atuncĭ Yama a scos cu multă violență din corpu‹l› lui 

Satyavān108 un om mic dă mărimea unui deget, s‹-›a pus și l‹-›a legat 

cu lațu‹l›xxxvi; iar ‹lui› Satyavān ĭ‹-a› pierit răsuflarea, i‹-›a ieșit 

sufletul, i s’a stins strălucirea, corpu‹l› i’a rămas fără mișcare, corpu‹l› 

lui, ‹cândvaxxxvii› așa dă frumos la vedere. După aceea109‹,› Yama 

legându’l și pă acesta‹,› a plecat înspre apus 110 xxxviii . Sāvitrī‹,› 

spintecată dă durere‹,› urmă după Yama, dăsăvârșită prin 

observațiunea legi‹i› și prin ascetizmu‹l› ieĭ‹,› cu mare dor, devotată 

soțuluĭ său. 

— Întoarce‹-›te și pleacă, o Sāvitrī, ‹î›i zise Yama, căcĭ iel a 

murit. Tu ți ai făcut datoria către soțu‹l› tău, a‹i› făcut tot ce trebuia să 

faci. 

— ‹ori›Unde 111va fi dus soțu‹l› meu, saŭ ‹ori›unde să duce 

iel‹,› și io trebuie să mă duc, aceasta ie datoria veșnică. Pentru viața 

mia cea severă, pentru devotamentu‹l› și iubirea către soțu‹l› mieŭ, 
112pentru grația ta, nu mă împiedica să vin și ieŭ. Oameni iluminați 

care a‹u› văzut esența adevărului a‹u› spus că prietenia consistă din 

șapte pași făcuți împreunăxxxix. Pornind dar înainte și respectând 

prietenia113, voi adăoga ceva, ascultă doar. 

Nu fără conștiință lăcuiește în pădure, petrece în lege și în 

osteneală, ci din cunoștință laudă legea [17r] care iești tu însuți; iaca 

                                                            
107 Greu lizibil, însă restituit cu III.281(297).15a guṇasāgaraḥ „ocean de 
calități/virtuți“. 
108 Din nou Satiavat. 
109 aceia. 
110 Eronat, căci direcția morții în India antică și literatura sanscrită (și pali) 
clasică este înspre Sud, cum și spune textul, III.281(297).18a dakṣiṇāmukha, 
literal „cu fața spre Sud“, Yama însuși fiind dakṣiṇāpati „domn/zeu sudic“. 
111 ie. 
112 Scil. prin. 
113 Scil. noastră, presupunând că Sāvitrī și Yama au făcut împreună șapte pași. 
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de 114ce cei bunĭ 115spun că legea ie cel mai suprem lucru. Prin 

dreptatea și meritu‹l› unui‹a› singur, după părerea celor buni, noi toți 

am intrat în calea aceasta a cunoștinț‹e›i. Nimenĭ dar să nu maĭ 

dorească altă cale ori ‹încă o› alta. Iacă dă ce cei buni ‹au› zis că 

Legea ieste 116suprem lucru în lume. 

— M-am înveselit dă acest cuvânt al tău, zise Yama, 
117armonios, întoarce‹-›te însă. Alegeți o cerere și’ți voi da orice 

cerere, o ireproșabilo‹,› afară dă viața acestui omxl. 

— 118Lipsit din regatu‹l› săŭ, retras în 119lăcuința păduri‹i›, 

socru‹l› mieŭ trăiește în mânăstire lipsit dă vedere; dobândească‹-›și 

vederile, să devie tare și puternic, strălucind ca soarele cel arzător‹,› 

prin grația ta. 

 — Ți‹-›acord această cerere, o ireproșabilo, după cum aĭ 

vorbit‹,› așa să‹-›ți fie ție. Văz însă că tu iești ostenită dă drum120, 

’ntoarce ‹-›te, du‹-›te121, să nu te ostenești prea mult. 

— Ce ie osteneala pentru mine‹,› dacă sunt lângă soțu‹l› 

meu? 122Unde ie bărbatu‹l› mĭeu‹,› acolo negreșit va fi și drumul 

mieŭ123. Unde vei duce pă soțu mĭeŭ, acolo îmi ie drumu‹l›. O 

Doamne al zeilor‹,› mai ascultă încă un cuvântal mieu. 

O dată să’ntâlnește omu‹l› cu ceĭ bunĭ, aceasta să consideră ca 

cel mai mare bun, și pă urmă’l face cel mai bun prieten al săŭ. Nu ie 

fără [18r] dă folos petrecerea cu omu‹l› dă bine. Dă aceia să rămâie 

omu‹l› în tovărășia celor buni. 

                                                            
114 cei. 
115 spune. 
116 cel mai. 
117 întoarcete. 
118 Gonit, care ar cere de pentru din. 
119 lăcuințile. 
120 Cuvânt aproape invizibil, acoperit la cotor, restituit cu III.281(197).27c 
(tava)adhvanā (glānim) „(ostenită de) drumul (tău)“. 
121 III.281(297).27c nivarta gacchasva, repetat identic în 32c și tradus identic. 
122 Încotro {Înconto} merge. 
123 mieŭ. 
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— Înveselește mintea și mărește înțelepciunea înțelepțilorxli 

cuvântu‹l› tău‹,› și în adevăr aducător dă folos. O femeie strălucită, 

mai alegeți încă o a do‹u›a cerere, afară dă viața acestuĭ Satyavān. 

— Dă multă vreme deja s’a răpit socruluĭ mĭeŭ domnia care 

iera a luĭ‹,› mintosu‹l›. Să’și-o [sic] dobândească iar și să devie rege, 

dar așa ca bunu‹l› mĭeu tată să nu părăsească dă loc votu‹l› său d’a nu 

ucide om124. Această a do‹u›a cerere o implor dă la tine. 

— ’Și va dobândi împărăția în scurtă vreme, și nu să va abate 

regele dă la votu‹l› său dă ascet. Ți‹-›am împlinit, o 125fiică dă rege, 

întoarce‹-›te, du‹-›te, să nu te ostenești prea mult. 

 — Toți oameni‹i› sunt înfrânațĭ prin legea ta, și după ce i‹-

›a‹i› înfrânat ‹î›i duci unde și cum dorești tu, dă aceia iești celebrat, o 

divinule, cu numele dă Yama, adică conducător și înfrânător, ascultă 

dar acest cuvânt al mĭeŭ, pă care cu glas tare’l spuĭ: 

 Blândețea față cu toate animalele, în fapt, în gând și în 

cuvântxlii, bunătatea și generozitatea aceasta ie veștnica lege a celor 

bunĭ. Chiar 126acesta ie obiceiu‹l› și al oamenilor în genere față cu ceĭ 

ce le fac bine. Cei buni însă [19r] practică mila chiar față cu inimici‹i› 

ce le-a căzut în mână. 

 — Cum ar fi apa pentru cel însetat‹,› așa e cuvântu‹l› pă care 

l’ai spus tu cu glas tare. O frumoasă, ‹să› alegi încă o cerere 127pă care 

dorești ‹o› tu, afară dă viața lui 128Satyavān. 

 — Protectoru ‹al› pământului‹,› tatăl mĭeŭ nu are copiĭ‹,› să i 

să dea luĭ din corpu‹l› lui o sută dă copii, care să‹-›i perpetueze 

neamu‹l›. Această a treia cerere aleg. 

                                                            
124 Georgian traduce aici tot prin „vot“ (de două ori) III.281(297).31-32 
svadharma „propria (sa) lege (ascetică)“ („inherent duty“, sugerează Johnson, 
Sāvitrī, 2005, p. 187), după ce astfel a tradus vrata (cf. supra), în timp ce „de-
a nu ucide oameni“ este o specificare pe care a adăugat-o fără a-i putea 
depista proveniența (Kellner, Sāvitrī, 1888, p. 189 adnota diferit). 
125 reg. 
126 aceasta. 
127 Ulterior tăiat. 
128 Sativan. 
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 — Aibă, o frumoaso, tatăl tău o sută dă copiĭ glorioșĭ‹,› care 

să-i perpetui‹ez›e familia. Doru‹l› ți ie împlinit? fiică a protectoruluĭ 

oamenilor, întoarce‹-›te, căci depărtat drum ai făcut. 

 — Nu ie dăparte pentru mine‹,› dacă 129sunt aproape dă 

bărbatu‹l› mĭeŭ. Spiritu‹l› mĭeŭ merge deja înainte și mai departe. 
130Mergĭ înainte și ascultă acest cuvânt pă care abia’l țin și pă care o să 

ți’l spuĭ: 

Tu iești odrasla 131zeuluĭ care luminează departe‹,› care răsare 

dimineața, dă aceia iești cântat ca fiu al soareluĭ dă cătră înțelepți132; 

după aceeași regulă133 urmează lumea, dă aceea134 domnia dreptăți‹i› a 

ta ie, o doamne. Nici în sine însuși n’are omu‹l› atâta încredere ca în 

cel bun, dă aceea135 toți doresc136 foarte mult intimitate cu ceĭ bunĭ. 

Din bunătatea către toate ființele naște încrederea, dă aceia oameni‹i› 

au137 încredere în ceĭ bunĭ. 

[20r] — O femeie cu mădularele frumoase, dă la nimeni 

alt[cineva]138 n’am auzit un așa cuvânt cum am auzit dă la tine. M’am 

bucurat foarte mult dă dânsu‹l›, așa dar alegeți a patra cerere, afară dă 

viața acestuia‹,› și te du. 

 — Să avem noi amândoi‹,› io dîn mine însămi139 și Satyavān 

dîn sânu‹l› său140, o sută dă copii puternici și înzestrați cu vitejie, ca să 

ne propage neamu‹l›xliii. Această cerere aleg a patra. 

                                                            
129 disintru. 
130 Mai ascultă asemenea. 
131 Deasupra rândului: foarte care luminează dăpartea. 
132 Pentru III.281(297).40a vivasvatas tvaṃ tanayaḥ pratāpavāṃs; tato hi 
vaivasvata ucyase budhaiḥ, Georgian parafrazează în loc să menționeze 
numele zeilor (Vivasvat, cu fiul Vaivasvata), fără vreo sugestie la Kellner, 
Sāvitrī, 1888, p. 191.  
133 aceiași. 
134 aceia. 
135 aceia. 
136 dorește. 
137 are. 
138 altu. 
139 însumi. 
140 III.281(297).44a: mamātmajaṃ satyavatas tathaurasaṃ „din propriul meu 
pântece de către Satyavat“. 
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 — Să ai tu o sută dă feciorĭ puternici și înzestrați cu vitejie‹,› 

ca să te mulțumești, o femeie delicată. Ca să nu te ostenești peste 

măsură, o fiică dă împărat141‹,› întoarce‹-›te, căci dăpărtată142 cale aĭ 

făcut. 

 — Tot d’auna și neclintit legea a fost domnia celor bunĭ. Ceĭ 

buni nu 143cad‹,› nici nu să poticnesc. Nu ie fără efect întâlnirea celor 

buni cu cei bunĭ, nici nu dăsteaptă ceĭ buni ‹spaima144› în spiritele 

celor bunĭ. Prin adevărxliv cei buni conduc soarele, prin 145mucenicia 

lor ceĭ bunĭ 146țin pământul; Ceĭ bunĭ a‹u› fost drumu‹l› a tot ce a fost 

și a tot ce va fi, o rege, în mijlocu‹l› 147celor bunĭ nu pier148 cei bunĭ. 

Fiin‹d›-că dar ai cunoscut că ție‹,› prea venerabile‹,› tot d’auna ți‹-›a 

plăcut această cale, cei bunĭ făcând bine altora nu doresc răsplată. Cu 

toate astea binefacerea față cu oameni‹i› nu ie zădarnică‹.› [21r] 

Binefacerea și respectu‹l› nu să pierd149. Fiin‹d›că acest bun efect tot 

d’auna și neclintit vine celor bunĭ, d’aceea150 ieĭ tot d’auna 151sunt gata 

d’a da ajutor altora. 

 — Cu cât vorbești maĭ mult întocmaĭ după dreptate și cuvânt 

frumos care îmi bucură mintea‹,› cu atâta înclinațiunea mea către tine 

ie mai superioară, alegeți o cerere incomparabilă, o devotată ‹a› 

soțului tău. 

 — Pentru mine cea lipsită dă adevărata fericire, această 

făgăduială nu ie ca cele l’alte, o dătător dă bucurie. Această cerere 

                                                            
141 împărautrat. 
142 dăpartate. 
143 cade. 
144 III.281(297).46a: na sīdanti na ca vyathanti „nu tremură și nici nu disperă“, 
cu 46c: bhayaṃ, suplinit aici prin spaima, deși van Buitenen (Sāvitrī, 1975, p. 
772) și Johnson (Sāvitrī, 2005, p. 193) preferă „danger“. 
145 Adăugat deasupra virtutea, apoi suprimat cu o linie și subliniat mucenicia. 
146 ține. 
147 lacelor. 
148 piere. 
149 pierde. 
150 aceia. 
151 ie sînt. 
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aleg: „Să 152fie în viață Satyavān“. Căcĭ io sunt ca o moartă fără 

soțu‹l› mĭeŭ. Nu doresc fericirea lipsită ‹fiind› dă soțu‹l› mĭeŭ, nu 

doresc 153ceru‹l›; fără dânsu‹l› nu vreaŭ frumusețe; lipsită dă dânsu‹l› 

nu 154vreaŭ să trăiesc. Mi-ai acordat ca dorință să am o sută dă copiĭ și 

mĭ să răpește soțu‹l›! Această cerere fac acu‹m›: „să trăiască 

Satyavān‹“.› Rămâie cuvântu‹l› tău adevăr. 

 Auzind acestea Yama‹,› fiu‹l› lu‹i› Vivasvat, slobozi legătura, 

stăpânitoru‹l› cel drept‹,› și cu sufletul foarte vesel zise către Sāvitrī: 

— Iaca, o fericito, am slobozit pă soțu‹l› tău‹,› o bucurie a 

famili‹e›i tale. Ia-ți’l sănătos și va fi cu toate dorințele luĭ împlinite; 

va trăi patru sute dă anĭ împreună cu tine, jertfind zeilor după ritual va 

dobândi glorie în lume. Să vor naște dîn tine cu Satyavān o sută dă 

copiĭ și toți vor fi regi și vitejĭ155‹,› i‹e›ĭ și fiĭ‹i› fiilor lor‹,› și vor purta 

numele tău tot d’auna‹,› și muma ta asemenea va156 avea o sută dă 

copiĭ‹.› 

[22r] Fii din fii‹i› lor vor fi la Mālavi, supt numele dă 

Mālava157, frați‹i› tăi vor fi viteji asemenea cu cei trei ‹zeci› dă158 zei 

a‹i› lui Indra. 
159Un astfel dă dar făcându-ĭ ieĭ, regele dreptății cel care 

strălucește înainte, făcând și pe Sāvitrī să se întoarcă la lăcuința ‹ei160,› 

a plecat. 

După ce a plecat Yama, Sāvitrī redobândindu’și soțu‹l› s’a 

întors acolo unde zăcea corpu‹l› mortuluĭ. Privind la pământ pă soțu‹l› 

său‹,› s’a apropiat și l’a ridicat în sus, punându’i apoi capu‹l› în poala 

sa‹,› s’a așezat la pământ. 

                                                            
152 învieze Satiavan. Cum Satyavān e scris de două ori și nu doar verbul este 
înlocuit, rezultă că această corectură, făcută de altfel pe același rând, 
corespunde stadiului inițial al traducerii sau copierii traducerii cursive.  
153 să trăiesc. 
154 vraeuau. 
155 vitezji. 
156 vor (scil. ‹și tatăl tău›). 
157 Malava. 
158 III.281(297).58 tridaśopamāḥ „asemenea celor trei zeci“ (de zei ai lui 
Indra), presupunând (prin dă) o simplă omisiune de transcriere. 
159 Așia acu. 
160 Scris lui, lipsit de sens. 
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Redobândindu’și cunoștința‹,› 161a vorbit către Sāvitrī ca și 

când a fost într’o depărtare, privind’o cu dragoste într’una. 

— Ah!162 Multă vreme am dormit, dă ce nu m‹-›ai sculat. 

Cine a fost omu‹l› acela galben‹-›negru care mă luase cu dânsu‹l?› 

— Multă vreme ai dormit la sânu‹l› mĭeŭ, o taurule între 

oameni163. Venerabilu‹l› care acu‹m› a plecat iera Yama‹,› înfrânăto-

ru‹l› oamenilorxlv. Iești 164odihnit, o preafericite, și dăstept, fiule dă 

rege. Dacă pocĭ, scoală, iacă noaptea acoperită dă stele începu să se 

lase. 

Viindu’și atunci în cunoștință ca unu‹l› dășteptul dintr’un 

somn mulțumit‹, 165 › privind 166 spre toate pun‹c›tele ceruluĭ și 

extremitățile167 păduri‹i›, zise Satyavān: 

— Plecasem să culeg poame, o cea cu talie frumoasă, tăind 

lemne, am avut o durere dă cap și‹,› îmbolnăvindu‹-›mi-să tot 

corpu‹l›, n’am mai putut sta în picere și am168 adormit în poala ta. 

Până aci’mi aduc aminte bine, o frumoaso169, și așa fiind îmbrățișat dă 

tine‹,› som[23r]nu‹l› mi’a cuprins mintea. Atunci am văzut un 

întunerec înfricoșat și un om foarte puternic. Dacă știĭ aceasta, 

spune’mĭ‹,› o frumoaso la talie‹,› 170ce a fost această, am văzut io 

aceasta ori a fost adevărat? 

— Să apropie noaptea, ‹î›i zise Sāvitrī, mâine’ți voi istorisi 

cum s’a petrecut totu‹l›, o fiule dă rege, scoală, scoală‹,› așa să ai 

noroc‹,› gândește‹-›te la părinți‹i› noștri, o piosule. Iacă‹,› făcătoru‹l› 

zil‹e›i s’a dus și noaptea a sosit, spiritele cele rele a‹u› început să 

străbată aeru‹l› 171și șoptesc veseli lucruri teribile între dânșile‹,› 

                                                            
161 n’a vorbit nimic. 
162 Adăugat ulterior, pe același rând. 
163 III.281(297).64 puruṣarṣabha, cf. infra. 
164 ostenit. 
165 III.281(297).66a sukhasupta, deci virgula trebuie plasată aici. 
166 către. 
167 ecstremitățile. 
168 am am. 
169 Început de frază adăugat deasupra rândului. 
170 pen. 
171 și făcători dă rele. 
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s’aude fâșâitu‹l› frunzelor și glasu‹l› fiarelor ce rătăcesc172 în pădure, 

șacali‹i,› întorși în semn rău către sud‹-›vest173‹,› scot174 niște țipete 

care zgudu‹i›e infricoșat mintea175. 

 — Pădurea ie înfricoșătoare și acoperită dă un nor des, n’o să 

cunoști drumul și n’o să te poți duce.  

[Sāvitrī răspunse — 176 ] Astăzi în această pădure 177 ca 

aprinsă178 iera un pom uscat care ardea, când suflă vântu‹l› să vede din 

când în când câte un foc. Aducând așa dar foc d’acolo voi aprinde un 

foc în pădure, iacă lemne sunt, învinge‹-›ți neliniștea și‹,› dacă nu pocĭ 

să mergi, 179și în adevăr ai aieru‹l› încă bolnav, și n’o să cunoști 

drumu‹l› în pădurea cea acoperită dă întuneric, voi pleca mâine în zorĭ 

dă zi, dacă vrei, când o fi lumină în pădure. Să petrecem a‹i›ci o 

noapte‹,› dacă ‹î›ți face plăcere, o neprihănitule.  

[24r] — Mi a trecut ori ce indispozițiune a corpului, simț că 

toate membrele’mĭ sunt bine, vreau să mă’ntâlnesc cu tatăl și cu 

muma mia, lucru devenit posibil prin mijlocirea ta. Io nicĭ o dată n’am 

petrecut seara afară din mânăstire; chiar până nu venea180 seara‹,› 

muma mia mă’npiedica. Dacă mă duc undeva‹,› ziua chiar, 

venerabilu‹l› mĭeŭ tată ie neliniștit, și începe dă mă caută împreună cu 

toți lăcuitori‹i› schitului. Deja am mai181 fost odată mustrat mult dă 

mama și tatăl meu; neliniștiți dîn pricina lips‹e›i mele, zicându’mi ‹„› 

Iacă‹-›te în fine sosit‹“›. În ce situațiune trebuie să fie ieĭ acu‹m› din 

pricina mia? Așa să gândia‹u›. Nevăzându-mă ieĭ pă mine‹,› trebuie să 

să afle într’o mare neliniște. Plinĭ dă întristare 182mi ar ‹fi› zis deja dă 

                                                            
172 rătăcește. 
173 III.281(297).74a dakṣiṇapaścimām, scris „sud vest“, corectând anteriorul 
dakṣiṇa „apus“.  
174 scoate. 
175 III.281(297).74b kampayantyo mano mama, literal „care îmi cutremură 
inima“, căci manas trebuie aici citit cu tot cu localizarea sa – în inimă. 
176 Georgian nu indică și nu respectă aici III.281(297).78 Sāvitry uvāca. 
177 pa. 
178 aprinsa. 
179 căci. 
180 veinua. 
181 Scris am | mai. 
182 Adăugat (la mijloc) deasupra trebuie să mă fi strigat. 
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mult‹,› ridicându-se în 183întunericu‹l› nopți‹i›, 184bătrâniĭ, chinuiți dă 

doru‹l› mĭeŭ: „Dacă când-va vom fi părăsiți dă tine, o iubitu‹l› nostru 

fiu, noĭ nu mai trăim, ‹dar› dacă vei fi multă vreme în viață, și noi 

avem viață lungă, o fiule. Tu iești ochiu‹l› părinților tăi orbiți dă 

bătrânețe, în tine ie întemeiat neamu‹l› nostru. În tine avem speranța 

pomenirilor sufletești, propagarea numeluĭ și a neamuluĭ nostru, așa 

mi‹-›a‹u› zis. Tatăl mĭeŭ ĭe bătrân, muma mĭa ĭe bătrână, 185numai io 

sunt cârja lor. În ce turburare trebuie să fi [25r] căzut ieĭ 

nevăzându’mă noaptea? Blestemat fie somnu‹l› mĭeu, ‹căci› din 

pricina luĭ‹,› tatăl mĭeŭ și nevinovata mia mamă a‹u› căzut în neliniște 

pentru mine. Și io sunt în mare neliniște, în mare nenorocire mă aflu. 

Io nu poci să trăiesc fără muma mea și fără tatăl mĭeŭ. Negreșit, tatăl 

mĭeŭ având mintea drept ochĭ, cu spiritu‹l› foarte turburat, 186în acest 

minut întreabă pă fie care dîn lăcuitorĭ‹i› schituluĭ. Nu mă plâng atât 

pă mine‹,› cât pă tatăl meu, o frumoaso‹,› și pă soția mĭa care m’a 

urmat‹,› și pă mama mĭa cea slabă. Pentru mine tu azĭ aĭ căzut în cea 

mai mare nenorocire. Numaĭ pentru dânșĭ‹i› trăiesc, ca să’ĭ țin pă 

dânși‹i›. Așa știu io că trebuĭe să le fac lor 187tot ce le ie plăcut. 

[Mārkaṇḍeya a spus:] Astfel vorbind acest om al căruĭ suflet 

iera însăși legea, devotat părintelui său, iubit dă părintele său, ridica 

brațele în sus 188și‹,› sfâșiat dă durere‹,› plângea suspinând tare. 

Sāvitrī, văzând astfel pă soțu‹l› său omorât dă întristare, ea 

care merge‹a› în calea legi‹i› ștergându-și 189lacrimile dîn ochĭ, zise: 

— Dacă m’am supus la ascetizm, dacă am făcut darurĭ 

preoților, dacă am jertfit‹,› fie ca soacra mĭea și socru‹l› mĭeu, precum 

și soțu‹l› mĭeŭ, să aibă o noapte fericită. Nu’mi aduc aminte să fi spus, 

[26r] nicĭ chiar în ocaziuni indiferente, cuvânt afară din cuviință; pă 

acest adevăr‹,› ‹așa›dar‹,› trăiască socrĭ‹i› mĭeĭ. 

                                                            
183 mijlocu. 
184 ieĭ, continuat pe același rând. 
185 Cuvânt adăugat deasupra rândului. 
186 Adăugat peste în fiecare, neeliminând astfel al doilea în. 
187 tcaot. 
188 După pleonasm, și e dublat. 
189 ochi, continuat pe același rând. 
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 — Mĭ ie dor să’mi văz părinți‹i›, Sāvitrī, pleacă fără 

întârziere. Dăcât să văz scârba tatăluĭ și a mam‹e›i mele, maĭ bine să 

nu mai trăiesc, o tu cu coapsele frumoase, mă omor io însumĭ. Dacă 
190mintea ta ie în calea dreptăți‹i› și vreĭ să trăiesc, și v‹r›ei să’mi facĭ 

un lucru plăcut, du‹-›te la mânăstire.  
191Sculându-se atuncĭ Sāvitrī‹,› legându’și peri‹i› diva192, a 

ridicat pă soțul său, înconjurându’l cu brațele sale. Ridicându‹-›se și 

Satyavān‹,› 193frecându-și membrele cu mâna, privea în toate părțile 

orizontului 194și să uită la oala ce avea, iar Sāvitrī i‹-›a zis‹:› Mâine vei 

culege poame. Pentru siguranță voĭ195 lua și această secură cu mine. 

Făcând dîn nuiele dă pom ca o legătură dă care atârnă oala și luând 

secur‹e›a‹,› mergea alăturĭ dă soțu‹l› său. Pă umeru‹l› stâng 196ea‹, 

cea› cu coapse‹le› frumoase, punând brațu‹l› bărbatuluĭ său, iar cu cea 

dreaptă îmbrățișându’l, mergea ea cu pas dă elefant197. 

 — Fiin‹d›că am venit dă maĭ multe orĭ, o femeie tĭmĭdă, îmi 

sunt cunoscute drumurile și le recunosc grație lumi‹nii› care să vede 

printre arborĭ, am maĭ fost pă drumu‹l› acesta și am cules poame. 

Mergi dar, frumoaso, pă drumu‹l› pă unde am venit, nu ezita. 

 [27r] La acest desiș să dăsparte drumu‹l› în do‹u›ă, apucă pă 

drumul care merge spre nord198, și grăbește‹-›te. Iacă acu‹m› sunt 

bine, mă simț cu putere‹,› dorind să ’mi văz părinți‹i›. 

Astfel vorbind, plinĭ dă grabă, mergea‹u› spre mânăstire. 

––––––––––– 

 

                                                            
190 vreĭ, continuat în dreptul rândului. 
191 Ștersătură în capătul rândului. 
192 III.281(297).100a keśān saṃyamya bhāminī „frumoasa își strânse părul“, 
acest incert „diva“ (cu sensul slav arhaic de frumoasa, minunata) putând 
traduce corect bhāminī. 
193 Completat deasupra mângâia, de fapt III.281(297).101a pram jyāṅgāni, lit. 
„scuturându-și membrele“. 
194 și s’a uităat. 
195 Îngroșat peste două litere ilizibile. 
196 ia. 
197 Comparație clasică, fosilizată, pentru exprimarea frumuseții feminine. 
198 III.281.(297).107a tasyottareṇa, astfel uttara fiind în opoziție cu regiunea 
stăpânită de Yama. 
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Cântu‹l› al șasilea.            [MBh III.282(298).1-44] 

 

În timpu‹l› acesta prea puternicu‹l› Dyumatsena, 

redobândindu’și 199vederea, în limpezirea vederi‹i› lui a văzut tot. S’a 

dus la toate schiturile împreună cu soția luĭ Śaibyā200‹,› aflându-se în 

cea mai mare turburare din pricina fiuluĭ lor. În acea noapte vizitară 

ceĭ doĭ capĭ dă familie, căutând, schiturile‹,› râurile, crângurile și 

lacurile. Orĭ dă câte ori auziră vr’un sunet ridica‹u› capu‹l›, crezând că 

ĭe fiu‹l› lor, și’și zicea‹u›: Iacă, vine Satyavān împreună cu Sāvitrī. Cu 

picerile zgâriate și murdare, rănite și stropite dă sânge, cu membrele 

tăiate dă ciulini și scaiețĭ201, mergea‹u› ca și când ’și pierduseră 

mințile. Fiind însă ajunși dă toțĭ acei străluciți lăcuitorĭ ai schitului și 

înconjurațĭ, a‹u› fost liniștiți și readuși la lăcuința lor dă retragere‹.› 

[28r] Atunci ĭel [Satyavān] împreună cu soția sa, înconjurat 

dă bătrâni asceți, să consola cu deosebite șirurĭ dă istorisirĭ ale regilor 
202dă dămult. 

Venindu’și bătrânĭ‹i› iar în sine, din dor d’a’și vedea fiŭ‹l› și 

aduce aminte dă cele mai micĭ fapte din copilărie a‹le› lui‹,› și iera 

foarte nenorociți și din răŭ scotea‹u› strigăte dureroase, ieĭ ‹cei› 

sfâșiați dă durere: Ah! fiu‹l› mĭeŭ, ah! dulce femeie, unde iești, unde 

iești? așa plângea. 

Unu‹l› dintre bra‹h›manĭ, anume Suvarca, le zise acest 

cuvânt203:  

— Pă cât ie dă adevărat că Sāvitrī ie înzestrată cu ascetizm, 

cu înfrânare și pietate, pă atât ie dă adevărat că 204Satyavān trăiește. 

— Am citit, adăogă ‹un› altu‹l,› Gautama205, cele patru 

Veda206 și anexele lor207, am o comoară dă fapte bune săvârșite, 

                                                            
199 puterea. 
200 Saibia, la fel infra. 
201 III.282(298).5c kuśakaṇṭaka, „iarbă kuśa și spini“. 
202 anteriorĭ. 
203  Georgian traduce pentru prima dată o astfel de indicație, aici 
III.282(298)10 suvarcā uvāca, dar scrie Satiavac. 
204 Scris (din neglijență) tot Savitri. 
205 A doua oară intercalat în text: III.282(2989).11 gautama uvāca. 
206 veda. 
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nevinovăție și castitate; tot d’auna am îmbucurat pă învățători‹i› mĭeĭ 

și pă zeu‹l› focului Agni. Cu îngrijire am îndeplinit toate voturile mele 

și tot d’auna după prescripțiune am observat post‹ul,› trăind numai cu 

aier.grație acest‹e›i vieți dă mucenicie‹,› cunosc ori ce intențiune a 

altuia. Află dar că acesta ie adevăru: 208Satyavān ie în viață. 

— Cuvântu‹l›, zise alt bra‹h›man [elev | discipol] Śiṣya209, 

cum a ieșit după buze din gură învățătorului mĭeŭ, nicĭ o dată nu poate 

să fie amăgitor, așa ie dă adevărat că Satyavān trăiește. 

Toți înțelepți‹i› apoi ziseră: 

[29r]  — Și pentru soția lui‹,› Sāvitrī ‹,› prognostic‹ur›ile sunt bune 

și nu arată văduvie, așa dar trăiește Satyavān. 

 — Pă cât ie dă adevărat că Sāvitrī ie înzestrată cu ascetizm, 

blândețe și pietate, așa dă adevărat ie că 210Satyavān trăiește, zise 

Bhāradvāja211. 

— Cât ie dă adevărat 212că ți-ai redobândit vederea, cât ie dă 

adevărat votu‹l› făcut dă Sāvitrī și postu‹l› observat dă dânsa, așa dă 

adevărat ie că Satyavān trăiește, mai adăogă Dālbhya213. 

— Păsările cântă dă augur bun înspre partea favorabilă a 

orizontului, deci trăiește Satyavān, zise Āpastamba214. 

— Pă cât ie dă adevărat că fiu‹l› tău iubitor dă părinți ie 

înzestrat cu toate calitățile și pentru care semnele sunt dă o lungă 

viață; așa ie dă adevărat că Satyavān trăiește, zise Dhaumya215. 
216Consolat astfel dă acești veridicĭ ascețĭ și meditând mult 

asupra cuvintelor lor, ‹Dyumatsena› să liniști întru cât va. 

                                                                                                                          
207 III.282(298).11a vedāḥ sāṅgā Vedele împreună cu membrele | ramurile lor. 
208 Neglijența anterioară e aici corectată: Savitri ie. 
209 Sișia, pentru III.282(298).14 śiṣya uvāca „śiṣya a spus“, nu nume propriu. 
210 Savitri. 
211 Baradvaja. 
212 Eliminat (împreună cu două virgule) zise Baradvaja. 
213 Dalbia. 
214 Apastamba. III.282(298).18 prezintă o unică divergență onomastică între 
ediția Bombay folosită de Kellner (Sāvitrī, 1888, p. 205, urmat de Georgian) 
și textul Ediției Critice de la Pune, care are Māṇḍavya în loc de Āpastamba, 
aici păstrat. 
215 Daumyia. 
216 Calmat astf. 
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Puțin după aceea217‹,› Sāvitrī‹,› însoțită dă bărbatu‹l› său 

Satyavān‹,› a sosit noaptea‹,› și plinĭ dă veselie a‹u› intrat în 

mânăstire. 

Ziseră bra‹h›mani‹i› atunci‹:› 

— Văzându-te împreunat cu fiu‹l› tău și cu vederea 

redobândită‹,› noĭ toți ne 218  întrebăm asupra acestei fericirĭ, o 

protectorule al pământului. Ce fericire‹,› iacă-tă‹,› cumulat cu 

întâlnirea fiului tău, cu vederea ‹lui› Sāvitrī, cu redobândirea 

propri‹e›i tale219 [30r] vederĭ, cu treĭ fericirĭ d’o dată. Nu’ncape 

îndoială‹,› lucru‹l› ie așa cum l’am profetizat noĭ. Fie ca tu să aĭ multă 

înțelepciune pentru ca să suporți o asemenea fericire220. 

Atunci toți bra‹h›mani‹i,› aprinzând foc‹ul,› să așezară lângă 

marele rege Dyumatsena221, în semn dă respect, Śaibyā și Satyavān și 

Sāvitrī‹,› fie care la locu‹l› său‹,› unu‹l› câte unu‹l›, dă către toți 

aceștia dându-‹l›i-se permisiune. S’a‹u› așezat liniștiți fără dă grijă. 

După aceea222 toți lăcuitori‹i› acest‹e›i păduri șezând împreună cu 

regele, în care să născuse bucuria‹,› întrebară pă 223fiu‹l› dă rege. 

Ziseră înțelepți‹i:› 

— Doamne, dă ce n’ai venit mai dă vreme împreună cu soția 

ta? Dă ce ai sosit tocmaĭ la sfârșitu‹l› nopți‹i›? Ce piedică ai avut? 

Tatăl tău a fost foarte supărat, și mumă ta, precum și noi toți, o fiule 

dă rege. De ce? Așa ne’ntrebăm toți‹i› și nu știm; spune‹-›ne toate 

astea. 

 — Luându’mĭ voie, răspunse Satyavān, dă la tatăl mĭeŭ‹,› am 

plecat cu Sāvitrī. În pădure‹,› pă când tăiam lemne‹,› am simțit un rău 

în tot trupu‹l› și am adormit dă durere multă vreme, așa mi să pare. 

Atât dă mult timp nicĭ o dată n’am maĭ dormit io și astfel n’am cauzat 

                                                            
217 aceia. 
218 Adăugat deasupra rândului. 
219 tale e repetat pe pagina următoare. 
220 Supratraducere, urmând comentariul lui Kellner, Sāvitrī, 1888, pp. 206-
207: dar III.282(298).24c bhūyo bhūyaś ca v ddhis te kṣipram eva bhaviṣyati, 
curând, foarte curând fericirea va fi a ta. 
221 Omite III.282(298).25c pārtha O Pārtha. 
222 aceia. 
223 Fii cau (sic). 
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neliniște vo‹uă224› tuturor, o venerabi‹li›lor. Iacă dă ce am sosit tocmai 

dăspre zi‹uă225›, altă cauză nu ie. 

[31r] — Tatăl tău Dyumatsena, zise Gautama, d’o dată, fără cauză 

aparentă‹,› și a redobândit vederea: nu cunoști cauza acestuĭ fapt? Să 

vorbească Sāvitrī, doresc să știu, Sāvitrī! tu ești negreșit cauza și 

efectu‹l›, știu că tu‹,› Sāvitrī‹,› iești în ce‹e›a ce privește strălucirea, ca 

și însăși rugăciunea bra‹h›manilor, care poartă numele tău226. Tu știi 

dar cauza aceșt‹e›i împrejurări. Spune‹-›ne dar adevăru‹l›. Dacă nu aĭ 

vr’un secret, atuncĭ vorbește-ne. 

 — Știu, da, cum ațĭ bănuit, răspunse Sāvitrī, și dorința 

voastră nu poate să fie îndestulată dă aiurea227. Nicĭ n’am afară dă 

astea vr’un secretxlvi. Ascultați dară cum ie adevăru‹l›. Moartea soțului 

mĭeŭ a fost anunțată dă către magnanimu‹l› Nārada; 228azi sosise acea 

zi și d’aia io nu l’am părăsit. Pă când dormia iel‹,› iacă să apropia dă 

iel Yama, însoțit dă servi‹torii› săi și‹,› legându’l‹,› ’l ducea spre 

lăcașu‹l› sufletelor. Io atuncĭ am lăudat cu cuvânt dă adevăr229 pă acest 

zeŭ puternic‹,›iar iel mi-a acordat cincĭ dorințe. Iaca care a‹u› fost 

iele: Vederea și regatu‹l› pentru socru‹l› mĭeŭ a‹u› fost cele do‹uă230 

prime› cererĭ; dobândire dă o sută dă copiĭ pentru tatăl mĭeŭ și pentru 

mine, apoi redobândirea soțuluĭ meu Satyavān, cu făgăduiala d’a trăi 

patru sute dă anĭ; și pentru ca să pocĭ dobândi viața soțuluĭ mieu, 

cumulasem io acel înfricoșat vot231. 

[32r] Iacă v’am istorisit‹,› în toate detaliile, cum s’a 

petrecut‹,› toată pricinaxlvii. Ie o fericire viitoare pentru mine marea 

durere ce am încercat. 

                                                            
224 voo. 
225 zio. 
226 Pentru III.282(298).34c tvāṃ hi jānāmi sāvitri sāvitrīm iva tejasā, unde 
Sāvitrī poate fi însăși zeița. 
227 Scil. din altă parte, de către altcineva. 
228 care azi a atins divinitatea. 
229 III.282(298).39a: satyena vacasā, întrucât rostirea adevărului, în India 
arhaică, declanșează realul. 
230 doo. 
231 Kellner (Sāvitrī, 1888, p. 209) și III.298.41c au numai cīrṇaṃ tv idaṃ 
vratam, „am practicat acel vrata“, pe când III.282.41c cīrṇaṃ sthiraṃ vratam, 
„am practicat acel statornic vrata“. 
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— Amestecat cu scârbexlviii, ziseră înțelepți‹i›, a fost neamu‹l› 

acestuĭ Indra al oamenilor‹,› Aśvapati 232 , cufundat în mare 

întunericului. Prin tine‹,› grație nobilului tău suflet și curățeniei 

faptelor tale ‹e› ridicat din norĭ, o dulce femeie prin nobleță. 

După aceasta‹,› înțelepți‹i›, lăudând‹-o› și făcându-i toate 

onorurile acest‹e›i alese femeĭ, a‹u› plecat luându-și voia dă la regele 

și dă la fiŭ‹l› său, drept 233însoțiți dă „călătorie bună“ plin dă veselie‹,› 
234pă la casele lor‹.› 

––––––––––– 

 

 

             Cântu‹l› al șaptelea.           [MBh III.283(299).1-16] 

 

 [Mārkaṇḍeya a spus:] Trecând această noapte, când să ridica 

discu soareluĭ, s’a‹u› adunat toți aceĭ bogați în asectizm, după ce ’și a 

făcut slujba dă dimineață. Mari‹i› înțelepți istorisia‹u› ca Dyumatsena 

fără saț marea grație a ‹lui› Sāvitrī.| 

 A‹u› venit din toate părțile supuși‹i› dă la Śālvas235, a‹u› 

anunțat că s’a omorât acel inimic împreună cu planurile sale. Auzind 

că a fost omorât dă un consilier, iel și tovarăși‹i› lui și prieteni‹i› luĭ i‹-

›a‹u› anunțat asemenea ‹că› pă armata inimică a fost pusă în fugă, așa 

cum s’a întâmplat, precum și unanimitatea întregului popor în ce‹e›a 

ce privește pă regele ‹Aśvapati,› strigând: „Iel ie regele vostru‹,› cu 

vedere ori fără. Și cu această hotărâre am venit noĭ, o rege, a‹u› sosit 

aceste [33r] care și complecta ta oștire compusă din pedeștrĭ, călărețĭ, 

elefanți și care dă război. Pornește, o rege, fericire ție, biruința ie deja 

anunțată în oraș. Petreci multă vreme în patria ta moștenită dă la 

moși‹,› dă la strămoși“. 

Văzându’l pă acest rege frumos și cu vederea redobândită, 

toți căzură la pământ cu ochi‹i› dăschiși marĭ dă minun‹ar›e.| 

                                                            
232 III.282(298).43a: Narendrasya = Aśvapati (nu mai e menționat ca atare). 
233 Adăugat peste cu fericire. 
234 la pa la. 
235 Salvi. 
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 Închinându-se la toți acești bătrâni bra‹h›mani, lăcuitori aĭ 

păduri‹i›, onorat dă toți acestia‹,› a plecat spre oraș. 

Śaibyā236 împreună cu Sāvitrī‹,› înconjurată dă un corp dă 

oștire‹,› a‹u› plecat într’o largă și frumoasă căruță, trasă dă oamenĭ. 

Plinĭ dă veselie‹,› preoți‹i› a‹u› sacrat pă Dyumatsena, iar pă 

magnanimu‹l› său fiŭ l’a‹u› consacrat ca coregent. 

Cu vreme îndelungată s’a‹u› născut Sāvitrī o sută dă copiĭ 

care ‹î›ĭ mărea‹u› slava, vitejĭ și puternici. A mai dobândit ea o sută dă 

frați dă ace‹l›ași 237 pântece‹,› 238 cu foarte mare putere‹,› din 

stăpânitoru‹l› dă la Madra și din Mālavi239. 

Astfel Sāvitrī a scos din jale și întristare pă tatăl său, pă mama 

sa, pă soacra sa și socru‹l› său, pă bărbatu‹l› său, familia sa, și pă sine 

îns‹ă›și240. 

— Tot astfel vă va scăpa pă voi toți, o fiĭ a‹i› lui Pāṇḍu, 

fericita Draupadī, cea cu bun caracter, ca și Sāvitrī cea virtuoasă. 

Zisese atunci Vaiśaṃpāyana241. 

— Astfel [Yudhiṣṭhira] Pāṇḍava242‹,› auzind aceste cuvinte dă 

la magnanimu‹l›, fără grijă și vesel a‹u› petrecut în pădurea 

Kāmyaka243. 

 Oricine va auzi această minunată244 istorie a fericit‹e›i Sāvitrī 

să aibă fericire și împlinirea tuturor dorinților sale, și omu‹l› acela să 

nu cunoască întristarea.  

–––––––––––xlix 

20/3/[18]88    ora 3l. 

 

 

 

                                                            
236 Aici Saivia. 
237 mamă și tată din. 
238 Intercalat cu foarte mare putere peste rând, înainte de dă aceiași (sic). 
239 Madras, respectiv Malavi. 
240 însuși. 
241 Vaisampaiana. Încadrarea macronarativă în ansamblul Epopeii. 
242 Pandava. 
243 KaCamiaca. 
244 Cuvânt adăugat, îngrijit, deasupra rândului. 
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Sāvitrī în Europa (1829-1917) 
 

Ediții și traduceri din Sāvitrī în Europa, din sanscrită sau printr-un 
intermediar, au fost elaborate între 1829-1917 în cel puțin 10 limbi, astfel 
(câteva specimene de pe continent, fără cele englezești, în nici un caz toate): 
germană (1829, 1839, 1888, 1895, 1910, 1916), franceză (1841, 1844, 1856, 
1864), rusă (1842), suedeză (1844), latină (1861), neerlandeză (1870, 1882, 
1917 – două), italiană (1875, 1877, 1882, 1883, 1894), islandeză (1878), 
poloneză (1878), maghiară (1904)245.  

Bopp a avut, o dată în plus, un rol hotărâtor. E la începutul traseelor 
lui Sāvitrī în indianistica la care putea apela și Georgian: textul sanscrit e 
tradus integral (ca primul din „alte trei“) în Franz Bopp, Die Sündflut nebst 
drei anderen wichtigsten Episoden des Mahâ-Bhârata, Berlin, Königliche 
Akademie der Wissenschaften, 1829. Sāvitrī e tradusă apoi de profesorul de 
liceu și bibliotecarul Joseph Merkel (născut ca și Schopenhauer și Rückert în 
1788, colaborator timpuriu al lui Bopp), Sawitri. Eine indische Dichtung aus 
dem Sanskrit übersetzt, Aschaffenburg, Pergay (Krebs), 1839, dar și de Albert 
Höfer (1812-1883, e cel din OAI II, 2018, p. 43) la Leipzig în 1844 (18542) 
sau Adolf Holtzmann (Sr., 1810-1870), cu prea multe libertăți (Karlsruhe, 
Georg Holtzmann, 1845). 
 În franceză e publicat mai întâi Sâvitrî, épisode du Mahâbhârata, 
grande épopée indienne, traduit du sanskrit par Guillaume Pauthier (1801-
1873), Paris, L. Curmer, 1841, dar și Théodore Pavie (1811-1896, student 
asiduu al lui Burnouf) prezintă Sāvitrī (traducere atribuită lui Adolf Friedrich 
Stenzler), precum și Fragments du Mahabharata, traduits en français sur le 
texte sanscrit de Calcutta, Paris, 1844, iar apoi a și supravegheat traducerea 
(pentru identificarea lui Sāvitrī sub datele lui Alkestis la Euripide) lui Auguste 
Ditandy, Parallèle d’un épisode de l’ancienne poésie indienne avec des 
poëmes de l’antiquité classique, Paris, Le Normant | Durand, 1856. Născut în 
1807, Louis Leupol (i.e. François-Etienne Leloup de Cheroy) publică Savitri, 
drame en un acte, la Nacy în 1864. La 1842, traducerea în rusă a lui Pavel 
Jakovlevič Petrov (1814-1875), „Skazanie o Savitri”, Moskvitjanin 6 (1841), 
no. 12, pp. 337-352, apărută moscovit în anul când acesta devenea profesor de 
sanscrită la Universitatea din Kazan. În suedeză (și în versuri) e tradusă de 

                                                            
245 A se vedea, pentru o prezentare de ansamblu, Klaus Karttunen, „The 
Mahābhārata in early Western Indology“, BEI 13-14 (1995-1996), pp. 245-
268 și fișele digitale ale savantului finlandez despre Persons in Indian Studies, 
la https://whowaswho-indology.info/, precum și opera colectivă Dutch Studies 
on South Asia, Tibetan and classical Southeast Asia, la www.dutchstudies-
satsea.nl/. Traducerea ulterioară și indirectă (și incompletă) în versuri a lui G. 
Bogdan-Duică este acum accesibilă la https://șovărel.ro/mahabharata-iii-292-
298-savitri/ și merită chiar și ea recitită, pentru efortul de a face simpatic 
cititorului român felul în care vorbesc arhaicele personaje ale epopeei. 
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Carl Fredrik Bergstedt (1817-1890), Sāvitrī, en episod ur den indiska epopéen 
Mahâ-bhârata. Från sanskrit-texten metriskt öfversatt jemte inledning och 
anmärkningar, Upsala, Wahlström & Låstbom, 1844 (autorul plecând apoi, 
pentru doi ani, la Copenhaga, Berlin și Paris, ca să studieze cu Niels Ludvig 
Westergaard, Christian Lassen și Eugène Burnouf). Ernst Heinrich Meier 
(1813-1866) publică un „Sāvitrī“ în Morgenblatt für gebildete Leser (1854). 
Bielorusul Kaetan Andreevič Kossovič (1814-1883) a preferat, cum s-a 
obișnuit până spre sfârșitul secolului, o ediție latină: Sâvitrî Mahâb'ârati 
episodium, textum collatis Boppii et Calcuttensi editionibus recensuit lectionis 
varietatem adjecit Cajetanus Kossowicz, Petropoli, Typis Academiae 
Imperialis Scientiarum Petropolitanae, 1861. 

Traducerea olandeză adnotată a iezuitului Jacobus Arntz (1816-
1887), Savitri, eene episode der Maha-Bharata, uit het Sanskriet vertaald en 
toegelicht, a fost publicată în Frederik Heynen, S.J., Blikken op Indie. 
Geschiedenis, Godsdienst, Maatschappelijke Toestand, Taal en letterkunde, 
Rotterdam, G.W. Van Belle, 1870 (pp. 247-307, cu o încercare de analiză „De 
episode Savitri“ la Heynen, pp. 236-241, care include chiar și o istorie pe 
atunci de un secol a indianisticii) și recenzată de Petrus Abrahamus Samuel 
van Limburg Brouwer (1829-1873) ca „Jesuïeten-Indologie“, De 
Nederlandsche Spectator 1870, pp. 228-230246.  

Ca și Ditandy, Michele Kerbaker (1835-1914) va traduce și va 
prezenta și un Sāvitrī ed Alcesti ca „studio di mitologia comparativa“ în 1875 
(Giornale napoletano di Filosofia e Lettere 1 [1875], pp. 225-264, respectiv 
125-161), iar în neerlandeză și pentru liceul unde (și el) activa, Sybrandus 
(Sieb) Johannes Warren (1847-1910) compară „Alkestis en Sávitrí, 
mythologie en poésie. De stroohalm als rechtssymbool“, Programma 
gymnasium te Dordrecht, 1882 (44 pp.). Traducerea italiană a lui Michele 
Kerbaker e din 1875 (republicată în 1908, cu Nala în 1878) și e reluată 
postum în ale sale Scritti inediti, vol. III: Il Mahabharata, tradotto in otava 
rima nei suoi principali episodi, a cura di Carlo Formichi e Vittore Pisani, 
Roma, Reale Accademia d’Italia, 1935 (6 vol., 1933-1939)247. Nala fusese în 
schimb parțial tradusă de Graziadio Isaia Ascoli deja în 1854. Kerbaker 
fusese rapid urmat de Angelo de Gubernatis (1840-1913), cu Savitri. Idillio 
drammatico in due atti, Roma, Forzani, 1877, apoi în Drammi Indiani (1883), 

                                                            
246 Corectând data de 1891 la www.dutchstudies-satsea.nl/deelnemers/limburg 
-brouwer-petrus-abrahamus-samuel/ și paginația la Karttunen. 
247 Vezi acum Francesco Sferra, Giuliano Boccali (eds.), Michele Kerbaker, 
Napoli e l’India. Studi in memoria di Michele Kerbaker a cento anni dalla 
scomparsa, col. „Matteo Ripa“ vol. XX, Napoli, Università degli Studi di 
Napoli „L’Orientale“, 2016, cu omagiul lui Stefano Piano, „Michele Kerbaker 
e il Mahābhārata“, pp. 69-82, care amintește că au fost astfel traduse, operă 
solitară, și „7424 ottave“, deci aproximativ 15% (p. 72) din întreaga Epopee, 
cu totul remarcabil pentru un singur traducător. 
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care a beneficiat nu numai de o traducere engleză (Savitri: an Indian dramatic 
idyl, translated by J. Gerson da Cunha, Bombay, 1882), ci și de o traducere în 
gujarati cu reprezentație zoroastriană la Bombay (un eșec), și de versificația 
lui Luigi Alberto Villanis (Torino, 1894) ca libret al operei în trei acte Sāvitrī 
a lui Natale Canti (oare Holst o știa? dar Zumpe? dar Georgian?), așa încât 
Sāvitrī ajunge, în 1895 la Bologna, și chiar și fără „prospettive d’incesti come 
le eroine del Niebelungo“ (cum scria surprinsă presa timpului), sub bagheta 
lui Arturo Toscanini (iar Sāvitrī a lui Holst a fost dirijată în 1978 de Charles 
Mackerras). 

Cei șapte sarga din Sāvitrī au devenit chiar saga, cu un w trădător al 
sursei germane, la atașantul Steingrímur Thorsteinsson (1831-1913), Sawitri. 
Fornindversk saga, Reykjavík, Prentuð hjá Einari Þórðarsyni, 1878. Profesor 
la Școala latină din Reykjavík, traducător și poet, Thorsteinsson a tradus din și 
prin germană zeci de autori care azi sunt canonul World Literature, incluzând 
la Reykjavík și Śakuntalā (1879) și Nala (1895). Juliusz Jan Ossowski (1855-
1882) publică o poloneză „Sâvitri. Powiastka indyjska” în Lech (1878). De la 
Kellner s-a păstrat nu numai ediția adnotată din 1888, ci și traducerea Sāvitrī 
oder der Triumph ehelicher Treue (Leipzig, 1895), și tot în germană Ludwig 
Fritze (1833-1922) traduce Sāvitrī în 1910. Poetul Ferdinand Hérold (1865-
1949) scrie drama Savitri în 1899. În maghiară e opera lui Dezső Vértesy 
(1881-1917), Sāvitrī a Mahābhāratából Sanskritból forditotta és jegyzetekkel 
ksérte Vértesy Dezső, Makó, 1904 (mai degrabă decât Desző Vértessy, cum 
apare la Karttunen). 
 Un sanscritist (olandez) precum Willem Caland (1859-1932) va 
traduce Sāvitrī (și Nala, la fel ca atâția, la fel ca Georgian) și în olandeză, și în 
germană, însă abia în 1916-1917: Sāvitrī en Nala: twee episoden uit het 
Mahābhārata, tekst met korte verklarende noten en woordenlijst, Utrecht, 
1916, apoi Sāvitrī und Nala: zwei Episoden aus dem Mahābhārata, Text mit 
kurzen erklärenden Noten und Glossar, Utrecht, A. Oosthoek, 1917, emulat 
chiar atunci de compatriotul său Jean-Philippe Vogel (1871-1958), Sāvitrī, 
Amsterdam, 1917. 

Prin Georgian, așadar, adăugăm și limba română (1888), într-o 
formă și la o dată foarte respectabile. Mai ales dacă vom ține cont de dinamica 
(a ceea ce fusese Weltliteratur și astăzi se studiază ca) world literature. Căci 
Nala și Sāvitrī sunt episoade alese, în 1839, de însuși Friedrich Rückert, 
indianist-poet-traducător: fără ca Schubert să mai poată adăuga ceva, ele au 
fost curând citite de un student mai degrabă promițător, el însuși fiu de poet și 
prieten al lui Mendelssohn, viitor profesor al Europei care includea și 
Bucureștiul, Friedrich Max Müller248. 

                                                            
248 „One of the most beautiful poems in the German language is the Weisheit 
der Brahmanen [1836] by Rückert, to my mind more rich in thought and more 
perfect in form than even Goethe’s West-östlicher Divan [1819]“ (M. Müller, 
India, op. cit., 1883, p. 4).  
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Il. XL. ArhG II Ms. 6, f. 32r [33]. 

                                                            
Note, analiză și comentariu. 

 
i ArhG II Ms. 6 (fost B.A.R. Ms. 6210) a fost încheiat la „20/03/88 ora 3“, 
după cum autorul a indicat la f. 32r stânga jos pentru Sāvitrī (corectează OAI I, 
2017, p. 11 și II, 2018, p. 13 cu I, p. 36), respectiv la 16/3 [1888] (f. 136r, r. 3 
în stânga, ultimul rând al traducerii Nala și Damayantī [Nalopākhyāna]). 
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Comportă 136 de file, numerotate de Constantin Georgian și B.A.R. în stânga 
sus (și aproape suprapunându-li-se cifrele câteodată). Coli late, de hârtie mai 
fragilă decât alte manuscrise, pagini lipite constrângător în stânga prin bandă 
suprapusă albă, f. 1-34 scrise exclusiv recto (spre deosebire de restul, care au 
câteodată pe verso lucrări de examen la Latină ale elevilor lui Georgian), cu 
cerneală albastră, cu destul de puține intervenții ulterioare în text, neîndoios o 
recopiere pe curat a unui bruion de traducere care azi nu mai există. Am 
încercat să restituim particularitățile de grafie, chiar și pe cele foarte 
învechite, inclusiv multitudinea de vocale scurte, Georgian indicând câteodată 

limpede ĭ ca în  Ceĭ și ŭ ca în  iaŭ (f. 15r) sau  zeŭ (f. 31r). Cum 
am văzut, traducerea Nala și Damayantī precede Sāvitrī cu patru zile (care ar 
putea fi și durata traducerii), fiecare a fost numerotată separat (1-104, 
respectiv 1-34), însă au fost legate, la o dată necunoscută, în ordine inversă. 
Episodul Nala și Damayantī a solicitat cu siguranță un răstimp mai 
îndelungat, și putem presupune cu ușurință că în acele luni Georgian trebuia 
să se achite (ca oricând după 1877) de activitatea profesorală liceală. Să 
bănuim, așadar, și că biletul elegant trimis unei doamne la 14 februarie 1888 
(acum în OAI I, 2017, p. 330), în care refuză să participe „la serbarea la care 
mi-ați făcut onoarea de-a mă invita“, ascunde – sub formula „o indispozițiune 
mă-mpiedică“ – tocmai o perioadă sanscrită intensă de lucru? Ștampila 
B.A.R.P.R. (scris română, nu romînă, așadar înainte de 1954 | după 1963) 
atestă că întregul caiet a fost identificat, numerotat și clasificat abia de Arion 
Roșu, la începutul anilor 1950. Aceasta înseamnă totodată că manuscrisul nu 
ar fi putut fi consultat de nimeni care n-ar fi cunoscut în prealabil numele lui 
Georgian – imposibil de solicitat în cunoștință de cauză bibliotecii după un 
titlu corect și complet, o cotă identificabilă într-un catalog sau fișier etc. – 
pentru mai bine de o jumătate de secol. Manuscris legat în carton și pânză de 
culoare cenușie, curat și în bună stare de conservare, așa cum l-am consultat 
în 1996-1997 și 2017-2019. | În comparație cu perioada berlineză a ediției sale 
sanscrite (deci cu OAI II, 2018, pp. 39-110), putem afirma că nivelul de 
stăpânire a limbii sanscrite pe care îl demonstrează în 1888 este ceva mai 
scăzut, fapt indiscutabil previzibil, mai bine de un deceniu constrâns cum a 
fost la a da curs solicitărilor ambientului bucureștean (liceal, teologic, 
familial, pecuniar, editorial etc.) și știindu-se astfel îndepărtat de studiile 
cărora dorea să li se consacre. | Traducerea lui Georgian nu este complet 
încheiată. Știm, comparând-o și cu alte manuscrise inedite ale sale, că ar fi 
necesitat o revizie și diferite toaletări, întrucât: 1. topica păstrează pe alocuri 
forma brută, îndatorată complet topicii sanscrite, calchiată cum e, în 
cursivitatea exercițiului de traducere, și inevitabil nefirească în română. 2. 
Anumiți pada sau chiar câte un śloka întreg nu au fost traduși, cu timide 
încercări de sens contras/rezumat. 3. Insuficiența omogenizării întregului 
atinge chiar și numele protagoniștilor (Satyavān vs. Satyavat, Yama vs. Iama). 
4. Foarte multe virgule lipsă și alte câteva inadvertente. Dincolo de aceasta, 
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gustul pentru particularitățile limbii sanscrite și realia în cultura indiană 
antică nu îi era suficient format: astfel, faimoasa iarbă kuśa devine „rogojină 
de paie“ sau „ciulini“, dakṣiṇāmukha este redat ca „înspre apus“ în loc de 
clasicul „Sud“ (chiar dacă în dakṣiṇapaścima traduce corect „sud-vest“), iar 
banal-neutrul āsana „loc (de stat)“ ajunge (plantat chiar într-un ermitaj 
forestier) „scaun“. Astfel de observații acoperă și traducerea încă și mai 
extinsă din Nalopākhyāna. Juxtapusă textului sanscrit și altor traduceri din 
limbi de cultură ale sale, traducerea lui Georgian va putea fi așadar folosită la 
orice curs de limba sanscrită (anul întâi). Georgian nu face și un comentariu 
asupra textului în ansamblu, dar e evident mai conștient decât cititorii 
nesanscritiști că „the story of Sāvitrī unfolds with considerable charm and 
attention to detail, effortessly evoking familial relationships and the life of 
various ascetic and exiled groups in the forest. Its reputation as a distinctive 
work of literature is fully deserved“ (Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 19). Textul 
sanscrit pregătit de Bhandarkar Oriental Research Institute (Pune), cu peste 
4.000 cuvinte, este inclus în GRETIL și accesibil la http://gretil.sub.uni-
goettingen.de/gretil/1_sanskr/2_epic/mbh/mbh_03_u.htm (i.e. Sukthankar 
[ed.] 1942, pp. 960-990. Alte texte sanscrite clasice în care apare mitologia lui 
Sāvitrī sunt: Bhaviṣya-purāṇa 4.102, Skanda-purāṇa 7.166, Matsya-purāṇa 
208-214, Viṣṇudharmottara-purāṇa 2.36-41, Brahmavaivarta-purāṇa 2.23-34, 
Devībhāgavata-purāṇa 9.26-38 și Bhaviṣyottara-purāṇa (la Hemādri, în 
Caturvargacintāmaṇi, Vratakhaṇḍa 21), și doar în acești Purāṇa apare și 
asocierea lui Sāvitrī cu cultul arborelui banian, cu un examen sinoptic la 
Parpola, Sāvitrī, 1998 și 2000, care a presupus și existența unui fond dravidian 
în evoluția legendei, alături de influențe directe din civilizația non-ariană a 
Indusului, în consonanță cu Asia de Vest. Temple și basoreliefuri sunt dedica-
te poveștii lui Sāvitrī în mai multe regiuni ale Indiei (Brodbeck, Sāvitrī, 2013, 
p. 257). 
ii Hermann Camillo Kellner (1839-1916), Sâvitrî. Praktisches Elementarbuch 
zur Einführung in die Sanskritsprache. Ein Buch zum Selbstunterrichte für 
Philologen und gebildete Laien, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1888, cu un 
„Vorwort“ (vii-xii) datat „August 1887“, poate cu apariție anticipată, așa încât 
această carte din 1888 să-i parvină lui Georgian în timp util pentru a efectua o 
traducere completă deja la jumătatea lunii martie 1888. În al doilea subtitlu, 
„für Philologen und gebildete Laien“, încă percepem cu ușurință impactul 
unic pe care l-a avut descoperirea literaturii sanscrite în Germania secolului al 
XIX-lea. „Profanii cultivați“, „publicul general educat“, cum am spune astăzi, 
se presupunea că vor putea descifra și traduce, acasă, ei înșiși. Vom vedea că 
un contemporan al lui Georgian exact asta a făcut și tocmai cu Sāvitrī: 
compozitorul britanic Gustav Holst a studiat singur textul sanscrit și a elaborat 
astfel libretul pentru opera sa într-un act Sāvitri (sic) din 1908-1909 (vezi 
Ilustr. L), pe când alți doi compozitori care au scris câte o operă Sāvitrī, 
Natale Canti (1858-1907, în 1894) și Hermann Zumpe (1850-1903, care lucra 
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la ea în 1903, dar care a fost reluată, încheiată și prezentată de Gustav von 
Rössler în 1907), au recurs la traducerile existente – deja numeroase – în 
limbile lor materne.  
iii Diacriticele acoperite de context (precum tatăl, și etc.) au fost restabilite 
tacit. Abrevieri suplimentare: MBh = Mahābhārata | van Buitenen, Sāvitrī, 
1975 = J.[ohannes] A.[drianus] B.[ernardus] van Buitenen, Mahābhārata, 2. 
The Book of the Assembly Hall, 3. The Book of the Forest, edited and 
translated, Chicago-London, University of Chicago Press, 1975, pp. 760-778. | 
Parpola, Sāvitrī, 1998 = Asko Parpola, „Sāvitrī and resurrection“, în Asko 
Parpola & Sirpa Tenhunen (eds.), Changing patterns of family and kinship in 
South Asia, Studia Orientalia vol. 84, Helsinki, The Finnish Oriental Society, 
1998, pp. 166-312. | Parpola, Sāvitrī, 2000 = Asko Parpola, „The religious 
background of the Sāvitrī legend“, în Ryutaro Tsuchida, Albrecht Wezler 
(eds.), Harānandalaharī: Volume in honour of Professor Minoru Hara on his 
seventieth birthday, Reinbek, Dr Inge Wezler Verlag für Orientalistische 
Fachpublikationen, 2000, pp. 193-216. | Johnson, Sāvitrī, 2005 = William J. 
Johnson (ed., trad.), Mahābhārata, Book 3, “The Forest”, vol. 4 (Vanaparva. 
Adhyāya 273-315), edited and translated by William J. Johnson, Clay Sanskrit 
Library edited by Richard Gombrich, New York, New York University Press | 
JJC Foundation, 2005 pp. 153-219 (Sanskrit-English) | Brodbeck, Sāvitrī, 
2013 = Simon Brodbeck, „The Story of Sāvitrī in the Mahābhārata: a Lineal 
Interpretation“, JRAS n.s. 23 (2013), no. 4, pp. 527-549 (sistematic și fiabil, 
util inclusiv pentru Draupadī). Pentru comentariul nostru am beneficiat și de 
Brad Weiss, „Mediations in the Myth of Sāvitrī“, JAAR 53 (1985), no. 2, pp. 
259-270 (analiză structuralistă, pentru care în general ar fi de preferat 
Madeleine Biardeau și Alf Hiltebeitel, amândoi în descendență duméziliană), 
Subhash Anand, „Sāvitrī and Satyavat: A Contemporary Reading“, ABORI 69 
(1988), no. 1-4, pp. 1-28, Vidyut Aklujkar, „Sāvitrī: Old and New“, în Arvind 
Sharma (ed.), Essays on the Mahābhārata, Brill’s Indological Library vol. 1, 
Leiden-Boston-Köln, E.J. Brill, 1991, pp. 324-333, Madeleine Biardeau, Le 
Mahābhārata. Un récit fondateur du brahmanisme et son interprétation, Paris: 
Éditions du Seuil, 2002, t. I-II, Robert P. Goldman, Sally J. Sutherland 
Goldman, „Interpretive Histories“, Seminar [New Delhi] no. 608, April 2010 
(The Enduring Epic: A symposium on some concerns raised in the 
Mahābhārata), pp. 20-25. Vezi și André Couture, „[Note critique] À propos 
d’une récente traduction du Mahābhārata [par Gilles Schaufelberger et Guy 
Vincent, Québec: Presses universitaire de Laval, 2005, tome II-III]“, Laval 
théologique et philosophique 60 (2004), no. 3, pp. 587-590 și 62 (2006), no. 2, 
pp. 389-400 și Iwona Milewska, „Female and male attractiveness as depicted 
in the Vanaparvan of the Mahābhārata“, Argument 5 (2015), no. 1, pp. 111-
126. Numai o bună cunoaștere a istoriei indianisticii de limbă germană ar 
fructifica consultarea lui Vishwa Adluri, Joydeep Bagchee, The Nay Science: 
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A History of German Indology, Oxford-New York, Oxford University Press, 
2014, altminteri profund litigioasă.  
iv Reamintim că māhātmya, „preamărirea“ (van Buitenen 1975 & Johnson 
2005 ad loc.: „glorification“) e un gen religios și literar de expresia sanscrită 
foarte răspândit în India hinduistă premodernă, cuprinzând veritabile tratate 
despre rațiunile și codurile venerării (unui zeu, unei ape, unui oraș, aici al 
unui epitom al feminității). 
v În Sāvitrī apar probleme de numerotare: f. 4 lipsește din numerotarea lui 
Georgian, pe când f. 10 apare înregistrată de el de două ori, pentru ff. 10 și 11, 
pe când numerotarea B.A.R. nu înregistrează f. 13 (astfel la Georgian) și 
continuă așadar cu f. 12 vs. f. 14, și apoi până la 32 vs. 34, când de fapt 
amândouă înregistrările deveniseră între timp eronate. Se impunea așadar 
renumerotarea întregul manuscris, în ediție, materialiter. 
vi Scris Savitri, fără excepție, și înlocuit astfel peste tot, fără alte mențiuni. 
vii  Georgian nu a inclus în traducere și prologul, dialogul dintre ṣi 
Mārkaṇḍeya și Yudhiṣṭhira, și nu a tradus nicăieri nici frecventul uvāca „a 
spus“, prin care sunt prezentate în epopee intervențiile sau dialogurile 
protagoniștilor. O astfel de raționalizare narativă prin uvāca și-a păstrat 
puterea asiatică, simplitatea, eficiența și, acolo unde e locul, maiestatea 
puncțiilor unei forme verbale banale. Translație de la un personaj la altul și de 
la oralitate la (trans)scriere, traducere și organizare, procedeul supraviețuiește 
până în literaturile contemporane. Îl regăsesc de pildă Svetlana Cârstean și 
Athena Farrokhzad în Trado (Stockholm, Albert Bonniers, 2016 și București, 
Nemira, 2016), alternând „Athena spune“|„Svetlana spune“, până la „Svetlana 
a spus: cum se spune în limba ta: Svetlana nu spune“ (2016, p. 135).  
viii Iudiștira. Numele proprii sanscrite au fost aliniate la normele internaționale 
curente, fără excepție, indicând totodată forma pe care le-o dăduse Georgian, 
aici, cu șase ani înainte de adoptarea standardului de transliterare (cf. și OAI I, 
2017, p. 26). 
ix A nu se confunda cu regiunea actualului Chennai (fostul Madras, pe timpul 
lui Georgian în Madras Presidency): este Madra, populație/regiune nordică, în 
zona Śākala | Sialkot (în nordul Pakistanului). Kellner (Sāvitrī, 1888, p. 153) o 
localiza deja în vestul Panjabului, cum o face, cu toate referințele din MBh și 
literatura sanscrită, Parpola, Sāvitrī, 2000, „§14 The Historical and 
Geographical Background of the Sāvitrī Legend“, pp. 217-224 (concluzii 
reluate în Parpola, Sāvitrī, 2000, p. 194). 
x Asvapati. 
xi Scil. „răbdător în a nu avea încă copii“. 
xii Dacă astfel de formule sunt astăzi nefirești și dinspre limba română, și 
dinspre limba sanscrită, să amintim că în contexte contemporane și vecine se 
putea și mai rău. Un pasaj din Mārkaṇḍeya-purāṇa a fost tradus din sanscrită 
în ucrainiană, la 1896, sub un titlu ca „Țarul și ascetul“, cf. Yuriy 
Zavhorodniy, „The Corpus of the Ukrainian Translation of Sanskrit Texts“, în 
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Klaus Karttunen (ed.), History of Indological Studies. Papers of the 12th World 
Sanskrit Conference, New Delhi, MLBD, 2015, pp. 163-173. 
xiii Scil. de oblații, Sāvitrī fiind personificarea stanței sāvitrī, consacrată lui 
Savit  în gveda III.62.10. Cf. Parpola, Sāvitrī, 1998, p. 173 și 2000, p. 196. 
xiv  Georgian nu înțelege complet III.277(293).9 ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe tadā kāle 
babhūva mitabhojanaḥ și îl urmează – o probă care se adaugă verificărilor 
făcute de Arion Roșu – pe Kellner, care calculează că următorul bhojana, 
oricum mita (frugal), e servit în „der Abend des drittes Tages“ (Sāvitrī, 1888, 
p. 155), când e de fapt „din (a) șase(a) în (a) șase(a)“, „la fiecare șase“, 
formulă care apare în alte locuri. Cf. „forewent his meal every sixth time“ 
(van Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 762) vs. „ate just a mouthful in any six hours“ 
(Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 155). 
xv Dacă Aśvapati nu ajunează câte trei zile întregi, cum credeau Kellner și 
Georgian, asceza sa sexuală e cu atât mai remarcabilă cu cât are ca destinație 
fertilitatea. În textul sanscrit menționat de două ori, aṣṭādaśa 18 (cu multipli 
ai lui, mai ales 108) este un număr simbolic complet și auspicios în India, 
similar în rezonanțe culturale cu 10 sau 12 în Europa, și e omniprezent în 
Mahābhārata, în care bătălia de la Kurukṣetra durează 18 zile și întregul celei 
mai vaste epici este redat în 18 imense „cărți“. 1[0]8 a fost studiat de 
Siegfried Lienhard în „Lucky Numbers in Ancient Indian Literature“, în 
Nalini Balbir, Georges-Jean Pinault (éds.), Langue, style et structure dans le 
monde indien. Centenaire Louis Renou. Actes du Colloque international 
(Paris, 25-27 janvier 1996), Paris, Librairie Honoré Champion, pp. 523-536, 
reluat (ca și contribuțiile din chiar acest periodic) în ale sale Kleine Schriften, 
hrsg. Oskar von Hinüber, Veröffentlichungen der Glasenapp-Stiftung Band 
44, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, pp. 159-172.  
xvi În sensul de cea mai vârstnică. 
xvii Dar III.293.22 are rājaputryās tu garbhaḥ sa Mānavyā, deci „rodul“ (lit. 
„embrionul“, „fătul“, garbha) fiicei de rege este din stirpea (mitică, 
etiologică) a lui Manu. De aceea Johnson (Sāvitrī, 2005, p. 157) traduce „the 
embryo of that queen of Manu’s lineage“, pe când van Buitenen (Sāvitrī, 
1975, p. 762) preferă mālavyāṃ cu Critical Edition III.277.22 (ca la Kellner și 
Georgian): „The fruit [...] in the Mālava woman, who was the daughter of a 
king“. 
xviii Georgian nu traduce aici III.277(293).22b Bharatarṣabha. În mod ciudat, 
această foarte veche și frecventă expresie sanscrită este tradusă în multe 
rânduri inexact sau complet greșit, pierzându-i-se sensul codificat. Pentru 
ārṣabha din Bharatarṣabha (care se repetă în III.280.9), ca și pentru similarii 
puruṣarṣabha (III.281.64) și manujarṣabha (III.282.2), opțiunile literale sunt 
cele mai frecvente, astfel van Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 762: „Bull of the 
Bharatas“, iar Johnson, Sāvitrī, 2005, pp. 157 și 175: „Bharata bull“. Un „taur 
al unui neam“ (și nu știm în ce sens van Buitenen adoptă pluralul), ce să 
însemne aceasta? E asemeni unui taur un leader, cineva care se distinge 
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printre semeni (taurini, aici, pentru cultura arhaică a Indiei), cu un sens foarte 
apropiat în fond de engl. distinguished. Este atât de bine conservat sensul 
inițial al compușilor sanscriți de acești tip încât vocabularul apozitiv e cvasi-
identic folosit (deși tocmai așa nu a fost studiat) în textele canonice ale 
buddhismului și jainismului înainte de sanscritizare și deopotrivă în ansamblul 
literaturii brahmanice și al Epopeilor sanscrite. Căci ce sens ar avea altminteri 
„Bharata bull“? Și cum trebuie tradus hastya ṣabhaṃ din B ṇyaka-
upaniṣad IV.1.2-7? E fals redat, de pildă, prin „taur cât un elefant“, cum a 
tradus Radu Bercea (Cele mai vechi Upaniṣade, București, Ed. Științifică, 
1993, p. 74, iar dacă ar fi vrut să spună „cât“, sanscrita ar fi avut alte opțiuni) 
sau „toro [come] elefante“, cum traduce Marianna Ferrara, în Il rito inquieto. 
Storia dello yajña nell’India antica, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2018, 
p. 245, corectat, cu alte exemple, în recenzia noastră din Asdiwal. Revue 
génévoise d’anthropologie et d’histoire des religions 14 (2019) [2020], pp. 
234-236 n. 1. Vezi observațiile noastre din „The Man with All Qualities: A 
Buddhist Suite“, BEI 28-29 (2010-2011) [2013], cu precădere pp. 341-345, 
corectând mai ales John Powers, A Bull of a Man: Images of Masculinity, Sex, 
and the Body in Indian Buddhism, Cambridge, MA-London, Harvard 
University Press, 2009, confirmate între timp de Bhikkhu Anālayo, „Women 
in Early Buddhism“, Journal of Buddhist Studies [Sri Lanka/Hong Kong] XVI 
(2019) [2020], pp. 50, 70 n. 70, 75. 
xix  III.277(293).30: sābhivādya pituḥ pādau śeṣāḥ pūrvaṃ nivedya ca | 
k tāñjalir varārohā n pateḥ pārśvataḥ sthitā || cu topica mai puțin limpede la 
Georgian, cf. van Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 763: „[...] and saluted her father’s 
feet. She first offered the leftover flowers to him, and afterward the fair-
hipped woman stood at her father’s side“ vs. Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 160: 
„Fair-hipped girl, she saluted her father’s feet, offered him the left-over 
flowers, then stood at the king’s side with her hands joined“. 
xx Acest „dar“ e înșelător: putrikā Sāvitrī e definită și prin lipsa de frați, fapt 
care o va conduce, conform codului Dharmaśāstra, să își aleagă astfel singură 
soțul (cf. Brodbeck, Sāvitrī, 2013, pp. 530-531, adăugând că „the brotherless 
maiden is something of a legend in old Sanskrit literature“, inclusiv din 
pricina unui dezechilibru de gender binecunoscut). 
xxi Georgian indică aici f. 5 în loc de 4 și continuă apoi cu această numerotare. 
xxii  Temă incomparabilă a narațiunilor indiene (și mai general arhaice): 
echivalarea principiilor lăuntrice și a calităților etic-religioase cu principii 
exterioare precum frumusețea, sănătatea, vigoarea, viața îndelungată etc. În 
cazurile superlative, a arăta, corporal, este o dezvăluire palpabilă a virtuților, 
care angajează decizii semnificative, precum cea a lui Sāvitrī, sau ilustre și 
numeroase convertiri, cf. E. Ciurtin, „The Man with All Qualities: A Buddhist 
Suite“, BEI 28-29 (2010-2011) [2013], passim. 
xxiii Kellner nu-l ajuta aici în vreun fel, dar III.278(294).15a are haspatisamo 
matau, i.e. egal ca inimă = inteligență = înțelepciune cu B haspati, formulă și 
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ea repetată în Epopei, perfect previzibil la van Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 764: 
„wise as B haspati“ și Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 163: „as wise as  
xxiv Comparație tipică în Epopei, provenind direct din și mai aproape de 

gveda decât de hinduismul clasic, unde rolul lui Indra e obliterat, cf. John 
Brockington, „Indra in the Epics“, în Klaus Karttunen, Petteri Koskikallio 
(ed.), Vidyārṇavavandanam: Essays in Honour of Asko Parpola, Studia 
Orientalia 94, Helsinki, The Finnish Oriental Society, 2001, pp. 67-82. 
xxv Caz fermecător de supratraducere pentru III.278(294).15c, care nu are 
decât vasudheva kṣamānvitaḥ: Georgian traduce literal anvitaḥ ‘dotat cu’ 
kṣama ‘răbdare’ (kṣamānvitaḥ ar fi, într-un cuvânt, răbduriu, dar și mai bine 
îndurător), dar după ce redă și vasudhā+iva ‘asemeni [lui Vasudhā, i.e.] 
Pământului’, adaugă și cum s-ar traduce literal unul dintre multele supranume 
(toate feminine) ale Terrei, ale zeiței Vasudhā (Vasudhāra, Vasudhānī etc.), 
i.e. păstrătoare a bogățiilor. 
xxvi Georgian a eliminat „cade norocul omului“, însă sensul căderii o singură 
dată a unei moșteniri (în III.278(294).25a sak d aṃśo nipatati) era corect. 
xxvii Mai literal pentru III.278(294)32a: evam uktvā kham utpatya [dar Kellner, 
Sāvitrī, 1888, p. 172: samutpatya] nāradas tridivaṃ gataḥ, traducând inclusiv 
tri-, spre deosebire de van Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 765: „Having thus 
spoken, Nārada flew up to the sky and went to heaven“ și Johnson, Sāvitrī, 
2005, p. 167: „On these words, Nārada rose up and flew to heaven“. 
xxviii Vezi versul dublu următor. 
xxix Întrucâtva mai problematic citiți sunt cei doi śloka III.279(295).5-6, mai 
ales 6ab tasyārghyam āsanaṃ caiva gāṃ cāvedya sa dharmavit | unde, pentru 
arghya, Kellner extrapola prin madhuparka „amestec cu miere“ (Sāvitrī, 1888, 
p. 173), pe care îl și explicita („saure Milch mit Honig oder Butter“), de unde 
și apare la Georgian (însă citind și), pe când van Buitenen (Sāvitrī, 1975, p. 
765) traduce simplu „The Law-wise king offered him the guest gift, a seat and 
a cow“, ca și Johnson: „Knowing the Law, the other king offered him a guest 
gift, a seat and a cow“ (Sāvitrī, 2005, p. 169). Însă polisemicii go și āsana sunt 
ratați de Georgian (primul și de Kellner): gāṃ e citit (limitativ) „in 
Verbindung mit arghya“ devenind „Rede, bewillkommender [scris 
bewillkommnender] Gruss“ (! în loc de „o vacă | una dintre vaci“), iar āsanaṃ 
– inclusiv pentru că textele yoga rămâneau nefrecventate de numeroși 
indianiști – cade victimă unui triplu contrasens: nu un scaun în India, în 
(orice) pădure sau lângă oricine stă, mai ales în Epopei, așezat pe iarbă (aici 
varietatea kuśa, transformată la Georgian într-„o rogojină de papură“), ci un 
banal „loc de stat“. Nu e foarte elegant că neatenția indianistului a plantat un 
scaun într-o celebră pădure din Mahābhārata, pe când un versificator 
colportor precum Gh. Bogdan-Duică (1894, ad loc.) s-a descurcat cumva, 
contras și fără responsabilități: „Pustnicul, precum se cade, | Dat-au daruri, ca 
la oaspeți, | Și un loc‹,› și-apoi vorbiră: | «Ce pricini te-aduc pe-aice?». 
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xxx III.279(195).18 are vastraṃ kāṣāyam, s-a îmbrăcat cu habit ocru, culoare al 
cărei rost Georgian îl știa bine, devreme ce a redat kāṣāya direct prin „de 
schimnic“. 
xxxi Această aptitudine de a înțelege formele de ascetism ca macerare, când 
textul sanscrit spune ati-tīvra (extrem de, vehement de intens), își va avea 
epoca (literară) de glorie în intuițiile tânărului Mircea Eliade din articole 
scrise fie la București, fie în India, așa cum rezultă din ediția sa critică în care 
pot fi comparate, de altfel, zeci de ocurențe pentru 1927-1934. 
xxxii  O bună redare pentru III.280(296).5 tis ṇāṃ vasatīnāṃ hi sthānaṃ 
paramaduṣkaram, care reprezintă o bună introducere (aici în pereche cu 
sthitābhavat din śl. 3) în eficacitatea reputat superlativă și prestigiul 
transreligios al imobilității prelungite în brahmanism, jainism și buddhism, în 
raport cu care mișcarea inconștientă a gândurilor și mișcarea nesupravegheată 
a corpurilor sunt simple ansambluri de dezordini. 
xxxiii Uite (scr. āha) e ceva mai amplu în textul sanscrit și se referă la pasajul 
anterior tradus: III.280.31 nadīḥ puṇyavahāś caiva puṣpitāṃś ca nagottamān | 
satyavān āha (și „cu voce dulce“: paśyeti sāvitrīṃ madhurākṣaram) ||, cu van 
Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 768: „Look at the pure currents of these streams 
and the beautiful flowering trees“ | Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 179: „«There are 
rivers, whose currents run pure, and wonderful blossoming trees – look!»“. 
xxxiv Sk. pāśa. Parpola (Sāvitrī, 2000, p. 204) reamintește că un astfel de „laț“ 
apare în instrumentarul lui Varuṇa și adaugă: „The real-life model for this 
‘noose’ of death is likely to be the air roots of the banyan tree, which are often 
mentioned in Sanskrit narrative literature as one of the standard means of 
committing suicide“. 
xxxv „I am Death!“ (amplifică impactul narativ Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 181.). 
xxxvi Cf. supra: frânghie. 
xxxvii Scil. care a devenit, acum, respingător. 
xxxviii Sud(ic)ul (dakṣiṇa | dakṣiṇā, din care derivă și numele Platoului Deccan, 
„Sudicul“, față de Gange) e atât de înrădăcinat ca direcție a tărâmului morții 
încât a nu urma direcția porții sudice a unui oraș pentru ceremonia funerară e 
o anomalie. Cf. Oskar von Hinüber, „Cremated like a King: The Funeral of 
the Buddha within the Ancient Indian Cultural Context”, JICPBS 13 (2009), 
pp. 33-66, acum în ale sale Kleine Schriften, Harry Falk, Haiyan Hu-von 
Hinüber, Walter Slaje (hrsg.), Glasenapp-Stiftung Band 49, Wiesbaden, 
Harrassowitz, Teil III, 2019, pp. 1296-1329. 
xxxix  MBh III.281(297).22 prāhuḥ saptapadaṃ mitraṃ budhās tattvārtha-
darśinaḥ | mitratāṃ ca purask tya kiṃ cid vakṣyāmi tac ch ṇu, cu o definiție 
fizică a prieteniei care aparține patrimoniului sapiențial indian, se regăsește în 
alte locuri din MBh (XII.136.176d) și constituie, aici, principiul declanșator al 
resurecției. Dl Bogdan Crețu mi-a reamintit recent că prietenie înseamnă „a 
pune alături trupul“: indicul „a merge șapte pași împreună“ pentru împrieteni-
re face parte dintr-un set de reprezentări înrudite. 
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xl Formula se va repeta în aproape același fel de patru ori: vinā (satyavato) 
asya jīvitam, în III.281(297).25, 30, 36 și 43, însă nu și a cincea oară. Vezi și 
Brodbeck, Sāvitrī, 2013, pp. 529-530. 
xli III.281(297).30 budhabuddhivardhanaṃ, pentru care sună nelalocul lui 
Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 187: „a contribution to scholarly insight“ (!), față de 
Georgian, care e în fond identic cu van Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 770: „add to 
the wisdom of sages“. 
xlii Clasica triadă indiană ar fi trebuit redată în ordinea ei genetică: gând-vorbă-
faptă. 
xliii E punctul de cotitură al istorisirii: fie Sāvitrī continuă să îi solicite lui 
Yama alte și alte înlesniri, fie își atinge ținta, recăpătarea lui Satyavān. Chiar 
dacă Yama îi spune pentru a patra oară că nu i-l va restitui, Sāvitrī îi cere să 
aibă copiii pe care nu i-a avut cu Satyavān, și anume din amândouă spițele sau 
stirpele lor, atât Madra cât și Śālva, și într-un număr (o centurie) care să 
certifice resurecția prin indiciul vieții îndelungate. Acordându-i progenituri, 
conform interpretării tradiționale, Yama însuși face cea din urmă solicitare 
imparabilă și pregătește deznodământul. Însă într-un context în multe privințe 
similar, aceeași Epopee transmite o altă ipoteză: Kuntī îi povestește lui Pāṇḍu 
(MBh I.112) cum Bhadrā i-a cerut soțului ei acum mort Vyuṣitāśva copii, și 
cum acesta, în afara resurecției, îi va oferi (și astfel se poate susține 
comparația pentru o interpretare diferită a cererii către Yama) „trei fii Śālva și 
patru Madra“, Sāvitrī însăși fiind o Madra căsătorită după dharma cu un Śālva 
(cf. Brodbeck, Sāvitrī, 2013, p. 530). 
xliv E reiterată aici, ca în multe alte locuri în ansamblul istorisirii, concepția 
perfect indiană că adevărul – depistarea, urmarea și spunerea lui – constituie 
realul, că rostirea adevărului produce ea însăși faptele. „Actul de adevăr“ 
(satyakriyā, pentru care A. K. Coomaraswamy propusese în 1944 
„veri|fication“) acoperă întreaga conduită a lui Sāvitrī. (Brodbeck, Sāvitrī, 
2013, p. 541 îl consideră numai „a miracle technique employed in the Mahā-
bhārata usually by woman“, dar trebuie să observăm că scr. satyakriyā | pa. 
saccakiriya sunt echilibrat și masiv reprezentați în textele canonice și în 
comentariile lor buddhiste, așa cum am arătat în altă parte.) 
xlv Libretul operei lui Gustav Holst amintite mai sus reține numai dialogul 
dintre Sāvitrī și Yama (Cântul V, cel mai lung), după ce a descoperit 
Sāvitryupākhyāna (ca și ) în traducerea lui Ralph Griffith. Despre 
Holst, literatura indiană, muzica indiană și limba sanscrită, vezi mai ales 
microsinteza muzicologică a lui Raymond Head, „Holst and India: Maya to 
Sita (I [II-III fără subtitlu])“, Tempo n.s. No. 158 (September 1986), pp. 2-7, 
No. 160 (March 1987), pp. 26-35 și No. 166 (September 1988), pp. 35-40 (cea 
mai mare parte despre Sāvitrī, unde discernem proceduri de „vedantizare“). 
Să menționăm câteva dintre concluziile sale foarte avertizate: „Sāvitrī helped 
him to sort out his musical ideas: modality would appear to be equated with 
ultimate reality and chromatic tonality with māyā. It was Holst’s greatest 
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attempt to end the supremacy of Wagnerian chromaticism in his music and to 
return to purer springs [...] At a time of crisis in his early development Indian 
culture came to the rescue, and music and life were enhanced“ (1988, pp. 37 și 
40). Cu mult mai norocos decât Georgian, Holst avea în preajmă un indianist 
precum Mabel Bode (filolog și istoric al buddhismului, foarte apreciată de 
RAS, PTS sau Sylvain Lévi), de la care fiica sa Imogen Holst susținea că a 
luat lecții private de sanscrită, și prin care a ajuns să-și execute operele 
indiene la o cină a Royal Asiatic Society, la Hotel Cecil (dotat cu încăperi 
decorate în stil indian), în Londra anului 1909. 
xlvi Nu e inclus aici numai tot ce se întâmplase peste zi, ci și profeția lui 
Nārada, necunoscută în sihăstria forestieră. 
xlvii Subscriem fără nici o rezervă la observația lui van Buitenen („The story 
illustrates that it is not so much love that triumphs over death, but wisdom“, 
1975, p. 215) și la cele mai recente ale lui W.J. Johnson: „Whereas the 
Western (and Christian) tradition is concerned with the redemptive power of 
love, the Indian is much, or more, preoccupied with Dharma, ‘the Law’. It is 
Sāvitrī’s demonstrable knowledge of Dharma – right behavior in the right 
context, in accordance with universal principles – that convinces Yama 
(Death) to release Satyavat and to grant her other requests. Dharma, in 
Sāvitrī’s own words, ‘is the essential thing’, ‘the eternal duty’, known and 
acted upon ‘the wise’“ (2005, p. 19). Nu e o singură resurecție. Incomparabile 
la Sāvitrī, din conduită și înțelepciune rezultă redarea vederii unui orb, 
recâștigarea unui regat și de două ori câte o sută de fii, o irezistibilă cantitate 
de viață și de bunăstare obținută de la Moarte, stând de vorbă pe drum. 
xlviii Georgian nu înțelege adecvat III.282(298).43a: nimajjamānaṃ vyasanair 
abhidrutaṃ, iar Kellner (Sāvitrī, 1888, p. 209) nu e de nici un ajutor. Aici 
abhidrutaṃ ar putea fi luat în sensul de „covârșit“, adică „stirpea sa 
scufundându-se într-o mare de întuneric, covârșită de dezastre“. Cf. van 
Buitenen, Sāvitrī, 1975, p. 777: „The king of men’s dynasty was mired | In a 
pool of darkness, beset by evils“, urmat de Johnson, Sāvitrī, 2005, p. 213: 
„Overwhelmed by evils, the family of this lord among men | Was sinking in a 
pool of darkness“. 
xlix Episoadele traduse din sanscrită de Georgian aveau să facă pentru multă 
vreme simplul obiect al retraducerii după traduceri moderne (germane, ca la 
Coșbuc) și chiar, în perioada de după 1947, al unor „repovestiri“, și chiar al 
unor repovestiri pentru copii (de pildă Mahabharata: legenda regelui Nala și 
a preafrumoasei Damayanti, repovestită de Ion Larian Postolache și Charlotte 
Filitti, ilustrații de Florin Calafeteanu, București, Editura Ion Creangă, 1983), 
cu excepția notabilă a Poveștii lui Nala. Episod din Mahabharata (mai întâi 
Chișinău, 1937), în traducerea lui Theofil Simenschy (1892-1968) (vezi și 
https://șovărel.ro/mahabharata-iii-52-77-nalopakhyana/). Rămâne un paradox 
sumbru faptul că tocmai în anii în care Georgian traducea din sanscrită în 
română și nu era încurajat să publice, în ziarele, revistele și editurile 
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românești apăreau diferite traduceri din traduceri (din alte traduceri, 
câteodată), sursele pentru această vagă și rea popularizare a literaturii indiene 
fiind mai ales germane și franceze. Am văzut deja (OAI I, 2017: „India și Asia 
în secolul al XIX-lea românesc și global“) că nici Mahābhārata – și nici chiar 
Sāvitrī – nu au scăpat, prin publicația lui Gh. Bogdan-Duică, „Sāvitrī. 
Povestire indică din Mahābhārata [I-VI]”, foileton în Tribuna, an 8 (1891), nr. 
120-125, apoi în volum (Sibiu, 1891, ed. a II-a 1940), cu context în OAI I, 
2017, p. 146 cum n. 382. Avea să se întâmple exact la fel și după 1990, într-un 
noian de noi edituri al cărui singur scop era pecuniar și care aveau să și 
dispară, ca și după 2000, mai ales prin editura Herald, care a produs un 
prejudiciu public incalculabil prin dezorientarea sistematică a cititorilor și 
prin disprețul față de standardul minim de editare al respectivelor texte – cel 
mai adesea istorico-religioase – întrunit după secole de studii, în circuitul 
global, și inclusiv pentru disprețul aparent unanim față de corecturile simple 
de terminologie etc. Nu există nici un singur titlu publicat în asemenea 
circumstanțe, în România ultimilor treizeci de ani, care nu ar trebui în 
întregime retradus, amplu corectat și editat (sau uitat). Zeci de monumente 
incomparabile din istoria omului au fost pseudo-tipărite în limba română cu 
mai puțină atenție decât ar reclama traducerea unui articol de ziar, escaladând 
funest toate cotele poluării intelectuale.  
l Cu rațiuni din epocă (în 1876, de pildă: „ora 7“ e subînțeles de dimineață, în 
1878 sunt „orele 3 post-meridiane“, iar în 1894: „ora 1½ p.m.“, cf. OAI I, 
2017, p. 306 și II, 2018, pp. 176 și 219), putem presupune că „ora 3“, aici, 
înseamnă în cursul nopții (marți spre miercuri, dacă e 20/21 martie, sau luni 
spre marți în vechiul calendar). Încă două episoade ale conexiunilor 
transindividuale în indianistica globală: cu cinci zile înainte, așadar în chiar 
zilele în care, am văzut, Georgian elabora și perfecta aceste traduceri din 
sanscrită, Lazăr Șăineanu îi scria din Parisul odinioară al lui Georgian lui 
Moses Gaster, corespondentul lor comun: „Urmez la Hautes Études limba 
sanscrită“ (15 martie 1888, în OAI I, 2017, p. 186 n. 564), adică ceea ce avea 
să fie ultimul curs de sanscrită al lui Abel Bergaigne, magistrul care îl inițiase 
în sanscrită pe Georgian („mon gourou“) pe când era el însuși numai 
répétiteur. „Même sous cette forme non imprimée, Georgian enrichit la série 
des traductions européennes de l’histoire de Nala et Damayantī“, afirma Arion 
Roșu (Georgian, 1966, p. 112), într-o sincronicitate care de data asta va trece 
și oceanul. Căci, la Chicago, Eliade citește articolul său despre Georgian și 
află deci și de aceste vechi traduceri ale lui Georgian din Mahābhārata, pentru 
ca după câțiva ani să se gândească să-l invite pe Arion Roșu la Chicago cu 
sprijinul lui J.A.B. van Buitenen (1928-1979), cel care pregătea marea sa 
ediție și traducere engleză din Mahābhārata și tocmai publica la Chicago, în 
același an 1975, istoria lui Sāvitrī.  
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Il. XLI. Specimen  
de traducere  
din persană  
în română, 

la 1894. 
Ms. rom. 5103, 

f. 61r. 
 

„Les préoccupations de Georgian pour l’indianisme [...] étaient doublées d’un 
vif intérêt pour la civilisation iranienne. Il a été d’ailleurs attiré par cette 
branche de l’orientalisme dès ses études à Leipzig, où nous le voyons 
fréquenter le cours de vieux-perse du professeur Hübschmann. Sa propension 
pour la littérature persane, loin d’être un passe-temps d’amateur, obligea 
Georgian à apprendre la langue de Saadi et de Hafiz. Les nombreuses 
grammaires, chrestomathies, éditions de textes persans ainsi que les travaux 
de philologie iranienne qui se trouvaient dans la bibliothèque de Georgian 
nous donnent la mesure du sérieux de ces études. [...] En même temps deux 
manuscrits miscellanées de Georgian gardent pour la postérité les premières 
versions roumaines d’originaux persans, datées par le savant traducteur des 
années 1888 et 1894. Le manuscrit principal, sur feuillets de dimensions 
variées, a été identifié par nous comme représentant la traduction intégrale de 
la Chrestomathie persane de Pizzi [...] qui porte à la fin la date du 1er février 
1894 (f. 139), le manuscrit miscellanée 5104 présente un fragment de 202 
vers, intitulé « Le roi Dahāk » : le texte persan en transcription latine (f. 140-
145) est suivi de la version roumaine (f. 146-152). Le dit fragment est daté de 
1888 et se trouve, comme nous avons pu l’établir, parmi les morceaux choisis 
du Shāhnāme publiés par Pizzi dans son Manuel. De la même année datent 
également les pièces d’anthologie persane contenues dans le deuxième 
manuscrit miscellanée [...] suite d’un recueil dont nous n’avons pas retrouvé 
le commencement“ [Pl. 4. – Le Shāhnāme en roumain (Ms. 5104 f. 1).].  
Arion Roșu, Georgian, 1966, pp. 112-113 (data de 1 februarie 1894 a lui 
Georgian reprezintă și exact 30 de ani înainte de nașterea lui Arion Roșu). 
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[Ms. rom. 5104, f. 61riii] 
 
 

Hafiz.iv 
 
     Cînd acea frumoasă dĭn Shīraz ’mĭ apucă inima în mînă, 

     Pentru mursav ieĭ neagră daŭ Samarqanda și Bukhārā 

     Adu, paharnice, vin cu prisos, căci în rai nu vei găsi 

     Țărm dă apă ca la Rukn-ābād1vi și parter dă trandafiri ca la  

Muçallā2  

5.   Vaĭ! Cine ie acea femeie frumoasă3vii dă agasează, grațioasă deviii 

turbură orașe. 

     A luat liniștea din inimă ca și Turci‹i› masa cu pradă. 

     Frumusețea iubit‹e›i disprețuiește imperfecțiunea dragost‹e›i 

 noastre. 

     Ce dar are o figură frumoasă dă frumusețe, dă cosmeticuri, dă  

câ‹r›lionți? 

     Vorbește dă muzică și vin, și caută maĭ puțin secretu‹l› viitorului, 

10. Niminea nu l’a dăschis și nu’l dăschide cu știință acest secret. 

     Am auzit dă acea frumusețe a lu‹i› Iosifix 

     Care a scos pă Zalīkhāx dă supt perdeaua pudiciți‹e›i. 

     Ascultă, o suflete, sfatu‹l›, că maĭ scump ca viața consideră 

     Tineri‹i› dă bun caracter‹,› înțeleptele sfaturi ale bătrânilor‹.› 

15. Mi-aĭ vorbit, și sunt vesel; Dumnezeŭ să te ierte, bine ai vorbit; 

     Un răspuns amar să potrivește cu marginea dinților dulci ca  

zahăru‹l.› 

     Spune poezii, înșiră mărgăritare; vino și mănâncă la masă, Hafizxi, 

     Căci pă poezia ta, ceru‹l› varsă frumusețea Pleiadelor. 

 

 

 

 

                                                            
1 Plimbare lîngă Shīraz.  
2 Plimbare lîngă Shīraz.  
3  Vezi [Vincenz von] Rosenzweig[-Schwannau, Der Diwan des grossen 
lyrischen Dichters Hafis, Wien, 1858-1864,] litera Elif 8, notă. 
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[Ms. rom. 5103, f. 87r {p. 9}xii] 
 

 
––––––– 

Maṣnavī 
––––––– 

 

⏑ – – – | ⏑ – – – | ⏑ – – –  

O tinere, studiază lumea 

Dîn {oame}ni‹i›xiii lumi‹i›, cunoaște pă oameni‹,› 

Într‹-›însa ferește‹-›te dă ura care caută răzbunarea‹,› 

Ferește‹-›ți limba dă calomnia vorbitoare dă rău‹,› 

Fă bine aceluia care a făcut rău cu tine‹,› 

Căci din acel rău a făcut o spărtură în propria lui fericire‹.› 

Fă‹-›ți ca un obiceĭ din facere‹a› dă bine, 

Nu s-a petrecut, afară din tine, acel bine. 
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[Ms. rom. 5104, f. 73r , vv. 1-12] 

 

 

 

 

 

–––––––– 

Omar Khayyam 

–––––––– 

 

     Glas dă dimineață a venit din cârciuma noastră, 

     O depravat, obișnuit al cârciumi‹i›, noi suntem demoniaci! 

     Scoală să umplu cupa cu vin, 

     Înainte d’așa umplea viața mea! 
 

–––––––– 

 

5.   Când voi fi murit, spălați mă cu vin, 

     Discurs funebru dîn cupă și vin spuneți-mi. 

     xivMă căutați la ziua învieri‹i› morților? 

     Căutați’mă la prafu‹l› porți‹i› cârciumi‹i›. 
 

–––––––– 

      

     Înamorat, tot anu‹l› biat și nebun să fie, 

10. Apucat și zăpăcit și infam să fie! 

     În înțelepciune, dă ori ce lucru suferim; 

     Când suntem beți, orice să fie, să fie! 
 

[Ms. rom. 5104, f. 74r, vv. 25-32] 

 

25. Paharnice, fiin‹d›-că timpu‹l› ie înspre distrugerea ta și xva mia, 

     Lumia nu ie căsuța petreceri‹i› mele și a tale; 

     Să fie numaĭ între mine și tine o cupă dă vin 

     Și află că cu adevărat Dumnezeŭ ie în mâna mia xviși a ta. 
 

–––––––– 
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     Nu sunt vrednic dă iad, nicĭ dă bucuria raiului. 

30. Dumnezeŭ cunoaște țărâna mia ce fel ie. 

     Sunt ca un derviș necredincios și o bătrână depravată, 

     Nicĭ credință și nicĭ lume, și nicĭ speranță în rai. 
 

–––––––– 

 

 [Ms. rom. 5104, f. 75r, vv. 41-48] 

 

     Dumnezeŭ când a pregătit țărâna ființ‹e›i mele, 

     Știa ce are să să ridice dîn actele mele. 

     Fără hotărârea luĭ nici un păcat d’al mieu nu ie; 

     După aceastaxvii întreabă, pentru ce focu‹l› dă la a do‹u›a xviiivenire? 
 

–––––––– 

 

45. Acum când inima mia nu ie privată dă viață, 

     Ie mică xixpartea dă misteru, care nu s’a’nțeles. 

     Când observ bine pă domni‹i› inteligenți, 

     Viața mia a trecut și nimic nu am înțeles. 

 
–––––––– 
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Scepticismul în Persia în secolele al XI-lea și al XII-lea 

Disertațiune istorico-filologică, Seminarul „Nifon Mitropolitul“,  

16 Noemvrie 1889 | București | Dr. C. D. Georgianxx. 

(ArhG II Ms. 14, ff. 120-155 | CG ff. 1-36.) 

 

IV. [CG f. 15r | ArhG II Ms. 14, f. 134r] Melancolia lu‹i› Omar Khayam, cu 

toată afectațiunea veseli‹e›i, dă și ie tot d’auna xxicu cupa dă vin în mână, ’și 

are originea dăparte, chiar la începutu‹l› carier‹e›ĭ sale poetice. Iera obiceĭ la 

Persanĭ ca toți poeți‹i› să-și dea un supranume. Așa xxiidă pildă autoru‹l› 

poem‹e›i Shah-nameh s’a supranumit Firdusi, adică paradiziacu‹l›; Hafiz 

însemnează conservator; Anvarixxiii va să zică lumiosu‹l›; faimosu‹l› autor al 

parteruluĭ dă flori dă la Șiraz și’a luat numele dă Saadi, adică preafericitu‹l›. 

Omar și’a păstrat pă acela al tatăluĭ săŭ Khayam, adică făcător dă corturi. 

Această modestie în epoca cea maĭ arzătoare și pasionată xxiva etăți‹i› unui om 

nu denotă un dezgust prematur, un germine dă scepticizm? 

[CG f. 20r | ArhG f. 139r] N’a ieșit strigăt mai dureros din piept omenesc la 

priveliștea zădărnici‹e›ĭ omenești ca acela a‹l› lui Khayam când întreabă: 

„Dacă dă la început ai voit ca io să mă cunosc pă mine însumi, dă ce 

m’aĭ dăosibit dă mine însumi? Și dacă dă la început intențiunea ta iera d’a nu 

mă părăsi, dă ce m’ai aruncat fără cunoștință în această lume?“ 

„Dacă aș fi liber și ași putea să lucrez după voința mea‹,› dacă ași fi 

slobod dă chinurile destinului, slobod dă sentimentu‹l› bineluĭ și al răuluĭ din 

lumea asta, unde dezordinea domnește, Oh! ași fi voit să nu fi venit nicio dată 

în lume, să nu fi egzistat, să nu fĭu silit să plec din ia“. 

Și în concluziune: 

„Acei ce sînt înzestrați cu știință și virtute, care prin știința lor 

adâncă a‹u› devenit făclia discipolilor săĭ, chiar aceia n’a‹u› făcut un pas afară 

din această noapte profundă. A‹u› debitat câte-va fabule și a‹u› reintrat în 

somn“. 

Ie straniu d’a vedea în ce formă și cu ce imagini îmbracă Omar 

Khayam arzătoarea luĭ sete dă infi-[CG f. 21r | ArhG f. 139r]-nit. xxvSfidând 

toate prejudiciilexxvi religiuni‹i› contimporanilor și conaționalilor săi, supt 

forma cea mai depravată din punctu‹l› dă vedere al Islamuluĭ, arată 
xxviiinsuficiența xxviiiCoranuluĭ și a tutulor religiunilor d’a satisface cererea din 

adâncu‹l› sufletului fiecăruĭ om, d’a dășurupa catena mizerabil‹e›i destinațiunĭ 

a științ‹e›i omeneștĭ.  

[CG f. 36r | ArhG f. 155r] Dacă dar acești poeți iera‹u› așa dă 

adorați‹,› va să zică că ieĭ xxixie ecspresiunea concentrată a tot ce să petrecea în 

taina minți‹i› tuturor“. 
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Note 

 
i Ms. rom. 5103 conține ([tran]scrise numai recto) studii, traduceri și note 
despre „P. Vergilius Maro“ (ff. 1-45), „Q. Horatius Flaccus“ (ff. 46-64), 
„Metrile lirice ale lui Orațiu“ (ff. 65-84), reluate cu „Augustinus“ (ff. 111-
115), „Ambrosius“ (ff. 117-122), „Lactantius Firmianus“ (ff. 124-127), „Q. 
Septimius Tertullianus Florens“ (ff. 128-144), „Cornelius Tacitus“ (f. 144-
151), „Călătoria lui Anaharsis“ (f. 152). Unele file au pe verso exercițiile și 
lucrările de latină ale elevilor lui Georgian de la „Nifon Mitropolitul“, extrem 
de elaborate și citețe, unele intitulate „Concurs în scris la Limba Latinească“, 
fără a avea însă corecturile sau notele sale, fiind datate de elevii de 14-15 ani 
fie noiembrie 1887, fie ianuarie 1888. Traducerile, notele și observațiile de 
literatură persană ocupă ff. 86-110, numerotate în creion în stânga sus de 
Georgian cu „p. 7“ până la „p. 33“ și datate strict:  „28/3/88“, acest 28 
martie fiind plasat la numai opt zile după încheierea traducerii din 
Sāvitryupākhyāna (în acest volum, pp. 201-246). La fel, cele 136 de versuri 
persane transliterate (f. 238-242) și traduse (f. 243-247) care au fost 
identificate de Arion Roșu (1966, pp. 113-114) ca provenind din manualul lui 
Pizzi (i.e. 1883, pp. 57-63) sunt datate  6/4/88: aceste săptămâni din 
martie-aprilie 1888 devin una dintre perioadele cele mai bine documentate din 
viața sa, exact ceea ce nu puteau să afirme contemporanii lui. Lui Italo Pizzi 
(1849-1920) cititorii italofoni și francofoni îi datorează, pe rând, o pleiadă de 
instrumente de lucru obligatorii oricărui „asiatist“. Dr. Pizzi (cum agrea, ca și 
Gaster, în pofida oricăror altor merite și titluri, să semneze) a izbutit să 
clădească, în Italia mai ales, dar cu întreaga rezonanță globală binevenită, 
convergența studiilor indiene și iraniene, în varietățile lor sanscrită și persană. 
Cum am văzut și în cazul lui Julius Jolly, nu sunt numai asiatiști contemporani 
și colegi, ci chiar din aceeași generație și cu o formație (și o bibliotecă, în 
bună măsură) comună. Jolly (OAI II, p. 213 n. 375 și mai ales aici pp. 154 cum 
188-189 n. ciii) era născut cu șase zile înainte de Georgian. Pizzi se născuse 
cu o lună și o zi (30 noiembrie 1849) mai devreme decât savantul român. 
Alegerea specimenelor și ordinea poemelor sunt identice cu cele oferite de 
Italo Pizzi. Cu resurse infinit mai limitate, drumul de traducător al lui 
Georgian din literaturile Asiei îl urmează așadar pe acela al lui Friedrich 
Rückert. Iar lecturile lui chiar și în direcții până acum nesemnalate: ArhG VI 
1 Varia 1 conține o filă nenumerotată desprinsă dintr-o ediție din Die Lieder 
des Mirza Schaffy, colecția celebră și contestată de versuri azere ale lui Mirza 
Shafi Vazeh (1792-1852) traduse în germană în 1851 de Friedrich Martin von 
Bodenstedt (1819-1892) și ulterior reclamate ca fiind propria-i compoziție. 
ii Ms. rom. 5104 conține traducerile (recopiate) ale tuturor textelor cuprinse în 
crestomația persană a lui Italo Pizzi. În mod evident copiate sau răscopiate 
după încheierea traducerilor, și în mod mai puțin evident copiate în 
circumstanțe – și probabil și la intervale de timp – foarte diferite: o atestă 
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diferitele calități și dimensiuni ale hârtiei, precum și intensitatea sau vitezele 
deductibil diferite ale ductului. Italo Pizzi oferea un micro-catalog al surselor 
după care și-a organizat a sa Chrestomathie persane, avec un abrégé de la 
grammaire et un dictionnaire, Turin(-Florence-Rome), Hermann Loescher, 
1889, indicând astfel pe scurt, pentru admirabila rubrică de „Poètes lyriques, 
mystiques et sceptiques“ (1889, p. VI), titlurile edițiilor originale după care și 
Georgian avea să traducă. Astfel, Pizzi menționează în ordine edițiile (aici cu 
întregiri): „de [Carl Hermann] Ethé, Rûdagî’s Vorläufer und Zeitgenossen [în 
volumul coeditat de el și închinat unui profesor pe care l-a avut și Georgian la 
Leipzig: Morgenländische Forschungen. Festschrift H. L. Fleischer zu seinem 
50 jährigen Doctorjubileum gewidmet von seinen Schülern, Leipzig, 1875, pp. 
35-68]; [„Beiträge zur Kenntnis der ältesten Epoche neupersischer Poesie:] 
Rûdagî der Sâmânidendichter[“, în Nachrichten von der Königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu 
Göttingen, 1873, pp. 663-742]; Fird[û]s[ī] als Lyriker [în Sitzungsberichte der 
philosophisch-philologischen und historischen Classe der königlichen 
bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 1872, pp. 275-304 și 
1873, pp. 623-653]; Die Lieder des Kisâi [Kisâʾî] [Sitzungsberichte der 
philosophisch-philologischen und historischen Classe der königlichen 
bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 1874, II, pp. 133-153]; 
[„]Die Rubâ‘îs des Abû Sa’îd [bin Abulchair“, Sitzungsberichte der 
philosophisch-philologischen und historischen Classe der königlichen 
bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 1875, II, pp. 145-168 și 
1878, II, pp. 38-70]; [„Nâsir] Chusrav’s [Chusraus] Rûs’anâinâmah 
[Rûśanâinâma {Raušanāyī-nāma} oder Buch der Erleuchtung“, ZDMG 33 
(1879), pp. 645-665; 34 (1880), pp. 428-468 și pp. 617-642]; – de Schefer, 
Chrestomatie Persane [à l’usage des élèves de l’Ecole spéciale des langues 
orientales vivantes], Paris, [Ernest Leroux,] 1883-1885; – de [Albert de] 
Biberstein Kazimirski, Menoutchehri, poète persan, etc. [du 11e sièclede notre 
ère (du 5ème de l’hégire),] Paris, 1886; – de Zytowsky, le Diwan (pers. et 
russe] de Anwari, S.[aint-]Pétersbourg; – de Bland, A century of Persian 
Ghazals, London, 1851; – de [Vincenz von] Rosenzweig-Schwannau, Der 
Diwan des grossen lyrischen Dichters Hafis, Wien, 1858[-1864, 3 vols.]; – de 
Wicherhauser, Blüthenkranz aus Dschami’s zweiten Diwan, Wien, 1858; – de 
Nicolas, Les Quatrains de Khèyam, Paris, 1867; – de S.[ilvestre] De [sic] 
Sacy, Pend-namèh, ou livre des conseils de Férid-eddin Attar, Paris, 1819; – 
de Garcin De [sic] Tassy, le Mantic ut-taïr de Ferîd ud-dîn Attar, Paris, 1857 
et 1863; de Djelal ud-dîn Roumi, le Mesnevi, éd.[ition] de Teheran (?) [sic]“. 
iii Text persan în Italo Pizzi, Chrestomathie persane, avec un abrégé de la 
grammaire et un dictionnaire, Turin(-Florence-Rome), Hermann Loescher, 
1889, p. 79 („Poètes lyriques“ §17). Traducerile păstrează pe verso un text 
imprimat în franceză (cu erori): „Au Goût Parisien | 11, Strada Lipscani, 11“. 
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iv a corectat și îngroșat. Transliterare alternativă în Ms. rom. 5103, f. 96r {p. 

18}:  Hāfeẓ (cu două puncte subscrise de fapt).  
v Grain de beauté, (arhaic) aluniță (eventual artificială). 
vi Rukn-ābād sau Āb-ī Ruknī, canal acvatic în apropiere de Șiraz. 
vii Nota aparține lui Georgian și a fost deja detectată (aici subliniat) de Arion 
Roșu: „La version contient très peu de notes, lesquelles à l’exception d’une 
seule (f. 69) empruntée à Pizzi (p. 87 n. 4), appartiennent toutes au traducteur 
(f. 57, 58, 61, 70, 98)“ (Georgian, 1966, p. 113). 
viii da. 
ix Italo Pizzi, loc. cit.: Yûsuf. Vezi însă tatonările din Ms. rom. 5103, f. 89r {p. 
11}: „Yūsuf și Zalīscā | (dîn Jāmī)“, respectiv f. 91r {p. 13}: „Scăparea lui 
Iosif dîn puț“, cu Iosif păstrat în titlu, dar mereu Yūsuf în traducere, dar 

preluat apoi și în titlu (f. 93r {p. 15}):  Înălțarea lu‹i› Yūsuf. 
x Italo Pizzi, loc. cit.: Zalîkhâ, la Georgian ī având și punct. 
xi Cu z pronunțat (un շ mărit), imitând vechiul  folosit în transliterare de 
Pizzi. 
xii Pagină cu ștampila roșie ovală veche A.R. Încadrarea titlului și eșantionul 
de metrică preluate ca în manuscris. La Pizzi, op. cit., 1889, p. 101: „Djelal 
ud-din Roumi | (Le Mesnevî)“, în secțiunea de Poètes mystiques et poètes 
sceptiques.  
xiii Incert: primele patru litere sunt scrise peste un cuvânt șters („lumea“?). 
xiv Adăugat în fața versului Căutați-mă. 
xv Duct în coborâre la marginea paginii. 
xvi Completat pe un al cincilea rând al catrenului. 
xvii această. 
xviii Scris pe un al cincilea rând. 
xix Adăugat deasupra lui mică. 
xx Géorgian. 
xxi în mână. 
xxii Adăugat prin acoladă deasupra rândului. 
xxiii Cu n îngroșat (peste un r sau v). 
xxiv Adăugat prin acoladă deasupra rândului. 
xxv Bravând. 
xxvi Scil. prejudecățile. 
xxvii neîndestularea. 
xxviii coranuluĭ. 
xxix iera. 
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Manuscrisele de față se adaugă scrisorilor-memoriu având același obiect (de 
unde numerotarea consecutivă) adresate 

 
I. lui Ioan Zalomit, rector al Universității din București, la 29 

septembrie 1875. 
II. ca solicitare de recomandare din partea unui director din Ministerul 

Instrucțiunii publice, probabil în 1875. 
III. cu un răspuns pozitiv al ministrului Gh. Chițu pentru cursul gratuit 

de sanscrită, din 9 noiembrie 1876. 
IV. lui Gheorghe Chițu, ministrul Instrucțiunii publice, martie 1877. 
V. lui Mihail Kogălniceanu, ministru al Afacerilor Străine, în 

septembrie 1877. 
VI. lui Gheorghe Chițu, ministrul Instrucțiunii publice, la 19 decembrie 

1878. 
VII. lui Constantin Boerescu, ministrul Instrucțiunii publice, la 23 aprilie 

1889. 
 
editate în OAI, I, 2017, pp. 70 (VI), 331 (VII) și OAI II, 2018, pp. 140-146 (I), 
159 (III), 162-163 (IV), 170-173 (V), 222-223 cum n. 409 (citește 1875 în loc 
de 1875-1876) (II).  
 Suplimente de context și analiză în OAI I, 2017, pp. 32-35, 45-46, 52 
n. 19, 55, 58-78 (mai ales), 93-94, 254, 310-311 (Moses Gaster întrebându-l 
de „cursul sanscrit ce-l faceți la Universitate“ și „când [...] apare gramatica D-
tale sanscrită?“ deja la 14 noiembrie 1876), respectiv OAI II, 2018, pp. 34, 
137 (către Abel Bergaigne în septembrie 1875: „si jamais je deviens 
professeur de sanscrit à Bucarest“), 293, 295, 296, 300.  
 Scrisorile și memoriile (deja Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 106 n. 
48, Ciurtin, Georgian, 1997, pp. 149-150) au fost adresate pe rând ministrului 
Titu Maiorescu și ministrului Gheorghe Chițu: nu numele lor fiind primordial 
(ci eventual statutul), nu le-am păstrat în titlul secțiunii. Georgian a încercat să 
coopereze cu mulți alți miniștri ai „Instrucțiunii publice și cultelor“ în acei 
ani: s-au păstrat documente ale interacțiunii cu Maiorescu, Chițu, Cantilli, 
Urechia, Aurelian, Boerescu, precum și, tot prin minister, Tocilescu (OAI, II, 
2018, pp. 29-30 și passim, 18 piese ministeriale manuscrise editate în al doilea 
volum de Opere). 
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CONSTANTIN GEORGIAN CĂTRE MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE 
 

–––––––– 
 

[VIII. Schiță, 28 aprilie 1875]1 
 
[f. 24r]           2Ce 28 avril 1875. Paris 

 

A Monsieur Titu Majoresco, ministre des Cultes et de l‹’›Instruction 

publique 

 

Domnule Ministru, 

 

Subsemnatulu3‹,› Licentiatu in littere si philosophia de la 

facultatea din Bucuresci, acum trei anni am fostu trimisu la Paris 

pentru a continua studiile melle, cu fondulu donnatiunei 4domnilor 

Hillel Manoah‹.› Sossindu în Paris, am urmat în timpu de 3 ani 

cursurile de la Facultate (Sorbonne) și Collège de France, cu 

deosebire insă m-am applicatu la 5 Philologia si Grammatica 6 

Comparata si cu limba Sanscrita. Ensă după cum sciiti‹,› Domnule 

Ministru‹,› atatu cursurile de la Sorbonne catu si de la Collège de 

France nu se facu intr’un modu estu fellu ca auditoriĭ se aiba unu 

fo‹a›rte mare profitu. Asia de‹a›ra dupa primulu meu annu allu meu 

de stagiu la Paris‹,› intrându în communicatiune7 cu Domnulu Michel 

Bréal8, Professoru9 de Philologia10 Comparată la Collège de France, 

                                                            
1 ArhG III Varia 2, f. 24r-26r, ștampilă roșie mică A.R. Cu grafie normalizată, 
f. 24r a fost publicată în OAI I, 2017, pp. 286-287. 
2 În stânga sus: Benfey 289 7. hymns 7, ceea ce ar indica o primă redactare a 
bruionului. 
3 Subsemnatu lu. 
4 Hi. 
5 FPhilologia. 
6 Despărțit Gram|matica. 
7 Despărțit com|municatiune. 
8 Breal. 
9 Despărțit Profes|soru. 
10 Scris Philologie (în fiecare caz), respectiv Breal. 
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mi a recommendatu Scóla des Hautes Etudes, unde ellu ensusi era 

professore. Permiteți‹-›mi‹,› Domnule Ministru‹,› a ve expune în doue 

cuvinte organisarea acestei scoli. Ea se divide în doue parti, Sectiunea 

scientifica si cea litteraria, la sectiuna din urmă se afla conferintie de 

limba Sanscrita, Romane, si Philologia și Grammatica Comparata. 

Fiecare dintre auditorĭ, înainte da fi numitu élève11 allu acestei scoli‹,› 

trece unu examenu de limba germana, în cursulu conferinteloru 

fiecare dîn elevi are ua lucrare de facutu asupra objectului 

conferenciei si professorele‹,› [f. 24v] dupa ce a corresu elaboratu‹,› le 

lassa loculu Elevului d’a le {+citi?} altloru l’alți‹i›, asia fie care din 

Ellevi la 12rîndulu seu 13inlocuiesce pa professorule 14care‹-›i assista. 

Întielegi‹eti›15 marea utilitate a acestei scoli‹,› Domnule Ministru‹,› 

care pe ua calle practica, in{+}ediă junii la eruditiune, ce‹e›a ce a 

facutu ca ace‹a›sta sco‹a›la se se numeasca Ecole pratique des Hautes 

Etudes. 

La ace‹a›sta Sco‹a›la‹,› Domnule Ministru‹,› am urmatu in 

timpu de duoi anni si jumetate Cursulu de Sanscritu Vedic si Sanscritu 

Classic16, limbile Romane și Gram.‹atica› Comp.‹arată›. Uă biblio-

theca din celle maĭ complete si uă collectiune de to‹a›te revistele 

scientifice este pussa la dispositiunea Elevelorui. Ace‹a›sta sco‹a›la 

este fo‹a›rte estimată si promite a reforma instructiunea în Francia. 

 Proba despre celle ce ve înaintez‹,› Domnule Ministru‹,› 

suntu: Thesea mea de licentiatu asupra luĭ Sallustiu, trecuta în 12 

Octombriu 187217. Certificatele melle de la Paris18 ce am avutu 

                                                            
11 ellève. 
12 à tour de rôle. 
13 remplaçeḑia. 
14 Finalul frazei adăugat sub rând. 
15 Să reamintim că Maiorescu era cu numai zece ani mai vârstnic decât 
Georgian. 
16 Calc după cours de sanskrit [masc.] védique | classique. Cu două litere 
îngroșate (Classic) peste alte trei acum ilizibile.  
17 Confirmând data, certificatul de susținere a licenței este eliberat în 13 
octombrie 1872 cu semnătura decanului August Treboniu Laurian, acum în 
OAI II, 2018, p. 250. 
18 Certificatele sale de la Paris sunt acum în OAI II, 2018, pp. 254-279. 
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occasiune‹a› a transmitte19 Domnului Zalomitu, Rectorele Universita-

tei, la fiecare semestru‹,› de‹a›ra to‹a›te aceste‹a› probe se afla în 

dossarulu Donnațiunei ‹Hillel Manoach› în cancellaria Universitatiei 

din Bucuresci si rectorele nu mi le libere‹a›ḑia20 inainte de sossirea 

mea în Bucurescĭ. 

Domnule Ministru, din sinulu acellei conferentie nasce ua 

mare intimitate intre professorele si elevulu, consultandu‹-›me cu ei 

asupra forteloru melle‹,› au regretatu fo‹a›rte multu ca nu potu se mai 

continnu anca 21doi anu studiele [f. 25r22] in Germania, caci asi avea 

mare necessitate a face cunnoscintia si cu methoda Germană.  

Acesta este avisulu {mare‹lu›ĭ} Professore Bréal {+} si intre 

facultatile Germaniei mi‹-›a recommandatu23 pe cea din Lipzca. Îndata 

dupa ace‹a›sta24 am scrisŭ Domnulu rectore din Bucuresci, cerandu-i 

prelungirea bursei melle enca pe duoi anni în Germania, arrettendu‹-›i 

ca desi sum capabil acum deja a sustine unu cursu 25 de limba 

sanscrita‹,› ce‹e›a ce nu este anca în Romană la noi si care26 este asia 

                                                            
19 triansmitte. 
20 liberedia pentru eliberează. 
21 unu, dar anu necorectat în consecință. Încă doi vor fi. 
22 Bruionul continuă sub nouă rânduri suprimate dintr-o ciornă de scrisoare 
adresată tatălui: „19 Apriliu 1875, Paris | Sărutu mâna Bubaule, | La 27 Martiu 
trecutu am avutu placerea se respundu la epistola Dtra din 21 Februariu style 
vechiu, asteptarea mea ensa pana edi a fostu deserta, caci n’am primitu unu 
respunsulu, nu cunnoscu causa si suntu nelinistitu de ace‹e›a ve rogu se ’mi 
scrieti catu mai curendu arretandu’mi motivele tacerei Dtra“. 
23 Despărțit recom|mandatu. 
24 Cu mai bine de o lună înainte de acest bruion, la 18 martie 1875, Michel 
Bréal îi oferise noul certificat Collège de France pentru frecventarea 
cursurilor din primul semestru (acum OAI II, 2018, pp. 273-274). Bréal i-ar fi 
putut adresa atunci, oral, recomandarea să-și continue studiile în Germania, 
sau cândva la întâlnirile lor frecvente din primăvara lui 1875. Dar Georgian îi 
scrie îndată lui Zalomit întrucât tocmai primise scrisoarea sa din 17/29 martie 
1875 și suma aferentă celui de-al șaselea semestru: „totdeodată vă reamintesc 
că, precum vă este cunoscut, bursa Dv. s-a terminat“ (acum OAI I, 2017, p. 
285). 
25 cûrsu. 
26 Adăugat deasupra rândului. 
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de utile‹,› si fiendu cellu d’întaiu in Romania credu27. {+Asia} ‹aș28› 

cunnosce totu ca si limba Ellena, si prin urmare se me intorcu catu 

mai curendu, de‹a›ra totu am trebuintia pentru studiele melle alta thèse 

ce merge în Germania. Domnulu Rectore ensa n’a binevoitu a 

raspunde la Epistola si solicitarea mea29.  

La cine puteamu se mai am sperantie‹,› Domnule Ministru‹,› 

decatu în Domniavo‹a›stra? Acella care ati fostu totu de‹a›una pentru 

Instructiunea solida si in contra superficialitatiei‹,› acella care [f. 25v] 

‹a› sustinutu totu de‹a›una instructiunea? Candu Titu Majorescu‹,› 

profesorulu de 30phi‹losophie,› a venitu la Universitate‹,› am salutatu 

ace‹e›a din totu adanculu animei melle‹,› maĭ cu se‹a›ma ca zvonisse a 

petrece attata neajutoru din partea altora? Cu to‹a›te acestea {+++}, 

cand am vedutu insa ca prin propriului seu impulsu31 s’a formatu ua 

bursa a Statului si ca si primi‹i› au fostu tramisi32 totu prin alegerea 

sea, attuncĭ m’am deccisu. 

Asia de‹a›ra‹,› Domnule Ministru‹,› 33bazatu 34pe sentimen-

tele si patriotismulu Dstra‹,› 35vin plecatu a ve ruga de‹a›ca titlurile 
36melle suntu demne, si pe care regrettu a nu le pune decatu in directu 

la dispositiunea Dtra, adeca de unde‹,› Domnule Ministru‹,› po‹a›te se 

le adduca la dispositiunea sea; ceea ce aceste titluri 37zicu au oarecare 

dreptu se mi se accorde ua f‹oarte› mica bursa cu care asi putea 

continua studiele melle in Germania tempu de 2 anni. Domnule 

Ministru‹,› vedeti ca nu este multu 5 anni pentru ua specialitate asia de 

                                                            
27 Mai grijuliu se arată Georgian cu această premieră, indiferent dacă știa de 
inițiativa ieșeană avortată a lui Burlă sau nu, decât avea să fie Eliade, convins 
toată tinerețea că e primul indianist român, și nesocotindu-l astfel mai ales pe 
Georgian.  
28 Litere aici obturate de lipirea filei la cotorul manuscrisului. 
29 În ArhG nu s-a păstrat eventualul răspuns al lui Zalomit. 
30 phi, cu spațiu lăsat liber ca pentru a completa ulterior. 
31 impŭslsu. 
32 tramisi > trămiși > trimiși. 
33 incuragiatu de. 
34 Adăugat deasupra rândului. 
35 si incurajatu [pe] de titlurile. 
36 p. 
37 dzicu (pentru ḑicu). 
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grea‹,› de‹a›ra asia de utile38, caci de‹a›ca ‹î›mi este permisu a adduce 

ua citatiune din scrierile Dtra, 39regretati ca perso‹a›ne40 inalte ce s’au 

insarcinatu a datu Romaniei noua limba nu connosca nicĭ limba 

sanscrita‹,› nicĭ pe François Bopp41. 

Concentrandu to‹a›ta sperantia mea umila în generozitatea 
42Domniei Vo‹a›stre‹,› Domnule Ministru‹,› pentru a nu me înto‹a›rce 

[f. 26r] în Romania cu ua eruditiune mediocra si mutilata‹,› renoiescu 

                                                            
38 De unul singur, acest pasaj anticipează extraordinar – căci e vorba de 
perpetuarea acelorași criterii – solicitarea din 1928 a lui Mircea Eliade către 
Maharajahul Manindra Chandra al Kassimbazarului, de a-i oferi o bursă de 
doi ani pentru a studia în India sanscrita – și răspunsul acestuia că îi vor trebui 
cinci. Tot cinci ani în preajma lui Dasgupta îl încuraja să petreacă și Giuseppe 
Tucci. Avea să rămână mai puțin de doi. 
39 Scil. în care. 
40 personè. 
41 Duct foarte grăbit și neglijent, care ar și rămâne în câteva locuri ilizibil – 
dacă nu i-am alătura două extraordinare observații din 1872 ale lui Maiorescu, 
chiar acelea pe care i le reamintea aici Georgian lui Maiorescu însuși: „Toți 
membrii votanți ai Academiei s-au pus oare să studieze limbistica? Sunt «în 
curentul» ideilor europene în această privință? Bopp, Diez, Renan, Max 
Müller etc. le sunt familiari? Pentru cei ce cunosc membrii și lucrările 
Societății Academice răspunsul este neîndoios. O minoritate de specialiști se 
află acolo, marea majoritate votează fără a-și da osteneala ca să-și 
dobândească știința trebuincioasă pentru votul ce-l dau și pentru locul ce-l 
ocupă. [...] Acum ce vrea d. Bariț? D-sa găsește nemerit ca filologii care vor 
să studieze limba lor să nu învețe limba sanscrită? [...] De unde își scoate 
autoritatea de a nega valoarea neapărată a studiului sanscrit? În Europa cultă 
de astăzi nu există un singur filolog care să îndrăznească a se numi astfel și a 
se ocupa de legile vreunei limbi când nu posede acel studiu comparativ, și 
opoziția ce d. academic o face în contra filologiei moderne este o dovadă mai 
mult... pentru ceea ce voim să dovedim cu aceste exemple. [...]“ (Direcția 
nouă în poezia și proza română, acum în T. Maiorescu, Opere, ed. Dumitru 
Vatamaniuc, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, vol. 1, 
2005, pp. 205-207). Chiar și venind dinspre filologii parizieni, acel „François 
Bopp“ nu-i putea suna prea bine cuiva care îl cunoscuse personal, căci 
„bătrânul Bopp“ însuși asistase la o conferință a lui Maiorescu la Berlin (10 
martie 1861). Există multe retrospective Bopp, printre cele exhaustive e cea a 
bicentenarului: Reinhard Sternemann (ed.), Bopp-Symposium der Humboldt-
Universität zu Berlin. Akten der Konferenz von 24.3-26.03.1992 aus Anlaß von 
Franz Bopp zweihundertjährigen Geburtstag am 14.09.1991, Heidelberg, 
Universitätsverlag C. Winter, 1994. 
42 domnu,   
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cererea mea‹,› rugandu ve în acellasi43 tempu‹,› Domnule Ministru‹,› 

ca se aveti extrema binevoința a‹-›mi respunde daca potu spera a avea 

ace‹a›sta binefacere pentru Instructiunea Romana 44  seu de‹a›ca 

trebu‹i›e se’mi regulezu affacerile45 pentru a me intorce in Rumania46. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 Despărțit acel|lasi. 
44 Formulă ce va deveni (în martie 1877, către Chițu): „ca adevărat fiu al 
Rumâniei, să-mi slujesc țara [...] să-mi anunțați că se găsește o ocaziune ca 
să-mi utilizați cunoștințele ce am dobândit în Franța și Germania cu cheltuiala 
statului“ (OAI II, 2018, pp. 162-163). 
45 Despărțit affa|cerile și continuat după alt rând (devenit al șaptelea al paginii) 
dintr-o ciornă anterioară: Mademoiselle. 
46 Dedesubt, rămas din ciorna anterioară: Je crois que c’est inutile, rând dotat 
astfel cu o poziție stranie pentru ansamblul (și sensul) manuscrisului. 
Semnătura lipsește. 
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[IX. Schiță, cca. 1876]47 

 

[82r]  Domnule Ministru. 

 

 Vediendu în ultima circulară ce ati adressatu către 

esaminatori‹i› semestrului ce se termina, uă ferma decisiune pentru a 

cunnosce starea instrucțiuneĭ la noi si a-i remedia plagele de care 

sufferă, m’am incuragiatu a ve adressa supplica urmatoriă. Reformele 

dupa cum sciiti‹,› Domnule Ministru‹,› nu stau neci în schimbarea 
48programelor‹,› neci în a personalului49 didacticu‹,› ci în schimbarea 

methodei. De multu Facultătile noastre de Littere si Philosophia suntu 

în agoniă, de’si toate partile se intreba unde este reulu? În methodă. 

În50 ceea ce privesce limba latina si Ellena, aceste doua limbi nu maĭ 

erau decatu nesce occupatiunĭ vane, ceva invechitu‹,› fara scopu si 

fară methodu. Putiniĭ cari maĭ frequentau ace‹a›stă facultate cu 

cursurile seleii aveau in vedere a deveni nesce profesorii mediocrĭ în 

vre unu gymnasiu, nu puteau deveni decâtu aceasta. Philosophia s’a 

cristalisatu în doctrinele sele, așa că din spiritualiste, neci ua data n’a 

studiatu palpitandele cestiuni care occupă theoriele contimporane. 

Numele lui Mill51‹,› Spencer52, Herbart53, Bain54, Comte55‹,› Hart-

mann56 nu s’a pomenitu în scrierii57 noștri universitarĭ. Litteratura 

francesa n’a fostu decatu unu catalogue de biographiĭ si uă lista de 

opere classice si cu cate va cetatiunĭ. à la {+}. Neci ua data nu s’a 

                                                            
47 ArhG III Varia 2, f. 82r-v, numerotată cu creion de Arion Roșu, cu ștampilă 
ovală albastră B.A.R.S.R. pe verso. 
48 met.  
49 personaluilui.  
50 Ulterior În.  
51 John Stuart Mill (1806-1873). Cum se observă și din această enumerare, 
Georgian recomandă autori contemporani sau cvasi-contemporani. 
52 Herbert Spencer (1820-1903). 
53 Johann Friedrich Herbart (1776-1841). 
54 Adăugat sub rând. Alexander Bain (1818-1903). 
55 Auguste Comte (1798-1857). 
56 Eduard von Hartmann (1842-1906). 
57 Lecțiuni incerte: trei cuvinte la capăt de rând, parțial distruse de o pată pe 
rândul plierii paginii. 
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arretatu ce reflessŭ are societatea asupra litteraturei, neci ua data nu 

s’a arretatu cum litteratura imiteadiă58 vietia sociale. Reulu de‹a›ra 

este în methoda. Edi59 60studiulu limbei Elene si Latina dupa vechea 

methodă n’au ratiunea d’a fi, nu au methoda‹,› este vechea‹,› caci ua 

bună methoda nu se învechieste neci ua data‹,› de‹a›ra fiind că nu era 

cea adevarata. De la renascere pana la finea secolu‹lu›i trecutu, pana 

la 1816, 61studiulu acestor doar62 limbe n’a produsu nemicu, methoda 

era vicio‹a›să. Cu Bopp63 methoda cea buna veni si aceste studiĭ au 

                                                            
58 Scil. „imitează“?. 
59 edi > eḑi > aḑi > azi. 
60 litteratu limba. 
61 litt. 
62 Scil. numai al acestor. 
63  Anul și numele trimit la Franz Bopp [1791-1862], Über das 
Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jedem der 
griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, Frankfurt a. 
M.: in der Andreäische Buchhandlung, 1816 (cu lunga prefață, rareori 
pomenită, a lui K.[arl] J.[oseph] Windischmann). Cât a contat acest tratat se 
va putea constata și din mulțimea și varietatea traducerilor, de-a lungul 
întregului secol al XIX-lea, din chiar textele sanscrite pe care tânărul Bopp le 
adăugase tratatului său, oferite inclusiv de Bergaigne în gramatica sa (1884, 
cf. OAI II, 2018, p. 296) și de Georgian, atât aici, în planul de curs pentru 
1876-1878, cât și în traducerile încheiate în 1888. Rolul lui Bopp și al noii 
filologii comparate este subliniat de Georgian în Importanța studiului limbii 
sanskrite (1876 | 1884), acum în OAI I, 2017, pp. 257-275, unde am preluat și 
rescrierea succinctă a istoriei indianisticii la doi elevi in|direcți ai lui 
Georgian: Lazăr Șăineanu, în 1889, și Teohari Antonescu, în 1901 (ad loc., 
pp. 269-272). Rezistența „clasiciștilor“ germani, adică a profesorilor de 
greacă și latină, față de descoperirile lui Bopp a fost redutabilă și, într-un 
anumit sens, a însoțit toate descoperirile filologiei indiene, argumentul 
științific principal pentru lărgirea radicală a sensului de „Antichitate“ și prin 
urmare de „clasic“, după cum își aducea aminte Max Müller, student la 
Leipzig cu trei decenii înaintea lui Georgian: „„The classical scholars scouted 
the idea, and I myself still remember the time, when I was a student at Leipzig 
and began to study Sanskrit, with what contempt any remarks on Sanskrit or 
comparative grammar were treated by my teachers [...] No one ever was for a 
time so completely laughed down as Professor Bopp, when he first published 
his Comparative Grammar of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, and Gothic. All 
hands were against him; and if in comparing Greek and Latin with Sanskrit, 
Gothic, Celtic, Slavonic or Persian, he happened tohave placed one single 
accent wrong, the shouts of those who knew nothing but Greek and Latin, and 
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produsu aḑi64 scientia grammaticii comparate, unica methoda de‹a›ra 

pentru a studiă cu folosu aceste limbi este comparatiunea. A compara 

insa latina sĭ greaca este imposibil‹,› una este mai obscura de catu cea 

l’alta. Pe catu tempu, numai aceste doue limbe s’au comparatu‹,› 

to‹a›te errorile s’au arretatu la lumina, au fostu derivate din limba 

Ebraica împreuna cu toate cellellalte limbi alle globului65. Inda‹tă› ce 

insă comparațiunea cu limba [82v] sanscrită avu locu, s’a aflatu 

adeverata origine a limbeloru classice in cea numita Indoeuropeana66, 

constituita67 prin ajutorulu methodei comparate de Schleicher68, Fick69 

etc. Nu voiescu se vorbescu de alte resultate ale acestei methode, 

acesta este objiectulu unei cathedre. Ca se putem de‹a›ra profita de 

studiulu limbiloru classice, trebuesce se cunnoascemu limba sanscrită. 

La noi insa nu este cathedra de limba sanscrita. Interessulu eĭ este 

necunnoscutu la noi, seu de este cunnoscutu, nu este destulu de 

probatu de aceia ce au încercatu a face aceasta70. Erea ua proba 

{stiintifi}ca71‹,› Domnule Ministru, nu este neci ua universitate in 

toata Germania care se n’aiba 2 seu 3 cathedre de limba sanscrita. In 

asteaptare‹a› de‹a›ra ca Guvernulu se iea masuri pentru infiintearea 

unei cathedre de limba Sanscrită la Universitate, ve rogu se’mi 

permiteti‹,› Domnule Ministru‹,› a deschide un cursu gratuitu de limba 

                                                                                                                          
probably looked in their Greek dictionaries to be quite sure of their accents, 
would never end“ (în India: What Can It Teach Us? A Course of Lectures 
delivered before the University of Cambridge, London, Longmans, Green and 
co., 1883, p. 28). 
64 adi. 
65 În filologia preștiințific comparată, pentru care prestigiul religios al limbii 
ebraice trebuia apărat și ilustrat lingvistic ca origine a tuturor limbilor 
devenite limbi de cult în istoria creștinismului.  
66 Indoeuropeanu. 
67 constituita, i.e. reconstituită. 
68 August Schleicher (1821-1868). 
69 August Fick (1833-1916). Georgian cunoștea al său Wörterbuch der indo-
germanischen Grundsprache (1868). 
70 Posibilă referință la Hasdeu. Din alt unghi, posibilă referință la el însuși 
(care la acel moment încă nu editase manuscrise sanscrite inedite). 
71 Incert: scris deasupra historică. 
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si litteratura sanscrita în una din salele Universitatiei. Cursulu meu ’lu 

voiu divide in 3: 

 

a) Grammatica limbei Sanscrite, in comparatiune cu limba 

greaca, latina, vechia slavă si gotica. 

b) Explicatiunĭ de texte sanscrite din Chrestomathia cursului I 

c) Explicatiune din poemele 72  Epice Mahābhārata 73  si 

Rāmāyaṇa74. 

 

In cazul candu atĭ accorda aceasta, Domnule Ministru, pentru 

interessulu Instructiuneĭ la noi, tinŭ la dispositiune‹a› D‹umnea› 

voastra acte de Capacitate. 

 In asceptarea unuĭ rĕspunsu favorabilu, suntu‹,› Domnule 
Min.‹istru,› allu Dv. p‹r›ea75 plecatu si suppusu serviitoru 

 
C. D. Georgian 

Élève76 de l‹’›Ecole des Hautes Etudes 
Membre de la Société77 de Linguistique 
 de Paris 
Doctoru in philosophiă78 de la Universitatea 
din Lipsca. 

 
–––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72 poemele. 
73 Mahabharata. 
74 Ra|mayana. 
75 Scris plea. 
76 Èlève. 
77 Sociēté. 
78 Docto ru in philolsophiă. 
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[X. Schiță, cca. 1876]79 

 

[81r] Domnule Ministru. 

 

Pe de u a parte citindu in messagiulu domnescu că economiile 

suntu {++} din punctele essentiali cu cari camerile legiuitore au80 a se 

occupa‹,› e‹a›ra pe da alta parte vediendu că cathedra da limbele 

romane de la Iași‹,› unde era a se chiama unu professoru din 

streinetate, are81 se82 treca83 in numerule economiiloru, cu toate că eu 

am cerutu verbalu84 d’a se pune la concursu, fiendu 85specialistu în 

aceste studie și doctoru din Facultatea de la Leipzig, mă veḑu‹,› 

domnule Ministru, redusu 86  a nu putea continua studieli ce am 

începutu, neavendu locu‹l› unde professa iii . Vediendu insa în 87 

circula‹ra› ce ati adressatu către commissiunile essaminatorii 88alle 

semestrului ce se termina89, uă ferma decisiune pentru a cunoasce 

starea instructiunei la noi si a remedia plagile de care suffera, m’am 

incuragiatu a ve adresa supplica urmatórie. Pentru ca cursurile 

facultatiloru nóstre de littere se fie mai frequentate si onórea 

Instruct.‹iunii› la noi scapata de naufragiu, trebu‹i›esce cu deosebire 

inaltiatu interessulu limbeloru classice. Dupa {++} methodu insa dupa 

care s’a proposu pane acum la noi aceasta nu se poate face, ci numai 

prin introducerea methodei comparative. Nu se potu compara insa 

                                                            
79 ArhG III Varia 2, f. 82r-v, numerotată cu creion de Arion Roșu, cu ștampilă 
ovală violet B.A.R.S.R. pe verso. 
80 Adăugat, fără acoladă, deasupra rândului. 
81 Adăugat re sub rând. 
82 Adăugat deasupra rândului. 
83 trecuatu. 
84 Presupunând astfel prezența sa la București, o întâlnire la Minister poate să 
fi avut loc în vara lui 1876, când Georgian se întoarce de la Leipzig (inclusiv 
pentru a-și publica Essai sur le vocalisme roumain) înainte de a pleca la 
Berlin. 
85 româna și. 
86 Corectând reducu. 
87 Adăugat deasupra rândului. 
88 ce se. 
89 Probabil al doilea semestru al anului universitar 1875-1876. 
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limba latina si greaca singurea, fiendu una mai obscura de catu cea 

l’altaiv, cĭ numai prin mediloculu90 studiului limbei sanscrite, sora cea 

mai marev din familia arică și cea mai clară in forme. De ace‹e›a 

creḑu‹,› Dom.‹nule› Min.‹inistru›, ca luandu cunosciintei ca in toate 

Univers.‹itățile› din Germania, nu este una care se ‹nu› aiba 3 sau 4 

cursuri de limba sanscrita, si in asceptarea ca Guvern.‹ul› actual sa se 

inspire de mai fericite idei in ce‹e›a [81v] ce privescie economiile in 

budgetulu instrucțiunei si a fonda uă cathedra de limba Sanscrită la 

Universi.‹tatea› din Bucuresci, spre a putea servi Facultate‹a› de 

Littere de‹a›ră se‹-›mi permiteti a deschide un cursusu gratuit de 

limba sanscrita in unulu din cursurile [sic91] Universitatiei. 

Cursulu meu se va divide precum urmeadia. 

a) Grammatica limbei Sanscrite, cu referentie la limba greaca, latina, 

vechea Slavă și gotica. 

b) Explicatiuni 92de texte sanscrite din Chrestomathia cursului I. 

c) Explicatiuni din poemele epice Mahābhārata93 și Rāmāyaṇa94. 

d) Explicatiuni dincartile cosmogonice Purāṇas95 și hymne vedice. 

In asceptarea unui raspunsu favorabile, suntu‹,› Domnule 

Ministru‹,› allu Dtra. prea plecatu si suppusu serv.‹itor› 
96Elève de l’Ecole des Hautes  

Etudes 

Doctor in philosophiă 

Membre de la Société97 de linguistique  

de Parisvi 

 
–––––––– 

 
 

                                                            
90 Scil. mijlocul. 
91  cursurile pare lizibil, chiar dacă e eronat (pentru sălile?). 
92 din Chre.  
93 Mahabhārata. 
94 Rāmayaṇa. 
95 Puraṇas (s adăugat ulterior). 
96 Semnătura lipsește. 
97 Scris sociètè. 
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[XI. Schiță, cca. 1878]98 

 

Domnule Ministru, 

 

 Importanța studiuluĭ limbi‹i› sanscrite, sora cea mai mare a 

limbilor clasice‹,› este apriori probată prin multimea catedrelor ce ‹-› i 

sînt consecrate în docta și99 economa 100Germania; aceasta limbă, ca 

ace‹e›a care a conservat mai clar toate formele, a aruncat o lumina 

uĭmitoare asupra limbilor clasice, așia că studiu‹l›101 acestor dî‹n› 

urmă‹,› fără ajutoru‹l› limbi‹i› sanscrite‹,› este mijlocu‹l› cel mai 

eficace pentru a ajunge la eroare 102asupra esenț‹e›i acestor limbi. Un 

trecut confus al studiuluĭ limbi‹lor› elene și latine nutria și întreținea 

prejudiciu‹l›103 ca aceste doo limbi sînt suficiente lor însele. Filologia 

comparata ‹a› stins acest prejudițiŭ104 și astăzĭ nu există Universitate 

care să nu aibă o catedră dă limba sanscrita alaturi cu catedrele dă 

limbile clasice. Programele tutulor Universitatilor din Europa ne o 

spune. Asta-zi așia dar, Domnule Ministru, cînd Universitatea noastra 

are o catedra dă 105philologia comparata106‹,› absenta unii catedre dă 

limba sanscrita este pe atît dă neînțeleasă ‹pe› cît ‹este› și regretabilă. 

Suptsemnatu‹l›, absolvent al Facultați‹i› din Paris, membre de la 

Société de Linguistique et élève de 107l‹’›Ecole des Hautes-Etudes de 

Paris, doctor în filologiă108 da la Universitatea din Lipsca, posedînd 

certificate probînd cunoștiintele mele dă limba și literatura sanscrită, 

                                                            
98 ArhG III Varia 2, f. 80r, numerotată cu creion de Arion Roșu, nedatată și 
fără ștampilă. 
99 Adăugat deasupra rândului în locul unei virgule. 
100 si bogata în universități. 
101 Adăugat prin acoladă deasupra rândului. 
102 Completat deasupra rândului, peste la absu‹r›tizare. 
103 prejudiciul. 
104 prejudicțiŭ. 
105 limba. 
106 Cursul (gratuit) al lui Hasdeu a început, am văzut, în 1874 (OAI II, 2018, p. 
27 etc.), dar catedră devine în 1878. Construcția textului și grafia lui Georgian 
ar confirma că această ciornă e ulterioară celorlalte două editate aici.  
107 E. 
108 Bruion aici necorectat, cf. infra „philosophiă“.  
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după ce un an am rascolit bibliotecele Berlinului în calitatea mea dă 

întâi secretar al Agenți‹e›i Române, d’acolo după ce în zadar am oferit 

serviciile mele Onora109‹tuluĭ› Minister da Instrucțiune, după ce un an 

întregvii am propus gratuit limba sanscrită la Universitate, încurajat dă 

luminile 110întinse ale Domni‹e›i voastre, care nu vor permite o 

asemen‹e›a intervertire, crea‹rea› unei catedre dă filologia comparată, 

când elementele da comparat lipsescviii. 

 

–––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
109 Onora‹tuluĭ› Dstră Predecesor. 
110 D. 
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Note 

 
i O prezentare și mai amănunțită a bibliotecilor, periodicelor și colecțiilor de 
indianistică și studii indo-europene, precum și a École pratique des Hautes 
Études, avea să-i ofere Georgian la 29 septembrie același an lui Ioan Zalomit, 
acum OAI II, 2018, pp. 143-144. 
ii Fiindu-i alma mater, Georgian menționează aici Universitatea din București 
în calitate de absolvent și insider. 
iii La fel către Zalomit, la 29 septembrie 1875, din Leipzig: „În programele și 
proiectele din țară nu se vede pomenită această limbă, eu prin urmare cu toate 
bunele mele intențiuni și cu toată laboarea mea, pe care Dumnezeu o știe, mă 
văz expus a fi fără ocupațiune întorcându-mă în România, și mijloacele mele 
nu-mi permit o asemenea stare“ (text aici normalizat și modernizat, dar ediție 
și context în OAI II, 2018, pp. 140-146). Pentru foarte multă vreme și de bună 
seamă în afara publicațiilor, statutul public al unui savant era confirmat 
exclusiv prin asocierea cu o universitate și cu facultatea sau facultățile ei de 
profil, printr-o catedră și mai ales prin studenți, discipoli și continuatori cu 
relevanță maximă în istoria disciplinelor academice asiatice, abia după 1945 
apărând și impunându-se, pe lângă figura profesorului, și aceea – mai 
ambiguă, căci mai prost înțeleasă – a cercetătorului. Pentru Georgian, „redus 
a nu putea continua studiile ce am început, neavând locul unde profesa“ 
înseamna de asemenea să nu accepte statutul de cercetător privat, cum avea să 
fie forțat să devină, cu o presiune depistabilă aici timp de trei decenii, de 
instituțiile și împrejurările care compuneau mediul academic și cultural al 
(cum spun istoricii când prezintă aparent mut procese aparent oarbe) timpului. 
iv Limbile greacă și latină au devenit cu adevărat limbi indo-europene odată cu 
descoperirea limbii sanscrite. Și invers, din compararea lor directă și 
exclusivă, fiind obscure analizei după cum o spune și Georgian (destul de 
neclar, poate, pentru un ministru), nu au rezultat legile lingvistice care să 
ateste și definească familia indo-europeană, având nevoie de cel puțin o altă 
limbă-martor antecesor. 
v Așadar nu mamă (sau bunică, sau străbunică), cum argumentau înrudirea 
unii dintre comparatiștii din vremea lui William Jones: „soră mai mare“ era 
mai degrabă o noutate pe atunci, în tot cazul una foarte considerabilă în limba 
română, și expresia introductivă a rămas în uz până târziu. 
vi Se înlocuiește astfel citarea normalizată parțială a f. 80v în OAI, I, 2017, p. 
75 n. 115 (conținea două erori). 
vii Mai probabil anul universitar 1877-1878 decât cel anterior, chiar dacă 
anunțul cursului a fost publicat în 1876 (OAI I, 2017, p. 255). 
viii Cum nici aici Georgian nu pomenește numele lui Hasdeu, ci numai catedra 
sa nou dobândită, devine încă și mai probabil (chiar decât argumentam în OAI 
II, 2018, pp. 28-29) ca Hasdeu să fi jucat, desigur oral, un rol nefast – 
cunoscut cum avea să rămână pentru recalcitranțe, toane și îndepărtarea 
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discipolilor pe măsura sa – în destinul lui Georgian. Altceva primează: 
observația lui Georgian, confirmată azi prin contrast de faptul că, neavând 
timp de peste 140 de ani sanscritiști printre indo-europeniști, mediul științific 
românesc nu a putut confirma nici un lingvist sau filolog indo-europenist de 
calibru universal (așa cum sunt unii savanți maghiari, cehi sau polonezi, căci 
nu geografia culturală europeană primează, ci raportarea individuală – și apoi 
de școală sau direcție de cercetare – la limba sanscrită). Pare fatal recurentă și 
regresia la vorba pomenită (OAI I, 2017, p. 156 n. 437) a lui Panu către 
Hasdeu: „nouă nu ne trebuie sanscritiști și zendicești, nouă ne trebuie filologi 
ai limbilor romanice și slaviști“, în care cel mai iluzoriu cuvânt nu e, desigur, 
„zendicești“, ci chiar „nouă“. La asemenea atitudini jalnice ripostase deja la 
1872, cu brio, Maiorescu: „Ce să ne mirăm de cei obscuri, când însuși d. 
Cipariu [...] afirmă că nu cunoaște scrierile limbistice ale lui Max Müller și, 
după atâta timp, nu căutase încă să le cunoască. Dacă d. Cipariu – iacă tot ce 
putem răspunde la aceasta – nu cunoaște pe Max Müller, paguba nu este a lui 
Max Müller“. A ne întreba cine, cât și cum i-a pomenit și urmat vreodată pe 
V. Bănățeanu, Th. Simenschy sau C. Poghirc în contexte veritabile de 
cercetare internațională ne-ar edifica și mai rapid asupra limitelor conturate 
deja de Hasdeu, un creier oricum mai încăpător decât acești (și mulți alți) 
indo-europeniști români. Dacă li s-ar extrage toate elementele de comparație 
cu limba română ca limbă indo-europeană și toate problemele de substrat 
regional, scrierile multora dintre aceștia ar fi aproape efectiv nule, căci ar 
arăta asemeni unor conspecte elementare, lipsite de orice contribuție proprie, 
când toate rămân exclusiv (ca revista începută în 1976 și din care abia a apărut 
un al doilea număr patru ani mai târziu...) ad Dacoromanos pertinentia. Dacă 
lingvistica comparată indo-europeană a fost, în România, începând cu Hasdeu, 
utilă exclusiv pentru limba maternă, ea s-ar fi cuvenit totuși să-i recunoască 
similar o hiper-maternitate limbii sanscrite. „Când elementele de comparat 
lipsesc“ însemna deja în epocă, literalmente, că ar lipsi cele mai arhaice, 
numeroase și sigure „elemente de comparat“, patrimoniul sanscrit surclasând 
el singur cu ușurință, o știm mult mai adecvat astăzi, patrimoniul lingvistic, 
literar și cultural combinat al tuturor limbilor indo-europene din Antichitatea 
mediteraneană, adică al singurului areal de fapte de limbă și cultură echivalent 
sau echivalabil cu subcontinentul indian. Cetățenii responsabili ai Republicii 
literelor a secolului al XIX-lea învățau, oricum, că sunt de fapt la fel de 
departe, deci la fel de aproape, de Mahābhārata pe cât de Iliada și Eneida, 
solul propriu-zis al acestora împreună fiind mai degrabă timp, și anume 
început al timpului, decât cadastrare național, semi-continental sau continental 
viciată. O observație așadar profetică, și ea parte din destinul lui Georgian. 
Aici se cuvine reamintită observația elevului său Iordănescu din 1907, 
discutată deja în OAI I, 2017, p. 60: „Primit cu indiferență de către cei care 
puteau să îl ajute și considerat de mulți un utopist, deschide totuși singur un 
curs de gramatică sanscrită la Universitate și câțiva studenți, care înțelegeau 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE (III): MEMORII PENTRU O CATEDRĂ  
DE LIMBA SANSCRITĂ LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI (1875-1878) 

275 

                                                                                                                          
că o catedră de gramatică comparată indo-germanică nu poate să existe fără 
auxiliarul ei, limba veche indiană, îl audiau cu zel“ (subl.m.E.C. Evident, mai 
degrabă gramatica comparată s-a dezvoltat ca auxiliar al sanscritei decât 
invers). „Nu poate să existe“ e percepția deja clasicizată în secolul al XIX-lea, 
însă în secolele XX-XXI, la Universitatea din București, chiar și gramatica 
comparată a putut fi ilustrată numai secundar și intermitent, în catedra de 
Limbi clasice. Am descris (și pledat pentru) proiectele de fondare ale lui 
Georgian și Eliade într-o sesiune de comunicări științifice rememorând a 125-
a aniversare a cursului lui B. P. Hasdeu (Facultatea de Limbi străine, 7-8 
noiembrie 2000), la invitația profesorului Dan Slușanschi (1943-2008), și ale 
cărei lucrări nu au fost, din câte știu, publicate, prezentarea Facultății 
(accesibilă la http://lls.unibuc.ro/prezentareflls/) nefăcând oricum nici un fel 
de referire la predarea limbii sanscrite sau a oricăror altor limbi indiene 
premoderne din 1864 și până azi. Un asemenea eșec ne plasează încă pe toți, 
poate, înăuntrul viziunii eșuate a tânărului Georgian. În materie de neajunsuri, 
spectrul ei a dezvoltat aluri de permanență – și măcar pentru a ilustra 
mecanica neputinței mai multor generații astfel de documente trebuiau să 
existe în mai mult de un exemplar. Într-un oraș european care poate cheltui 
fără discernământ într-o singură săptămână resursele anuale prin care 
universitatea lui ar putea figura – dar nu o poate face fără studiul Asiei și al 
istoriei religiilor – măcar în primele două sau trei sute de universități globale.  
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„Pour les rapports entre le maître et le disciple, nous renvoyons à l’esquisse 
écrite en français par Georgian : Une tasse de thé chez le Professeur Weber 
(ArG II Mss. 18)“ (Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 106 n. 48). 
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UNE TASSE DE THÉ CHEZ LE PROFESSEUR WEBER 

 
–––– 

 
[Ir] — Ich habe Ihnen eine Empfehlung zu machen. 

— Was für [sic]? 

Là-dessus le portier me montre une carte, soigneusement 

pliée à ‹l’›un des coins, c’est le coin droit d’en haut. 

— Tiens‹,› c’est le professeur Weber ! Wann ist der Herr 

gekommen ? 

— Na gestern, mit der Licht [sic], répondii le portier en 

accrochant son pince-neziii.  

— So ist gut, ich dankeiv Ihnen noch mal, 

— Morgen. 

— Morgen, grommelav le portier en accrochant son pince nez 

qui pendait à un cordon huileuxvi. Il sortit. 

Sur la carte on lisait : 

 

Herr‹n› Dr. Géorgian 

ersucht 

15/J.vii Professor Dr. A. Weber 

 Freitag Abend (19 J.viii) 8 Uhr 

bei ihm Thee zu trinken.  

  

Je pensais maintenant seulement à me rappeler le Vendredi soir, mon 

Dieu‹,› à l’étranger, quand on n’a pas de calendrier surtout, c’est si 

difficile de savoir le jour au juste. Et depuis Lundi àix Vendredi je n’y 

ai plus pensé. 

Voilà Vendredi. Il est cinq heures.  

— Entrez. 

— Zwei junge Damen wollen Ihnen [sic] sprechen. 

— Aber ich habe gesagt ich bin nicht zu sprechen, ich bin 

nicht zu Hause. 

— Ja, aber Frau ... hat die Carte von ‹den› Damen genommen 

und hat gesagt Sie wären zu Hause. 
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— Ist gut ‹.› Lassen Sie herein kommen. 

— Guten Abend‹,› Herr Doctor‹.›  

 — Guten Abend‹,› meine Fräulein. Bitte, nehmen Sie Platz. 

J’avais une peur bleue, je me disais, si ces dames allaient rester toute 

la soirée ! je suis perdu. Le temps était court, je ne pouvais pas au 

moins poser la carte du Prof Weber sur la table, pour qu’on la lise, 

pour qu’on demande q[uel]q[ue] chose. Enfin on parle chose et autre, 

je tâchex d’être aimable, et vous savez si l’on réussitxi en pareilles 

occasions, [Iv] la conversation tombait déjà quand‹,› désespéréxii, je 

m’accroche xiii  à la question d’amour, ah ! je suis sauvé. La 

conversation reçoit un nouvel entrain. Ah ! je me suis repenti tout de 

suite, les dames étaient affamées de pareille conversation, et le 

sentimentalisme affecté jusqu’à être palpé les faisait pousser des 

exclamations d’admiration et de bien-être... 

— Voilà, on va rester jusqu’à minuit. 

— Je suppose que vous ne vous ennuyez pas chez moi, 

mesdemoiselles.  

— Mais point, Monsieur, vous êtes d’une fécondité... Le mot 

n’était pas très bien choisi. 

— Ah ! que vous êtes heureuses. Ah ! jeunesse. À cet 

âge l’on a du plaisir tous les jours, on dispose les plaisirs une 

semainexiv d’avance. À propos, qu’aviez vous pour ce soir ‹?› 

— Nous pensions aller au concert. 

— Je regrette du xvplus profond de mon cœur ne pas pouvoir 

vous accompagner, ça m’aurait fait tant de plaisir. Pour ce soir au 

moins, je suis invité chez un Monsieur à prendre une tasse de thé, ah ! 

j’y vais m’ennuyer. Je n’y pensais guère vous le devriez.  

Enfin. On se lève, je leur [sic] aide à passer leurs manteaux, 

leurs {+}attesxvi, et juste devant la porte je commence à regretter leur 

départ si prompt. C’était un affreux mensonge, elles y étaient depuis 2 

heures. On se promet de se revoir, on s’en va... 

— Anna, vite‹,› une {++} me habite, de l’eau, ah ! voyons 

dépêchezxvii-vous voyons ! ah quelque chose à croquer, ah pardon, à 

manger, et à boire, que ça ne soit pas longue, j’ai une mille à 

fairexviii‹.› 
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— Aber Herr Doctor, wieder fort? Sie lassen sich gar nicht 

mehr sehen. 
xixC’était la patronne qui ‹ap›paraissait.  

Allons donc‹,› je me suis dit c’est fini‹,› on va me voler 

encore quelques minutes. Pensez à mon désespoir. Elle m’en avale 

une demi-heurexx. Une demi-heurexxi, tenez‹,› il y a des gens qui ne se 

doutent de rien. Elle bavarde. Elle bavarde. Enfin. 

— Je crois que je vous retiens trop ! Il était temps‹,› mon 

Dieu, et je le croyais bien. Mais je fais semblant de ne pas être 

empêché. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. XLII. ArhG II Ms. 18. 
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Note 

 
i ArhG II Ms. 18 constituie miscelaneul cel mai divers al întregii arhive și 
cuprinde treisprezece secțiuni diferite și nenumerotate de manuscrise grupate 
în câte un dosar, mapă sau plic, cele mai multe dintre ele fiind scrise în 
română (începând cu o schiță datată 21 decembrie 1870, așadar din al doilea 
an de studenție la Universitatea din București), în franceză și în germană, 
așadar din întreaga perioadă a studiilor universitare (1869-1877). Textul de 
față este scris pe o coală largă de papetărie germană, cu cerneală albastră 
acum decolorată, și e numerotat „I-II“. E un text probabil incomplet, sau cel 
puțin sub această formă l-am regăsit și în 1996-1997, fără să depistăm vreo 
altă referință (manuscrisă sau tipărită) la continuarea sau încheierea sa. 
Despre Weber și Georgian, vezi deja Arion Roșu, Georgian, 1966, pp. 105-
108 („Une aimable lettre adressée par Weber à Georgian dans Ms. 5102, f. 
104; cf. f. 123v“, p. 106 n. 48), Ciurtin, Georgian, 1997, pp. 150-151, și acum 
OAI I, 2017, pp. 32-33, 56-58, 62-63, 272 (în română) și 231-238 (în fanceză), 
precum și OAI II, 2018, pp. 38, 143 (română), 39-60, 136 (franceză).  
ii repond. 
iii pince nez. 
iv Danke. 
v gromela. 
vi Incert. 
vii Incert. 
viii Cartea de vizită nu s-a păstrat. Am citit în primă instanță  (19 J.) 
(pentru Januar, Juni sau Juli, acceptabile fie pentru 1876, fie pentru 1877) și 
am presupus că invitația a fost făcută în vara lui 1877 (a Independenței, de 
altfel), după ce Georgian a elaborat – chiar la invitația lui Albrecht Weber – și 

încheiat ediția critică din        Rasamañjarī. Aceasta prezintă pe marele plic 

galben un text latin și o dată (Ad fidem quattuor Berolinensis bibliothecae 
codicum edidit, descriptione et variis lectionibus instruxit C. D. Georgianus, 
philosophiae doctor, Berolini, 1876, acum în OAI II, 2018, pp. 61-110), ediție 
care ar fi putut reprezenta, mai mult decât ceaiul de seară, obiectul invitației și 
vizitei. Weber era pe atunci un profesor de 51 de ani, extrem de activ, 
organizat și minuțios, după cum atestă cele șase titluri însumând 646 de pagini 
(!) pe care le-a scris (de mână) și publicat de-a lungul anului 1876, cf. Asko 
Parpola, „Publications of the Great Indologist Fr. Albrecht Weber“, în Juha 
Janhunen, Asko Parpola (eds.), Remota Relata. Essays on the History of 
Oriental Studies in Honour of Harry Halén | Сборник наyчныx статеЙ по 
истории востоковедения к шестидесятилетию Г. Т. Галена, Studia 
Orientalia 97, Helsinki, Finnish Oriental Society, 2003, pp. 189-219 (aici 
208). Descifrând însă textul german, Ana Tabarasi-Hoffmann citește D. 
(Dezember) și, deși confirmă că 19 decembrie 1876 nu a picat într-o vineri 
(iar 1875 și 1877 sunt excluși), ne oferă o stratagemă de lectură a întregului 
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manuscris diferită și cu mult mai captivantă. Ea vede mai întâi un indiciu 
suspect în fraza „mon Dieu, à l’étranger, quand on n’a pas de calendrier 
surtout, c’est si difficile de savoir le jour au juste“, și pe drept cuvânt: îi 
alăturăm aici, dintre manuscrisele la dispoziție, schița de poem Din exil, de 
două ori copiată în ArhG II Ms. 20 (două file nenumerotate scrise față-verso, 
ștampila B.A.R.S.R., una dintre ele fiind datată „Paris 10 Noembrie 1872“), în 
care strofele se încheie cu un vers identic: „Căci în străinătate eu nu pot să 
trăiesc“. Sprijinită de o vastă cunoaștere a literaturii germane, ea schițează 
apoi un deznodământ plauzibil: Georgian ratează (din pricina doamnelor 
intempestive) vizita la Weber, dar descoperă mai târziu (narativ preconizat de 
indiciul nesiguranței calendarului) că profesorul notase greșit data și că vizita 
poate încă avea loc, căci – într-adevăr – „s-ar justifica literarizarea confuziei“. 
Ce e sigur e că Georgian ajunsese la Berlin și înainte să se stabilească pentru 
un an acolo, căci ArhG VI 1 Varia 1 păstrează și un bilet de tren emis „Für 
Herrn Dr. Géorgin“ (sic) la Berlin, cu data de 1 aprilie 1876, precum și că o zi 
de Freitag 19 (cum se poate citi indiscutabil) nu apare decât în mai 1876 și în 
ianuarie 1877 (pentru care și optăm, ghidați și de vestimentarul manteaux, și 
de grafia unui bruion de 6 rânduri către o neidentificată Fräulein din Leipzig, 
la 14 ianuarie 1876, în III Varia 1, scris , datând în consecință). 
ix a. 
x ctache. 
xi reussit. 
xii désesperé. 
xiii Verb aproape în întregime acoperit de ștampila neglijentă. 
xiv După semaine a fost suprimată o virgulă. 
xv Adăugat desupra rândului. 
xvi Indescifrabil. 
xvii depechez. 
xviii Parpola (op. cit., 2003, p. 192) dă ca adresă Oranienburger-Strasse 112 
pentru vizitele din 1873-1875 ale studentului Francesco Lorenzo Pullè (scris 
în n. 6 Pullé), iar mai târziu Ritter-Strasse 56. Poate că nu era nici prima vizită 
acasă la Albrecht Weber: evaluarea distanței e plauzibilă, cum știm și din 
corespondența sa (din decembrie 1876, respectiv ianuarie și iunie-iulie 1877) 
că Georgian a locuit în Neustädtische-Kirchstrasse 6b (OAI I, 2017, pp. 312, 
315, 319, 321, dar a semnat și din Salomon-strasse în iulie 1877, cf. OAI II, 
2018, p. 166). Merită amintit că, spre deosebire de Georgian, coetaneul său 
Francesco Lorenzo Pullè (1850-1934) izbutise de pildă să fondeze și întrețină 
un „Museo Indiano” care a subzistat în Bologna între 1907 și 1935, cu multe 
dintre exponate derivând din călătoriile indianistului italian în sub-continentul 
asiatic. 
xix Rând intercalat, cu cerneală neagră. 
xx demie heure. 
xxi demie heure. 



 
 
 
 
 
 

 

 



  
  

  
Constantin GEORGIAN, Opere asiatice inedite.   

Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904.  
Ediție critică. Partea a III-a și Epilog. 

 
  
 

E.3. 
 

ARHIVA CONSTANTIN D. GEORGIAN 
 

MS. ROM. 5103 
MS. ROM. 5104 
VI 1 VARIA 1 
III VARIA 1 
III VARIA 2 

 
 

CORESPONDENȚĂ ȘI ACTE (III) 
1873-1893 

 
13 scrisori și 14 emitenți  

 
din și în  

 
FRANȚA,  

GERMANIA 

 
ȘI 

 (REGATUL) ROMÂNIA 
 

Corespondență I-II și Acte:  
126 scrisori și 48 documente de la 71 emitenți, scrise în 1862-1898, 

în OAI I, 2017, pp. 277-338 și II, 2018, pp. 111-290,  
în limbile franceză, germană, italiană și română,  
cu pasaje în sanscrită, greacă, latină și engleză. 
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ARHG MS. ROM. 5103, MS. ROM. 5104, III VARIA 1 ȘI VARIA 2 conțin 
scrisori și bruioane manuscrise redactate și adnotate în limbile 
franceză, engleză, germană, italiană, persană, română și sanscrită, 
prinse într-o numerotare câteodată aleatorie (mai ales III Varia 1), cu 
secvențe masive de epistolar rânduite – pe cât i-a fost posibil lui Arion 
Roșu înainte de emigrare – cronologic, sau nedatate, nenumerotate și 
neidentificate (restul, inclusiv corespondența intimă destul de 
considerabilă, din care însă nu am selectat nimic în cuprinsul ediției). 
Cf. Ciurtin, Georgian, 1997, p. 160 n. 42. 
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CATALOG CRONOLOGIC AL SCRISORILOR EDITATE (III) 
 

Pentru primele două părți ale epistolarului, a se vedea cataloagele din 
Constantin Georgian, Opere asiatice inedite, București, IHR, Partea I, 
2017, pp. 279-280 (51 de scrisori în franceză și română provenind de la 22 
de corespondenți din cinci țări, redactate între 1873 și 1900) și Partea a II-
a, 2018, pp. 113-118 (75 de scrisori în franceză, germană, italiană și 
română, cu pasaje în sanscrită, greacă, latină și engleză, provenind de la 
49 de emitenți din șase țări, redactate între 1873 și 1898), aici numerotate 
consecutiv, precum și catalogul de Acte din Partea a II-a, 2018, pp. 239-
242 (48 de documente în franceză, germană, latină și română, provenind 
de la 38 de emitenți din trei țări, redactate între 1862 și 1883). 

 
127. Constantin Georgian și Marcu Farchi către un director al Universității din 

Paris (vara-toamna 1873). 
128. Ernst Kuhn către Constantin Georgian (Leipzig, 22 iulie 1875). 
129. Arsène Darmesteter către Constantin Georgian (Paris, toamna lui 1876). 
130. Constantin Georgian către un librar berlinez neidentificat (2 martie 

1877). 
131. Constantin Georgian către I. Ghermănescu, P. Alexandrescu și D. T. 

Dobrescu (București, 10 noiembrie 1878). 
132. Dumitru Georgian către Constantin Georgian (București, cca. 1880). 
133. Familia (Cristache) Georgian către Moritz Bernhard (București, 14 

septembrie 1882). 
134. Dimitrie C. Boroianu către Constantin Georgian (București, după 1888). 
135. Procură de la sora sa Alexandrina, înscriere la Tribunal și însemnare 

(Pitești, 13 ianuarie 1889 | București, 3 martie 1889). 
136. Constantin G. Enescu, Ion Rosescu și Constantin Gogu către Constantin 

Georgian (București, noiembrie 1889). 
137. Stabilimentul litografic G. Voneberg (București, februarie 1891). 
138. Lazăr Șăineanu și familia Ralian Samitca către Constantin Georgian 

(Craiova-București, martie 1893). 
139. Maison R. & V. Simon către Constantin Georgian (București, aprilie 

1893). 
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Catalog alfabetic al emitenților. 
 
1. Dimitrie C. Boroianu, secretar al Seminarul Central, București (1). 
2. Arsène Darmesteter, profesor la École des Hautes Études, Paris (1). 
3. Marcu Farchi, student al Université de Paris-Sorbonne (1). 
4. Constantin Georgian, din Paris (1), din Berlin (1) și din București (2). 
5. Dumitru Georgian, tatăl lui Constantin Georgian, București (1). 
6. Familia (Cristache?) Georgian (1). 
7. Constantin G. Enescu, Ion Rosescu și Constantin Gogu, epitropi ai 

Așezămintelor „Nifon Mitropolitul“, București (1). 
8. Ernst Kuhn, profesor la Universitatea din Leipzig (1). 
9. Maison R. & V. Simon, București (1). 
10. Lazăr Șăineanu și familia Ralian Samitca, editor-tipograf, Craiova-

București (1). 
11. Stabilimentul litografic G. Voneberg | Carol Göbl (1). 
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1271 
Constantin Georgian și Marcu Farchi  

către un director al Universității din Paris (1873). 
 

[Paris, probabil vara/toamna 1873.] 
 

Monsieur le Directeur, 
 

La sympathie de la Roumanie pour la France s’est montrée 
dans plus d’une occasion. Entre autres marques de sympathie est 
encore celle-ci. Elle a contracté depuis long temps la généreuse 
habitude d’envoyer ses fils faire leur éducation en France, les imbiber 
de ses idées, pour la faire vivre et prospérer dans l’esprit de la 
France2‹,› notre sœur ainée3 et sous son drapeau. Il y a un an nous 
fûmes envoyés par notre gouvernement à compléter nos études 
littéraires dans le but de devenir professeurs dans notre Roumanie. 
Nous venions à peine d’obtenir le grade de Licencié ès lettres et 
philosophie. Notre but étant de passer le doctorat devant la Sorbonne. 
Nous nous sommes aperçus que notre licence n’a pas de valeur et ne 
peut conférer le droit de passer le doctorat. Le temps de notre séjour à 
Paris est limité. Si nous essayons de passer encore une fois la licence à 
Paris‹,› le temps nous manquera de pouvoir passer4 le doctorat. Les 
études que nous avons faites ne s’éloignent pas beaucoup de celle 
qu’on demandent à la Licence de Paris si ce n’est une pure différence 
de méthode. Nous possédons des actes qui pourront attester de ce que 
nous avançons. Nous prenons5 donc‹,› Monsieur [8v] le Directeur‹,› la 
respectueuse liberté de vous prier, d’ordonner qu’une licence de Paris 
nous soit déclarée‹,› vue [sic] la valeur des titres que nous avons, qui 
equivalent avec une licence Française et que nous avons l’honneur 
d’exposer plus bas.  
1o. Diplôme de Licencié ès6 lettres et philosophie, en toute règle et 

muni du cachet de l’Université. 

                                                 
1 ArhG III Varia 1, f. 8r-v-9r, fără dată, cerneală neagră, duct rapid, ștampilă 
cărămizie B.A.R.P.R. 
2 Autocolonialism considerat aproape genetic în epocă și oricum larg 
îmbrățișat de tinerele elite curând ridiculizate de Eminescu, însă Georgian și 
Farchi arată că dimpotrivă, ei își muncesc viața, nu și-o plimbă. 
3 Asemeni sanscritei, am văzut, față de toate limbile indo-europene. 
4 Scil. ensuite aussi. 
5 prions. 
6 èst. 
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2o. Thèse de Licence imprimée en Roumain, portant l’apostyle du 
Doyen de la Faculté des Lettres de 7Bucarest, qui l’a admise et en 
vertu de laquelle il confère le titre de Licencié ès8 lettres 

3o. Certificat spécial contenant détaillement les titres des matières dont 
9nous avons subit l’examen10 dans trois séries, et qui font les 13 
examens préalables avant la soutenance de la Thèse. 
 La philosophie, l’histoire de la philosophie, L’histoire universelle 
critique et l’histoire Critique de la Roumanie sont les matières qui 
ne sont pas dans le programme de Licence de Paris. Le reste est 
parfaitement le même que dans le programme de Paris. 

4o. Certificats attestant que nous avons suivis avec exactitude et 
assiduité pendant un an les 11cours de littérature latine et grecque, 
d’histoire de la littérature classique, de Philosophie et Histoire de la 
philosophie, de Grammaire, de littérature Française, tant à la 
Sorbonne qu’au Collège de France. Ces derniers certificats ont été 
envoyés en Roumanie sous la demande du Recteur de [9r] 
l’Université de Bucarest. Nous sommes prêts à les mettre à votre 
disposition dès que vous le commanderez. Nous vous prions donc 
respecteusement‹,› Monsieur le Directeur‹,› que‹,› vu les titres que 
nous produisons, vous fassiez qu’il nous soit déclaré une licence de 
Paris et pouvoir continuer nos études en France, et ne pas courir 
ailleurs pour un titre demandé dans notre pays. 

Comptant sur votre générosité‹,› Monsieur le Directeur‹,› 
daignez croire aux manifestations de notre 12respect le plus profond et 
de la haute considération avec laquelle13 nous sommes vos très 
humbles serviteurs14. 

 
[Constantin Georgian & Marcu Farchi] 

 
 

                                                 
7 Paris. 
8 èst. 
9 Adăugat peste on a. 
10 exament. 
11 etudes. 
12 plus profond. 
13 la quelle. 
14 Duct rapid, scriind genereuse | education | prosperer | fumes | completer | 
conferer | difference | methode | declaré|e | series | prealables | generosite |. 
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12815 
Ernst Kuhn16 către Constantin Georgian (Leipzig, 22 iulie 1875). 

 
17 Zeitzer Straße, Leipzig. 

22 Juli 1875. 
 
Hochgeehrter herr, 
 
ich bedauere sehr Ihnen mittheilen zu müssen, dass ich mit schluss 
dieses Semesters Leipzig verlasse, um einer berufung nach 
Heidelberg17 folge zu leisten. 

Die bedingungen der inscription an hiesiger Universität 
werden Sie ganz genau auf dem „Universitäts-Gericht” (im hofe des 
„Augusteum‹“› links) erfahren. 

Meiner interpretation von Delbrücks vedischer Chrestomathie 
beizuwohnen steht Ihnen jederzeit frei18; ich lese dies colleg noch 
dreimal (Dienstag und Freitag von 4-5 in No. 9 [29v] des 
Bosnerianum). 

 

                                                 
15 ArhG III Varia 2, f. 29r-v, cerneală neagră, semnătură foarte proeminentă, 
ștampilă ovală roșie MSS A.R. Transcriere datorată Anei Tabarasi-Hoffmann. 
16 Despre Ernst Wilhelm Adalbert Kuhn (1846-1920), vezi deja OAI I, 2017, 
pp. 32 (de corectat prenumele), 230, 271 și 289 n. 32.   
17 ArhG III Varia 2, f. 42 & OAI I, 2017, p. 75 n. 114: „la Lipsca n-am curs de 
filologie comparată. Un profesor care ținea un curs de antichități indiane a 
plecat la Heidelberg“. 
18 Despre abia apăruta Vedische Chrestomathie a lui Berthold Delbrück, cf. 
OAI II, 2018, p. 133 n. 62 (vezi de asemenea OAI I, 2017, pp. 158 n. 446, 259 
cum 268 n. 5 și II, 2018, p. 189). Georgian îi va comunica lui Jarník, la 10 
august: „acum trei săptămâni am auzit cursul de sanscrită vedică al fiului lui 
[Adalbert] Kuhn [i.e. Ernst], mi s-a părut mediocru“ (acum în OAI I, 2017, p. 
289), și apoi lui Bergaigne, la 2 septembrie: „J’ai assisté aux trois dernières 
conférences de Kuhn fils, sur l’explication de la Chrestomathie de Delbrück. 
Dans 3 quarts d’heure (trois fois par semaine) il expliquait de 20 à 30 lignes, 
et il faisait lire un des auditeurs deux distiques, qui en donnait une traduction 
littéraire. Le Professeur revenait sur quelques formes grammaticales bien 
maigre, bien sèches, aucune mais absolument aucune explication 
mythologique, aucun rapprochement, et ainsi on continuait. C’est vrai 
l’amphithéâtre est magnifique, grand... mais il n’y avait que 4 auditeurs, moi y 
compris“ (acum în OAI II, 2018, pp. 133-134). Nu sunt acestea indicii că 
Georgian spera să se pregătească pentru a deveni un și mai bun profesor de 
sanscrită? 
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Mit ausgezeichneter Hochachtung 
Ihr 

ganz ergebenster 
Dr. Ernst Kuhn 

 
 

12919 
Arsène Darmesteter către Constantin Georgian  

(Paris, toamna lui 1876). 
 

Lundi matin 
Cher Monsieur Georgian, 

 
Revenu hier à Paris d’un mois en Angleterre, je trouve votre 

petit volume sur le Vocalisme Roumain20. Je vous remercie de 
l’honneur que vous me faites en me le dédiant & en inscrivant mon 
nom sur la première page. Je n’ai pas eu encore le temps de le lire, je 
n’ai pu que le parcourir ce matin21 ; j’ai pu y remarquer des faits qui 
sont pour moi nouveaux, spécialement les observations sur le vieux 
roumain. Vous avez eu une excellente idée de faire intervenir 
l’histoire de la vieille langue dans l’explication de la langue actuelle. 

Excusez-moi de ne pas entrer dans quelques détails sur votre 
ouvrage. D’abord, ma trop grande incompétence dans les questions 
relatives au roumain, puis le désir de répondre immédiatement à votre 
envoi & de vous envoyer mes remerciements sans tarder, 
m’empêchent de le faire. Mais je me promets de l’étudier avec tout le 
soin qu’il mérite ; j’aurai beaucoup à y apprendre & mon 

                                                 
19 ArhG III Varia 2, f. 175, ștampilă ovală roșie MSSE A.R., plasată înaintea 
scrisorii fratelui său James Darmesteter din 1875, publicată în Ciurtin, 
Georgian-Darmesteter, 2015, cf. OAI I, 2017, pp. 294-296. A fost citită și 
citată pentru prima dată de Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 104 n. 36, apoi în 
Ciurtin, Georgian, 1997, p. 155. Despre Arsène Darmesteter Georgia îi 
scrisese lui Abel Bergaigne în septembrie 1875, cf. acum OAI II, 2018, p. 138. 
20 Essai sur le vocalisme roumain, précédé d’une étude historique et critique 
sur le roumain par C. D. Georgian, Licencié ès Lettres et en philosophie. 
Élève de l’École des Hautes Études, Membre de la Société de Linguistique de 
Paris, Bucarest, Typ. Românul | Charles Göbl, 1876, x+106 pp. 
21 Adăugat peste rând. 
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enseignement à l’École ‹des hautes études› en profitera dans une large 
mesure, ce dont je vous suis par avance reconnaissant (1)22. 

Quand paraîtra la première partie ? La table des matières 
indique des problèmes fort intéressants & vraiment capitaux. 

Je vous renouvelle mes sincères remerciements.   
 

Votre tout dévoué 
A. Darmesteter23 

69 R.‹ue› d.‹e› Lyon24. 
Mon frère vous envoie ses amitiés25. 
 
(1). Il est fâcheux que le texte soit déparé par des nombreuses fautes 
d’impression, chose inévitable dans un ouvrage imprimé à l’étranger 
par des imprimeurs non français26. 

                                                 
22 Notă a lui Arsène Darmesteter, a cărui observație coincide, pe drept cuvânt, 
din nefericire (observam în OAI II, 2018, p. 132 n. 43, vezi și polemica 
Neumann-Hasdeu, pp. 168-169 n. 238), cu cele făcute de profesorul lor 
Gaston Paris în recenzia sa din Romania 6 (1877), p. 147, acum și în OAI II, 
2018, p. 302. Ce se întâmplase de fapt? o știm din corespondența lui Georgian 
cu Jan Urban Jarník din acel 1876. La 26 martie îi scria din Leipzig: „La 15 
martie am trecut examenul de doctorat. Am fost admis cu un brillant succes. 
Examinatori au fost Curtius (filologia limbilor indoeuropene), Ebert (filologia 
limbilor roman‹ic›e) și Brockhaus (sanscrită). Teza mea conține 330 pagini 
asupra unor legi necunoscute încă în limba română. Manuscriptul l-am 
expediat la Paris unde se va imprima jumătate; iar cealaltă jumătate la 
Giessen“, dar revenea la 7 mai: „Manuscriptul tezei mele s-a pierdut pe 
drumul Parisului. Nu știu dacă ți-am scris acest lucru care m-a turburat foarte 
mult“ (acum OAI I, 2017, aici pp. 303 și 305).  
23 De la Arsène Darmesteter (cf. OAI I, 2017, pp. 54, 68, 181 și 229) s-au 
păstrat și două certificate École des Hautes Études pentru Georgian din 1874, 
acum în OAI II, 2018, pp. 265 și 271-272, precum și o confirmare indirectă, a 
președintelui Section des sciences historiques et philologiques, L. Regnier, a 
frecventării cursurilor sale și în 1875, acum în OAI II, 2018, pp. 278-279. 
Fragmente din cursurile lui A. Darmesteter (ca și din cele ale profesorilor 
germani) frecventate de Georgian se păstrează în ArhG V Varia 3. 
24 Aceeași adresă pariziană ca și James Darmesteter. 
25 Formulă frățească în oglindă în scrisoarea lui James Darmesteter. 
26 Fiind nevoit să renunțe la publicarea la Paris prin pierderea singurului 
manuscris (ArhG V Varia 1 și 4 mai păstrează numai note pregătitoare, cf. 
Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 104) și întorcându-se în același timp în țară, 
Georgian a renunțat și la publicarea parțială la Giessen, și a tipărit restul 
rămas la București: știm însă astfel că intenționase să colaboreze cu un 
„imprimeur français“. 
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13027 
Constantin Georgian către un librar berlinez neidentificat  

(2 martie 1877). 
Le 2 mars 1877 

Berlin 
Monsieur, 

 
Comme suite à votre Hono.‹rable› Carte du 1er Mars‹,› je 

vous envois 3 exemplaires de mon livre Essai sur le vocalisme 
roumain, sous bande: 

 
 M.‹ark› Pf‹ennig› M. Pf. 

          qui font 7 20 
      et 25% 1    – 80 

~~~~~~~~ 
5     –  40 

Je vous envois aussi un billet de 20 Mark | aussi timbres 
pos|tales pour [Berlin28] en tout | (ci-inclus) 20   – 60 

Pour la somme ci-dessus vous serez assez aimable pour 
m’envoyer. 
No. 258 (votre catalogue No. 280) 

The Taittir‹ī›ya Br‹ā›hma‹ṇ›a of the Black Yajur-Veda  
with the commentary of Sāya‹ṇācā›rya,  
by Rajendra LaLa Mitra  
Calcutta 1855-1865 vols. 1-2029    25. – 

et No. 234 (même catalogue) Der Dialect [sic] der Gāthās  
des Lalitavista|ra. 8o. Weimar 187430    1 

                                                 
27 ArhG III Varia 1, filă nenumerotată și neștampilată, scrisă numai recto cu 
cerneală roșie. A făcut poate parte dintr-un carnet epistolar cu ciorne, căci 
cinci rânduri cu cerneală neagră mai subțire sunt adăugate sus, reprezentând 
încheierea unei scrisori din Berlin, la 11 mai 1877, către o „Chère 
Mademoiselle“ neidentificată: „Le jour de mon départ n’est pas encore décidé. 
| Acceptez, chère Mademoiselle et chère amie, avec mes excuses les plus 
sincères et les plus humbles, mes sentiments de la plus haute estime de 
l’amitié la plus allemande“. 
28 Incert. 
29 The Taittirīya Brāhmaṇa of the Black Yajur-Veda, with the commentary of 
Sāyaṇācārya, Bibliotheca Indica | Collection of Oriental Works. Încă o lucrare 
indispensabilă de filologie vedică prin care e atestat interesul lui Georgian 
pentru noii indianiști indi(g)eni, Rajendralal Mitra (1824-1891) fiind printre 
sanscritiștii cei mai învățați și activi. [Taittirya Brahmana | Sāyanacharya.] 
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                                            ~~~~~ 
En tout                   26. – 

Somme qui coïncide avec celle d’au-dessus. 
À vous. 

Dr. Géorgian. 
 
 

13131 
Constantin Georgian către I. Ghermănescu, P. Alexandrescu  

și D. T. Dobrescu (București, 10 noiembrie 1878).  
 

În 10 Noemvrie 1878 
București32 

Copie. 
 

Domnilor‹,› 
 
În numele comisiuni‹i› aleasa33 dă consiliu‹l› profesoral în 

ședința dă la 20 octomvrie trecut, pentru revizuirea notelor dă la 
examenu‹l› din vară și toamnă, suptsemnatu‹l› are onoare‹a› a vă 
invita ca astă-zi 3410 Noemvrie la orele 2 post meridiane să bine voiți 
a vă prezenta în canțălaria 35Direcțiunii Seminarului spre a facilita 
lucrările acestii comisiuni prin explicațiunile ce veți bine voi a da 
asupra mai multor puncte privitoare la cataloagele Dumneavoastră 

                                                                                                     
30 Eduard Müller (1853-1923), Der Dialekt der Gâthâs des Lalitavistara. 
Inauguraldissertation, der philosophischen Facultät der Universität Leipzig 
vorgelegt von E.M., Weimar, Druck der Hof-Buchdruckerei, 1874 (36 pp., 
disponibilă în GRETIL, semnificativă întrucât la data respectivă textul sanscrit 
nu fusese încă editat critic, ci doar tradus, din tibetană în franceză, de Ph.-Éd. 
Foucaux). Elev la Leipzig al lui Ernst Kuhn ca și Georgian, cu care și-a 
susținut teza la 21 de ani, Müller a fost implicat mai ales în editarea unor texte 
pali pentru începuturile PTS și, la fața locului (1878-1880), în epigrafia 
buddhistă din Sri Lanka. 
31 ArhG VI Varia 1, două file nenumerotate, scrise numai recto, cu cerneală 
albastră, intervenții cu cerneală neagră, grafie deja modernizată în copie (A), 
dar nu și în originalul (B) contrasemnat de toți patru, colaționat aici pentru a 
consemna o dată în plus marile variații în scrierea limbii din anii 1870. 
32 B Noiembri | Bucuresci. 
33 A numita. 
34 A la. 
35 A adăugat prin acoladă. 
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respective și care explicațiuni sunt indispensabile pentru completarea 
lucrărilor comisiuni‹i›. 36De vedere veți bine voi a suptsemna. 

Primiți, Domnilor Profesori, încredințarea distinsii mele 
stime și considerații37. 

Dr. Georgian 
Delegatu‹l› Comisiuni‹i› 

Domnilor 
Domni‹i› I. Ghermănescu, P. Alexandrescu și T. D. Dobrescu 
Profesori la Seminar, cursu‹l› inferior38. 
 
 

13239 
Dumitru Georgian către Constantin Georgian (București, cca. 1880). 

 
Dnieĭ Salle 

Domnuluĭ Dr. Costică Georgian. 
 
Costică, Hristos după ce aŭ înviat din morțĭ, primul săŭ 40graĭ 

a fost; pacea – când aŭ intrat la unceniciĭ săĭ și le-a zis; pace vouă. 
Și scriptura zice: Fiule, lasă iuțimea și mânia și caută pacea și 

o află pă ea, căcĭ este făcătoare de bine omuluĭ. 
Hristos zice; că dacă nu vețĭ erta greșalele fraților voștri, nicĭ 

tatăl vostru din cer nu va erta greșalele voastre. 

                                                 
36 Frază adăugată între rânduri în A. 
37 B alésă | consiliul | de la | Octombre | esamenul | tómnă | sub-semnatul | 
onóre | Vĕ | presenta | cancelaria | Direcțiunei | Seminariului | acestei | privitóre 
| catalógele | Domniei Vóstre | complectarea | sub-semna | comisiunei. 
38 B Seminaru | cursul. Primii doi semnează citeț, iar al treilea „Vidi D. T. 
Dobrescu“, cf. OAI II, 2018, p. 179 n. 262. ArhG VI Varia 1 păstrează și o 
scrisoare întru totul similară, din 13 noiembrie 1878, către „Domnu‹l› Th. V. 
Alexandrescu‹,› profesor de Mathematici la Seminariul Central‹,› cursul 
inferior“. Astfel de mărturii atestă și diferențele suportate de corespondența 
sa, trecând în foarte scurt timp de la Bergaigne, cei doi Darmesteter sau 
Weber la modeștii săi noi colegi de seminar teologic.  
39 ArhG III Varia 1, o filă scrisă recto-verso, nedatată, nenumerotată, fără 
ștampilă, dar plasată între scrisori datate 1879 și 1884, cu un duct și un ton 
mai echilibrate decât scrisoarea din 7 ianuarie 1887 (acum în OAI I, 2017, pp. 
327-329), mai aproape așadar de scrisorile paterne expediate la Paris în 1873-
1874 și la Berlin în 1877 (acum în OAI II, 2018, pp. 119-120, 124-128 și 163-
164). Am păstrat grafia manuscrisului. 
40 gând. 
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Apoi dacă noĭ, părințiĭ tăi – om fi greșit înaintea Dtale vr’o 
greșală, cum nu s’a putut erta acea greșală – atâta ‹a›mar dă vreme 
între noĭ.  

Orĭ că Dta fiind-că aĭ aface cu oamenĭ luminațĭ șĭ persoane 
însemnate, poate socotești că te veĭ desprețui dacă ar ști oameniĭ din 
ce părințĭ jigărițĭ eștĭ 41născut și d’aceea te-ai depărtat de la noĭ. – Însă 
eŭ îțĭ zic; dacă ar vedea lumea că eștĭ eșit din așa părințĭ, atuncea 
îndoită laudă veĭ avea zicănd lumea că, din așa părințĭ jigărițĭ, așa om 
luminat să easă. 

Fiĭ lui Israel după ce aŭ eșit din Egypet dân robia cea 
infernală, – Moise au găsit cu cale ca să cânte, cântare dă mulțumire 
în vecĭ, pentru acea bine-facere care ’ĭ scăpat de sub robia luĭ Faraon. 
– Dar eĭ nu numaĭ că s’a lăsat de acea cântare, dar s’aŭ și lepădat de 
Dzeŭ și s’aŭ închinat idolilor și aŭ jertfit chiar pe fiĭ săĭ dracilor..... – Și 
cu toate-acestea, aŭ zis Dzeŭ către Moise; ca să se depărteze de la eĭ și 
atuncea să’ĭ pearză dă pă fața pământuluĭ. Iar Moise aŭ stătut înaintea 
lui Dzeŭ cu zdrobirea inimiĭ și cu mare durere, rugându’l ca să’ĭ erte de 
acel păcat, șĭ Dzeŭ nu numaĭ că ’ĭ-aŭ ertat dar ’ĭ-aŭ învrednicit dă aŭ 
eșit toți profețiĭ dân eĭ și în sfârșit Mesia cel așteptat dă toată lumea 
atâta vreme. – 242 Și după Mesia, tot din eĭ a eșit 12 apostolĭ, care aŭ 
propoveduit în toată lumea sosirea adevăratuluĭ și așteptatuluĭ Mesia, 
– adică Hristos. 

Cu toate că din eĭ unul a vândut pe Hristos, dar în urmă atâta 
s’a căit venindu-’și în sine și aŭ găsit cu cale că nu maĭ este vrednic a 
trăi pe acest pământ și aŭ mers de s’aŭ spânzurat. 

Capul apostolilor, Petru – s’au lepădat de Hristos de treĭ orĭ și 
apoĭ venindu’și în sine, atâta s’aŭ căit și’aŭ plâns, în cât aŭ zis că nu 
maĭ este vrednic a se numi apostol; ear Hristos văzându’ĭ căința, nu 
numaĭ că ’ĭ-aŭ ertat păcatul, dar ’l-a făcut și capul Apostolilor. –  

Costică, scriptura zice; Fiule – să nu’țĭ fie cu greŭ a purta 
bătrânețele părinteluĭ tău, când ’șĭ va perde raționamentul – și ’țĭ aduc 
aminte că toțĭ îmbătrânim. 

Așa dar, viŭ și te rog să lașĭ la o parte toate cele ce s’aŭ 
petrecut între noĭ – și carĭ sunt lucrurĭ neînsemnate – și să vi să ne daĭ 
bună dimineața și o strângere de mână și să ne veselim, mulțumind luĭ 
Dzeŭ că ne-a învrednicit să avem așa fecior luminat în știință. – 

                                                 
41 eșit. 
42 Indicat cu creion în stânga jos, pentru verso. 
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Costică, să mă erțĭ că n’am fost la școală ca să știŭ cum 
trebue să scriŭ unuĭ om luminat, tot de o dată te rog să’mi răspunzĭ la 
această scrisoare prin scris, dacă nu pofteștĭ verbal. 

Acestea și rămâĭ al Dtale iubit 
    părinte. 
Georgi.Dimitru 
 
 

13343 
Familia (Cristache?) Georgian către Moritz Bernhard 

(București, 14 septembrie 1882). 
 

Bucuresci‹,› 1882 Septembrie 14 
Dlui 

Moriți Bernhard 
 

Veți cunoste conform cu învoiala ce am făcutără pentru 
lucrarea de Zugravială a Casilor din strada Sf. Vineri 14‹,› 
proprietatea amea; 

Vă fac cunoscut că vă autori‹za›ți de a începe aceasta lucrarea 
și a mi o preda gata la 26 octombrie a.c.‹,› ear la casŭ daca Zidul va fi 
umed, atuncia lucrarea va putea se aiba ua o‹a›reșicare întărḑieră; 

Lucrarea o veti face solida în vopsea de Chlei pe dinauntru‹,› 
pentru to‹a›ta aceasta lucrare vă ofer suma de lei noi (1700) una mia 
sapte sute tocmai‹,› ear plata o voi face treptate cu lucrarea‹.› 

 
[nesemnată44] 

 
 
 
 
 

                                                 
43 ArhG VI I Varia 1, filă nenumerotată și neștampilată. 
44 Document emis neîndoios de un membru al familiei (fratele numit 
Cristache?), dar exprimarea și ductul nu pot fi ale lui Constantin Georgian, 
despre care nu știm să fi locuit vreodată la această adresă. Am identificat casa 
respectivă ca fiind construită în chiar anul 1882, conform unei autorizații 
prezente și ea în ArhG (acum OAI II, 2018, pp. 285-286), confruntată cu 
dosarul 138/1882, f. 407 al „Primăriei Comunei Bucuresci“ de la Arhivele 
Naționale (construcție pe un teren de 327 m2). 
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13445 
Dimitrie C. Boroianu către Constantin Georgian  

(București, după 1888). 
 

D.[omniei] Sale 
Dlui Dr. C. D. Georgian 

Profesor 
Loco 

St.[imate] D.[omnule] Georgian, 
 
Ve trimit din partea Prea Sf.[inției sale domnul] Director un 

bilet de intrare la concertul ce se va da astă-ḑi în Palatul Ateneuluĭ, 
rugându-ve tot odată a primi espresiunea celui maĭ devotat servitor‹,› 
 

D.C. Boroianu46 

                                                 
45 ArhG Ms. rom. 5104, ff. 1v (fără ștampilă) și 16v (fără ștampilă), fără 
datare, cerneală albastră. Recto: traduceri din persană, ștampilă ovală roșie 
MSSE A.R. 
46 Pentru activitatea lui Dimitrie C. Boroianu (1865-1951) în epocă, vezi 
Ștefan Călinescu, D.G. Boroianu, Istoria Seminarului Central din Bucuresci, 
de la început până la instalarea în localul său propriu (1834-1901), Iași, 
Tipografia Editoare „Dacia“, 1904. El avea să se strămute la Seminarul 
„Veniamin Costachi“ (vechiul Socola) din Iași, unde a fost profesor și autor 
de tratate (de pildă, Dreptul bisericesc, Iași, Tipografia Editoare „Dacia“, 
1899, 2 vol.). Fălticenean care va trăi cea mai mare parte din viață în Iași, 
Boroianu petrece câțiva ani în prima tinerețe la București: „Încă înainte de 
absolvirea Facultății, începând cu 1 mart.[ie] 1887, a fost numit șef-pedagog 
și secretar al Seminarului Central din București, rămânând în această funcție 
până la data de 1 aprilie 1894. Anilor frumoși petrecuți alături de colectivul 
profesoral de aici, care l-au inspirat în viitoarea sa carieră didactică, le-a oferit 
o replică peste timp prin editarea primei istorii a acestei instituții teologice 
liceale“, după cum scria tânărul Ionuț-Alexandru Tudorie, „Portret biografic: 
Prof. Dr. Dimitrie G. Boroianu (1865-1951)“, Anuarul Facultății de Teologie 
Ortodoxă (București) 7 (2007), pp. 245-256 (aici 247-248), care i-a și reeditat 
două volume de scrieri (București, Editura Anastasia, 2007). Mai știm 
(Anuarul Bucurescilor s.v.) că la acea dată Boroianu domicilia în „localul 
școalei“. Comparând ductul, putem afirma acum că larga scrisoare §47 din 7 
august 1890, răspunzând unei scrisori a lui Georgian din Tiflis și indicată cu 
autor neidentificat (OAI I, 2017, pp. 332-333), îi aparține de fapt lui Dimitrie 
C. Boroianu, cu care Georgian a întreținut raporturi mai mult decât amicale 
(„Fiți bine încredințat că lucrez astfel ca și pentru mine“, scrie Boroianu 
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13547 
Procură de la sora sa Alexandrina, înscriere la Tribunal și însemnare 

(Pitești, 13 ianuarie 1889 | București, 3 martie 1889). 
 
Procura din 13 Ianuarie 1889 înscrisă la Trib.‹unalul› Argeș supt No. 
289 (Ianuarie 13/89). 
Transcrisă la Grefa Trib.‹unalul› Ilfov la 3 Martie 1889. 

 
În ziua dă 3 Martie, adică treĭ, când m’am dus la Trib.‹unal› să înscriu 
procura Alecsandrinei‹,› calendarulu cancelarie‹i› grefi‹erului› nu i să 
rupsese foaia din ziua precedentă și arăta prin urmare 2 adică doo 
Martie. Când a început grefieru‹l› să transcrie procura mea, s’a uitat la 
Calindar; nu cum-va o fi pus data greșit, adică doo în loc dă trei 
martie, fie pă rezoluție, fie pă condica dă transcrie‹re›?48 
 
 

13649 
Constantin G. Enescu, Ion Rosescu și Constantin Gogu  

către Constantin Georgian (noiembrie 1889). 
 

EPITROPIA 
ASEZAMINTELOR NIFON MITROPOLITUL 

                                                                                                     
despre situația lui Georgian la Seminar, vulnerabilă cumva chiar și după 
treisprezece ani de activitate). 
47 ArhG VI 1 Varia 1, fără ștampilă, cerneală albastră, ciornă de 
corespondență familială? Este în orice caz de pus în legătură cu plângerile 
tatălui său despre copiii săi (lunga scrisoare din 7 ianuarie 1887), inclusiv 
despre „surorile D-tale‹,› de și le-am măritat, le-am trimis la casele lor‹,› mi 
se impută din toate părțile că nu sunt în fericire deplină“ (OAI I, 2017, pp. 
327-329, aici 328). ArhG III Varia 1 conservă o scrisoare a ei din Pitești 
(începând cu „Sărut măna Mamă“ și semnată de două ori, „Alissandri‹na›“, 
respectiv „Alissand‹rina›“, redactată destul de agramat). 
48 Tot un calendar și tot o însemnare privată: pe o filă de calendar pentru 
14/30 iunie (recto: „Prof. Eliseu | Babolein“) din ArhG VI 1 Varia 1 e indicată 
pe verso o listă de „Rufe dă la 5 Septembrie 1893“, compusă din: „18½ 
ciorapi [sic] | 8 batiste | 2 flanele | 1 față de pernă mare | 2 cămăși dă noapte | 2 
ciarciafuri | 1 șorț | 1 șervet | 1 față de pernă mică | 5 șervete cu fir | 24 gulere | 
5 manchete | 4 cămăși | 2 corsete [?]“. 
49 Filă împrimată, nesemnată și nenumerotată, rătăcită în ArhG VI 1 Varia 1, 
ștampila B.A.R.S.R. Seminarul „Nifon Mitropolitul“ fusese inființat în 1872, 
invitație e deci din 1889 și atestă contextul în care Georgian își prezenta unele 
dintre lucrările sale manuscrise. 
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Are onóre a vĕ face cunoscut că Duminecă 19 Noembrie 

corent va serva a 17-a aniversare a fondațiuneĭ Seminaruluĭ „Nifon 
Mitropolitul“50 în localul sĕŭ din strada 11 Iunie No 2, în presența 
Inaltu Prea Sfințituluĭ Mitropolitu Primatu Efor supraveghetor al 
acestor Așeḑăminte și vĕ rógă să bine-voițĭ a asista la acéstă 
solemnitate, care se va deschide printr’un serviciŭ divin săvêrșit în 
biserica Sfântu Spiridon Noŭ la ora 9 a. m.  

Recepțiunea se va face înlocalul Seminaruluĭ, la ora 11 a. m.; 
iar solemnitatea se va termina printr’un mic banchet. 

Bine-voițĭ, vĕ rugăm, a priimi asigurarea deosebiteĭ noastre 
considerațiunĭ. 

 
Epitropiĭ C.[onstantin G.] Enescu, Ion Rosescu, C.[onstantin] Gogu51. 
 
 

13752 
Stabilimentul litografic G. Voneberg către Constantin Georgian 

(februarie 1891). 
 

Bucuresci, Februarie 1891 
Domn... 
 
Am onórea a vĕ aduce la cunoscintă că devenind proprietarul 

stabilimentuluĭ litografic G. Voneberg, trecĕnd asupra-mi prin 
cumperatóre întregul activ compus din mașini și pietrele litografice cu 
tóte desemnurile lor, voiŭ continua cu lucrările sub firma 

{+++}53 

                                                 
50 Astfel ghilimelele în textul imprimat. 
51 Se adaugă la OAI I, 2017, pp. 334-336 și II, 2018, pp. 219-220. 
52 ArhG Ms. rom. 5104, ff. 66v și 67v, fără ștampilă, text tipărit cu cerneală 
neagră, cum e și semnătura. Recto: traduceri din persană, ștampilă ovală roșie 
MSSE A.R. Gh. Oprescu, Grafica românească în secolul al XIX-lea, vol. II, 
București, Fundația Regele Mihai I, 1945, indică numele de Gustav 
Wonneberg. Vezi deja O pagină din istoria tipografiei române – Tipograful 
Carol Göbl. XXV de ani de muncă – MDCCCLXXVI-MDMI, București, 
Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl“, 1901, p. xvii. Oscar Walter Cisek îl 
numește „cel mai modest prusac, [...] litograful Gustav Voneberg, un om nobil 
și înțelegător“, în „Theodor Aman“, Gândirea 8 (1928), nr. 10, p. 424. 
53 Rând ilizibil, coala fiind decupată în două și legată strâns la cotor. 
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Asigurându-vĕ că nu voi {+} pentru a menține la înălțime 
reputațiunea câstigată de acéstă veche firmă, pentru care scop am și 
mentinut întregul personal.  

Sperând că mĕ vețĭ onora, acordându-mĭ încrederea de care 
s’a bucurat până astă ḑi vechea firma, vĕ rog a primi asigurarea 
osebiteĭ mele considerațiunĭ și a lua notă de semnătura firmeĭ 
 

Carol Göbl va semna:    Voneberg 
 
NB. Găsind pietre gravate cu lucrările d-vóstră‹,› vĕ pun în vedere că 
le țiŭ la dispozițiune, comptând că mĕ vețĭ onora cu nouĭ comande, 
asigurându-vĕ că voiŭ depune în execuția lor aceiașĭ exactitate șĭ 
îngrijire, ce ațĭ avut’o până acum54. 
 
 

13855 
Lazăr Șăineanu și familia Ralian Samitca  

către Constantin Georgian (Craiova-București, martie 1893). 
 

Dnu Lazăr Șăineanu56, Doctor în Litere, Profesor la Șcóla 
Normală Superióră, are onórea a Vĕ face cunoscut căsătoria sa cu 
Domnișóra Cecilia R.[alian] Samitca57, și Vĕ rógă să bine-voițĭ a 
asista la ceremonia religiósă, care va avea loc la Templul coral din 
Craiova. 

                                                 
54 Nu știm dacă scrisoarea a fost emisă pe numele lui Georgian sau dacă el a 
primit o copie pentru eventuale alte lucrări viitoare. „Găsind pietre gravate cu 
lucrările d-vóstră“ poate să indice că zețarii au păstrat culegerea textului său 
imprimat timp de cincisprezece ani? Căci „Impr. Românul | Charles Göbl“ 
menționau în 1876 coperta și pagina de gardă ale Essai sur le vocalisme 
roumain (cf. supra scrisoarea de la Arsène Darmesteter). 
55 ArhG Ms. rom. 5104, ff. 88v și 96v, respectiv ff. 89v și 98v, fără ștampilă, 
texte imprimate, ulterior tăiate în două. Recto: traduceri din persană, ștampilă 
ovală roșie MSSE A.R. S-a păstrat și plicul (f. 88v), scris cu litere mari de 
mâna lui Șăineanu, cu ștampila poștei „Craiova“ (date ilizibile): „Domnului | 
C. Georgian | Profesor | Bucurescĭ“. 
56 Cincisprezece ani după ce l-a cunoscut ca profesor de limba sanscrită la 
Universitatea din București, Șăineanu îi scrie din nou lui Georgian. Cf. OAI I, 
2017, pp. 62, 72 n. 103, 79 n. 128, 81-82, 142 n. 361, 143, 160 n. 455, 181 n. 
538, 185-186, 192, 255, 269-70, și mai ales 195-199 și 329-330. 
57 Cecilia Samitca avea 21 de ani și avea să-i supraviețuiască (m. 1940). 
Elisabeta, fiica lor (viitoarea actriță pariziană Elizabeth Nizan), se va naște în 
1896. 
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Felicitările se primesc în casele d-luĭ M. A. Mendel din str. 

Madona Dudu. 
Bucurescĭ. Martie 1893. 

 
Dómna și Domnu Ralian Samitca58 au onórea a Vĕ face cunoscut 
căsătoria fiiceĭ lor Cecilia cu Dnu Prof. Dr. Lazăr Șăineanu, și Vĕ rógă 
să bine-voițĭ a asista la ceremonia religiósă, care va avea loc la 
Templul coral din Craiova59. 
 
 

13960 
Maison R. & V. Simon către Constantin Georgian 

(București, aprilie 1893). 
 
Maison R. & V. Simon 
Modes et parrures 
FOURNISSEURS BREVETÉS 
DE LA COUR ROYALE DE ROUMANIE 
–––•––– 
 

De retour depuis quelques jours nous avons l’honneur de 
rappeler à votre souvenir notre Maison de Modes et Coiffures si 
honorablement connue par le bon goût, l’élégance des chapeaux 
venant des premières maisons de Paris. 

Dans l’espoir d’être honorés de votre visite le lundi 19 Avril 
189361, et vous en remerciant à l’avance, nous avons l’honneur de 
vous présenter nos salutations très empressées.   

R. & V. Simon. 
Place du Théâtre 

51, RUE VICTORIA, 51 
BUCAREST 

–––––––– 

                                                 
58 Ralian Samitca (1846-1911) este cunoscut mai ales ca editor și tipograf. 
59 ArhG VI Varia 1 păstrează și invitația la nunta Aglaiei Francudi cu Nicolae 
Candiano (București, 14 iunie 1887, „în Sfânta Biserica Mitropolieĭ“). 
60 ArhG Ms. rom. 5104, f. 86v, fără ștampilă, text imprimat, indicând jos 
„Imprimerie Charles Göbl, Bucarest“. Recto: traduceri din persană, ștampilă 
ovală roșie MSSE A.R. Publicăm un astfel de document întrucât fotografia 
păstrată de la Georgian îl reprezintă ținând în mână stângă o pălărie. 
61 Adăugat cu cerneală neagră. 
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Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904.  

Ediție critică. Partea a III-a și Epilog.  
Il. I-XXIV în Partea I, pp. 241-255 și XXV-XXXV în Partea a II-a, pp. 293-303. 

 

 
 

 

§XLIII. Certificatul de naștere al istoriei religiilor în România: studiul de „religiune–
comparată“ din 1878 al tânărului Constantin Georgian, editat după manuscris în acest 
volum. 
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§XLIV. Dedicația autorului către Theodor Benfey (1809-1881): „A Monsieur le 
Professeur Dr. Th. Benfey, témoignage de sincère admiration et profond respect. | Le 25 
Mai 1878 | Dr Georgian | Bucarest. | 23 Strada Serban Voda“, regăsită într-o bibliotecă 
greacă – a lui Nikolaos G. Polites (1852-1921). Acesta va deveni profesor de 
arheologie și mitologie greacă la Universitatea națională din Atena. În manuscrisele lui 
Georgian apar diferite referințe la opera lui Benfey, de pildă în Note și însemnări de 
filologie comparată din ArhG II Ms. 12, ff. 74-75, 80, 84-86: se instruise cu ale sale 
Vollständige Grammatik der Sanskritsprache, respectiv Kurze Sanskrit-Grammatik din 
1852 și 1855 (Georgian: Sanscrit-o). 
 
§XLV. Vocabular sanscrit, început la Leipzig în 1876. ArhG IV Varia 1, file de varii 
dimensiuni (predomină 11x17 cm), câteva sute de conspecte cu cerneluri diverse. Pe 
prima pagină, adăugat cu cerneală neagră de Arion Roșu: „Georgian începător în 
materie“ (ulterior suprimat). 
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§XLVI. Prima pagină a manualului italian de persană al lui Italo Pizzi (Leipzig, 
Wolfgang Gerhard, 1883, xv+480 pp.), cel după care a tradus Constantin Georgian și pe 
care l-a frecventat, o scurtă perioadă, și elevul de liceu Mircea Eliade. 
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§XLVII. Ediția adnotată și comentată a textului sanscrit după care a tradus Georgian 
Sāvitryupākhyāna „Istoria lui Sāvitrī“, prima traducere din limba sanscrită în limba 
română, din Mahābhārata III.277-283(293-299). Cartea lui Kellner a apărut deja spre 
sfârșitul lui 1887, Georgian a încheiat traducerea la 20 martie 1888, „ora 3“. 
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§XLVIII. H.[enry] Pinard de la Boullaye, S.I. [Première conférence de Carême:] La 
Confusion de Babel, în Conférences de Notre-Dame de Paris, Paris: Spes, 1929, 24 pp., 
tradus de C. Rudneanu, “Confusia lui Babel. După H.[enry] Pinard de la Boullaye, S.I.”, 
Foaia diecezană. Organ oficial al eparhiei ortodoxe române a Caransebeșului, Anul 
LVI, Nr. 17, 27 Aprilie 1941, pp. 4-5 (mențiune: “Cenzurat”). 
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§XLIX. Hillel Manoach, portretizat aici în costum de evreu așkenaz oriental, a cărui 
munificență postumă va sprijini studiile indiene (Georgian) sau exegeza operei lui 
Adalbert von Chamisso (Farchi).  
 
 
 
 



 
 

 

OPERE ASIATICE INEDITE. 

Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904. Partea a III-a și Epilog  

 

325 

§L. Gustav Holst (1864-1934), Sāvitrī, Op. 25 (Chamber Opera in One Act, An Episode 
from the Mahabharata), operă compusă în 1908/1909, cu premiera la Londra în 1916. În 
partitura publicată pentru prima oară la Londra în 1924, Holst scria: „The piece is 
intended for performance in the open air, or else in a small building. | [...] When a 
Curtain is used, it should be raised before the voice of Death is heard. | [...] If a prelude 
is required, the Composer suggests his ‘Hymns of the Travellers’ from Choral Hymns of 
the Rig Veda, Set III, for female voices and harp“ (al său Op. 26, Nr. 3). Nu doar 
indianiștii precum Georgian citeau, studiau, traduceau și predau Mahābhārata și 
literatura clasică sanscrită: după ce în 1895 începuse să studieze sanscrita și antichitatea 
indiană prin cărțile lui Max Müller, compozitorul britanic are un întreg ciclu indian 
elaborat în 1900-1914, incluzând și Sita [Sītā] Op. 23, opera din 1900-1906, Maya 
[Māyā] pentru vioară și pian (1901), Indra, poem simfonic (1903), Ratri ([Rātri] 1907), 
patru cicluri de Choral Hymns from the Rig Veda (1908-1912) sau cantata The Cloud 
Messenger [i.e. Meghadūta] după Kālidāsa (1910). Asemenea sonore ardori filoindiene 
nu au fost depășite, în chiar 1905-1914, decât de opera lui Scriabin, care își 
achiziționase colonial un lot de pământ la Darjeeling pentru a-și proiecta – timp de o 
săptămână – opera sa Mysterium peste Himalaya, operă inevitabil neterminată, dar care 
ar fi trebuit să pună în scenă, anume să producă sfârșitul istoriei. 
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§LI. România și charta ei în vremea lui Georgian, un indianist și istoric al religiilor încă 
nerecunoscut, trăitor în acel Bucuresci pe care-l legase într-o mult mai vastă hartă 
europeană, cu o operă asiatică și inițiative universitare rămase mai bine de un secol în 
proectare. Ilustrație regăsită printre materialele de arhivă rămase de la fratele său mai 
mic Nicolae, implicat în 1907-1909 în transferul Arhivei Georgian la Academia 
Română, datând probabil de la începutul anilor 1880 (ArhG VI 1 Varia 1). 

 
 
 
 
 
 
 
§LII. Aria din vechiul nucleu al 
Cimitirului Bellu (Fig. 29-38) unde 
este raportată existența mormântului 
lui Constantin Georgian, în noiembrie 
1904. Acesta nu a putut fi însă 
identificat, nici aici, nici altundeva în 
împrejurimi, iar autoritățile cimitirului 
nu au putut furniza nici un document 
concludent. (Foto august 2019.) 
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§LIII. Înainte de editarea Arhivei: Strada Profesor Constantin Georgian, în Sectorul 2 
din București, aici într-o după-amiază de vară (vineri 23 august 2019). 
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OAI II, 2018, p. 247.  Certificat pentru licență emis de August 
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Litere al Universității din București 
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1872 
 

OAI II, 2018, pp. 247-248.  Certificat pentru licență emis de August 

Treboniu Laurian, decan al Facultății de 

Litere al Universității din București 

(București, 29 ianuarie 1872). 
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1873). 

OAI II, 2018, pp. 121-124. C. Radovici către Constantin Georgian 

(București, 11 februarie 1873). 

OAI II, 2018, pp. 254-255.  Gaston Boissier, certificat Collège de 

France (Paris, 28 aprilie 1873). 
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France (Paris, 26 iunie 1873). 

OAI I, 2017, pp. 281-282. Constantin Georgian către Abel 

Bergaigne (?) (Paris, 25 octombrie 

1873). 

OAI III, 2019, pp. 289-290.  Constantin Georgian și Marcu Farchi 

către un director al Universității din 

Paris (vara-toamna 1873). 

OAI II, 2018, pp. 262-263.  Ion Zalomit către bursierii Fondului 

Hillel Manoach (București, 25 

noiembrie | 6 decembrie 1873). 

 

1874 
 

OAI II, 2018, pp. 124-125. Dumitru Georgian către Constantin 

Georgian (București, 17 martie 1874). 

OAI II, 2018, p. 263.  Ernest Havet, certificat Collège de 

France (Paris, 21 martie 1874). 

OAI II, 2018, p. 264.  Gaston Boissier, certificat Collège de 

France (Paris, 23 martie 1874). 
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OAI II, 2018, pp. 264-265.  Benjamin-Constantin Martha, Auguste-

Émile Egger, Paul Janet: certificat 

multiplu Faculté des Lettres (Paris, 21, 

23 și 24 martie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 265-266.  Arsène Darmesteter, certificat École 

(Pratique) des Hautes Études (Paris, 26 

martie 1874). 

OAI II, 2018, p. 266. Michel Bréal, certificat Collège de 

France (Paris, 26 martie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 266-267.  Abel Bergaigne, certificat École 

(Pratique) des Hautes Études, Section 

des Sciences historiques et 

philologiques (Paris, 27 martie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 267-268.  Gaston Boissier, certificat Collège de 

France (Paris, 15 iunie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 126-128. Dumitru Georgian către Constantin 

Georgian (București, 16 iunie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 268-269.  Michel Bréal, certificat Collège de 

France (Paris, 22 iunie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 269-270.  Benjamin-Constantin Martha, Auguste-

Émile Egger, Paul Janet: certificat 

multiplu Faculté des Lettres (Paris, 19, 

22 și 23 iunie 1874). 

OAI II, 2018, p. 270.  Ernest Havet, certificat Collège de 

France (Paris, 25 iunie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 270-271.  Abel Bergaigne, certificat École 

(Pratique) des Hautes Études, Section 

des Sciences historiques et 

philologiques (Paris, 10 iulie 1874). 

OAI II, 2018, pp. 271-272.  Arsène Darmesteter, certificat École 

(Pratique) des Hautes Études, Section 

des Sciences historiques et 

philologiques (Paris, 15 iulie 1874). 

OAI I, 2017, pp. 282-283.  Părinții către Constantin Georgian 

(București, 6 octombrie 1874). 

 

1875 
 

OAI I, 2017, pp. 283-284. Émile J. Marchand către Constantin 

Georgian (Pontivy, 21 februarie 1875). 
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OAI II, 2018, p. 272.  Paul Janet, certificat Faculté des Lettres 

(Paris, 10 martie1 1875). 

OAI II, 2018, pp. 272-273.  Charles Alphonse Léon Renier, 

certificat École (Pratique) des Hautes 

Études, Section des Sciences historiques 

et philologiques (Paris, 16 martie 1875). 

OAI I, 2017, p. 285. Ioan Zalomit | Rectoratul Universității 

din București către Constantin Georgian 

(București, 17/29 martie 1875). 

OAI II, 2018, pp. 273-274. Michel Bréal, certificat Collège de 

France (Paris, 18 martie 1875). 

OAI II, 2018, p. 274.  Philippe-Édouard Foucaux, certificat 

Collège de France (Paris, 20 martie 

1875). 

OAI I, 2017, pp. 285-286.  Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Paris, 2 aprilie 1875). 

OAI III, 2019, pp. 257-262. Memoriu către Titu Maiorescu, ministru 

al Instrucțiunii publice, pentru spijinirea 

studiilor de sanscrită în România, datat 

28 aprilie 1875, schiță redactată la 

Paris. 

OAI I, 2017, pp. 286-287. Constantin Georgian către Titu 

Maiorescu (Paris, 28 aprilie 1875). 

OAI II, 2018, p. 275. Michel Bréal, certificat École Pratique 

des Hautes Études și Collège de France 

(Paris, 22 mai 1875). 

OAI II, 2018, pp. 275-276. Abel Bergaigne, certificat École 

Pratique des Hautes Études, Section des 

Sciences historiques et philologiques 

(Paris, 28 mai 1875). 

OAI II, 2018, p. 131.  Wilhelm Corssen către Constantin 

Georgian (Lichterfelde bei Berlin, 

nedatată, probabil 1875 [înainte de 

iunie]). 

OAI II, 2018, pp. 276-277.  Philippe-Édouard Foucaux, certificat 

Collège de France (Paris, 12 iunie 

1875). 

                                                 
1 În loc de „10 mai“, corectează în OAI II, pp. 240 și 272. 
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OAI II, 2018, pp. 277-278. Paul Janet și Jules Girard, certificate 

Faculté des Lettres (Paris, 23 iunie 

1875). 

OAI II, 2018, pp. 278-279. Charles Alphonse Léon Renier, 

certificat École (Pratique) des Hautes 

Études, Section des Sciences historiques 

et philologiques (Paris, 7 iulie 1875). 

OAI I, 2017, pp. 287-288. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 18 iulie 1875). 

OAI I, 2017, pp. 289-290. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 10 august 1875). 

OAI III, 2019, pp. 291-292.  Ernst Kuhn către Constantin Georgian 

(Leipzig, 22 iulie 1875). 

OAI I, 2017, pp. 290-291. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 28 august 1875). 

OAI II, 2018, p. 128.  Constantin Georgian și Marcu Farchi 

către Ioan Zalomit, rectorul 

Universității din București (ciornă 

nedatată [vara lui 1875?]). 

OAI II, 2018, pp. 129-130. Constantin Georgian și Marcu Farchi 

către Ioan Zalomit, rectorul 

Universității din București (ciornă 

nedatată [1875?]). 

OAI II, 2018, pp. 132-140.  Constantin Georgian către Abel 

Bergaigne (Leipzig, septembrie 1875). 

OAI II, 2018, pp. 279-281. Collegien-Buch, Universität Leipzig: 

Hermann Brockhaus, Georg Curtius, 

Heinrich Hübschmann, August Leskien 

(Leipzig, 1875-1876). 

OAI I, 2017, pp. 291-292. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 15 septembrie 1875). 

OAI I, 2017, pp. 292-293. Constantin Georgian către Ioan Zalomit 

(Leipzig, 29 septembrie 1875). Cf. 

infra. 

OAI II, 2018, pp. 140-146. Constantin Georgian către Ioan Zalomit 

(Leipzig, 2829 septembrie 1875). Cf. 

supra. 

OAI I, 2017, pp. 294-296. James Darmesteter către Constantin 

Georgian (Paris, 8 octombrie 1875). 
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OAI I, 2017, pp. 296-297. Philippe-Édouard Foucaux către 

Constantin Georgian (Paris, 16 

octombrie 1875). 

OAI II, 2018, pp. 281-284. Certificat al rectorului Universității din 

Leipzig, G.A.L. Bauer (Leipzig, 20 

octombrie 1875 și 14 februarie 1876). 

OAI I, 2017, pp. 298-299. Heinrich Leberecht Fleischer către 

Constantin Georgian (Leipzig, 27 

octombrie 1875). 

OAI I, 2017, p. 299. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 16 noiembrie 1875). 

OAI II, 2018, pp. 222-223. Constantin Georgian către un 

corespondent neidentificat (către 1875-

1876?). 

 

1876 
 

OAI II, 2018, pp. 61-110. Bhānudatta Miśra,        Rasamañjarī. 

Ad fidem quattuor Berolinensis 

bibliothecae codicum edidit, 

descriptione et variis lectionibus 

instruxit C. D. Georgianus, philosophiae 

doctor, Berolini, 1876. 

OAI II, 2018, pp. 39-60. Notes pour l’édition critique de la 

Rasamañjarī        de Bhānudatta 

Miśra (Berlin, 1876-1877). 

OAI I, 2017, pp. 257-275. Importanța studiului limbii sanskrite 

(Leipzig-București, 1876 și 1884). 

OAI III, 2019, pp. 263-266. Memoriu către Gheorghe Chițu, 

ministru al Instrucțiunii publice, pentru 

fondarea unei Catedre de limba 

sanscrită la Universitatea din București 

(nedatat, cel mai probabil 1876, schiță 

redactată la Leipzig). 

OAI III, 2019, pp. 267-268. Memoriu către Gheorghe Chițu, 

ministru al Instrucțiunii publice, pentru 

fondarea unei Catedre de limba 

sanscrită la Universitatea din București 
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(nedatat, cel mai probabil 1876, a doua 

versiune redactată la Leipzig). 

OAI II, 2018, pp. 279-281. Collegien-Buch, Universität Leipzig: 

Hermann Brockhaus, Georg Curtius, 

Heinrich Hübschmann, August Leskien 

(Leipzig, 1875-1876). 

OAI I, 2017, pp. 300-301. Constantin Georgian către Ludwig 

Lange (Leipzig, ianuarie 1876). 

OAI II, 2018, pp. 146-147.  Ludwig Lange către Constantin 

Georgian (Leipzig, 8 ianuarie 1876). 

OAI II, 2018, p. 147. Constantin Georgian către un 

corespondent neidentificat (Leipzig, 14 

ianuarie 1876). 

OAI I, 2017, p. 302. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 31 ianuarie 1876). 

OAI II, 2018, pp. 281-284. Certificat al rectorului Universității din 

Leipzig, G.A.L. Bauer (Leipzig, 20 

octombrie 1875 și 14 februarie 1876). 

OAI II, 2018, p. 148. Adolf Ebert către Constantin Georgian 

(Leipzig, 24 martie 1876). 

OAI I, 2017, p. 303. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 26 martie 1876). 

OAI I, 2017, p. 304. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 27 aprilie 1876). 

OAI II, 2018, pp. 148-149. Ludwig Lange către Constantin 

Georgian (Leipzig, 6 mai 1876 [I]). 

OAI II, 2018, pp. 149-150. Ludwig Lange către Constantin 

Georgian (Leipzig, 6 mai 1876 [II]). 

OAI I, 2017, p. 305. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 7 mai 1876). 

OAI I, 2017, p. 306. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 23 mai 1876). 

OAI I, 2017, p. 306. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 30 mai 1876). 

OAI II, 2018, pp. 150-154.  Asmus Sørensen către Constantin 

Georgian (Bonn, 6 iunie 1876). 

OAI I, 2017, p. 307. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Leipzig, 18 iunie 1876). 

OAI I, 2017, p. 308. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (București, 20 iulie 1876). 
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OAI II, 2018, pp. 283-284.  Diploma de doctorat la Universitatea 

din Leipzig acordată lui Constantin 

Georgian de rectorul J. A. Overbeck, 

decanul G. Wiedemann și procancelarul 

Ludwig Lange (Leipzig, 28 iulie 1876). 

OAI II, 2018, p. 155.  Gheorghe Chițu, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 26 august 1876). 

OAI I, 2017, p. 309. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (București, 20 septembrie 1876). 

OAI II, 2018, pp. 155-157. Peter Biäsig către Ministerul princiar al 

Afacerilor străine, prin Agenția 

diplomatică de la Berlin (New York, 4 

octombrie 1876 [I]). 

OAI II, 2018, pp. 157-158. Peter Biäsig către Ministerul princiar al 

Afacerilor străine, prin Agenția 

diplomatică de la Berlin (New York, 4 

octombrie 1876 [II]). 

OAI III, 2019, pp. 292-293.  Arsène Darmesteter către Constantin 

Georgian (Paris, toamna lui 1876). 

OAI II, 2018, pp. 158-159. Gheorghe Chițu, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (9 noiembrie 1876). 

OAI I, 2017, pp. 310-311. Moses Gaster către Constantin Georgian 

(Breslau, 14 noiembrie 1876). 

OAI I, 2017, pp. 311-312. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Berlin, 11 decembrie 1876). 

OAI II, 2018, p. 160. Adolf Tobler către Constantin Georgian 

(Berlin, 19 decembrie 1876). 

OAI II, 2018, pp. 161-162. Wilhelm Schott către Constantin 

Georgian (Berlin, 22 decembrie 1876). 

OAI I, 2017, pp. 313-314. Moses Gaster către Constantin Georgian 

(Breslau, 25 decembrie 1876). 

 

1877 
 

OAI II, 2018, pp. 39-60. Notes pour l’édition critique de la 

Rasamañjarī        de Bhānudatta 

Miśra (Berlin, 1876-1877). 



 
 
 

CONSTANTIN GEORGIAN. OPERE ASIATICE INEDITE (III) 

 

338 

OAI I, 2017, pp. 314-315. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Berlin, 4 ianuarie 1877). 

OAI III, 2019, pp. 275-281. Une tasse de thé chez le Professeur 

Weber, manuscris franco-german 

nedatat, menționând Freitag 19 

J.[anuar], probabil ianuarie 1877. 

OAI I, 2017, pp. 316-317. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Berlin, 4 februarie 1877). 

OAI III, 2019, pp. 294-295. Constantin Georgian către un librar 

berlinez neidentificat (2 martie 1877). 

OAI II, 2018, pp. 162-163. Constantin Georgian către Ministrul 

Instrucțiunii Gheorghe Chițu (Berlin, 

9/31 martie 1877). 

OAI II, 2018, pp. 163-164. Dumitru Georgian către Constantin 

Georgian (București, 27 martie 1877). 

OAI II, 2018, pp. 164-166. Friedrich Müller pentru Constantin 

Georgian via Jan Urban Jarník (Viena, 

probabil prima parte a lui 1877). 

OAI I, 2017, pp. 317-318. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Berlin, 25 aprilie 1877). 

OAI I, 2017, p. 319. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Berlin, 23 iunie 1877). 

OAI II, 2018, p. 166. Constantin Georgian către un 

corespondent neidentificat (Berlin, 7 

iulie 1877). 

OAI I, 2017, pp. 320-321. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Berlin, 21 iulie 1877). 

OAI II, 2018, pp. 167-168.  Alexandru Cihac către Constantin 

Georgian (Mainz, 8/20 august 1877). 

OAI II, 2018, pp. 168-169.  Alexandru Cihac către Constantin 

Georgian (Mainz, 12/24 august 1877). 

OAI II, 2018, pp. 169-170. Constantin Georgian către Mihail 

Kogălniceanu, ministrul Afacerilor 

Străine (Berlin, 22 august 1877). 

OAI I, 2017, pp. 321-322. Constantin Georgian către Minist[e]rul 

Instrucțiunii Publice (Berlin, septembrie 

1877). 

OAI II, 2018, pp. 170-173. Constantin Georgian către Mihail 

Kogălniceanu, ministrul Afacerilor 

Străine (Berlin, septembrie 1877). 
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OAI II, 2018, pp. 173-174.  Gheorghe Chițu, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (25 octombrie 1877). 

OAI II, 2018, pp. 174-175.  Gheorghe Chițu, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (28 noiembrie 1877). 

 

1878 
 

OAI II, 2018, p. 175.  Constantin Georgian către Biblioteca 

Seminarului Central (București, 25 

februarie 1878).  

OAI III, 2019, pp. 29-144. Universalitatea principiilor religiunii 

creștine. Studiu de religiune comparată, 

prezentat la Seminarul Central la 30 

ianuarie (elaborat în ianuarie-mai, 

prefață datată 2 mai 1878, București). 

OAI I, 2017, pp. 322-323. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (București, 24 martie 1878). 

OAI II, 2018, pp. 175-176. Constantin Georgian către Ioan Andrian 

(București, 1 mai 1878). 

OAI III, 2019, pp. 320.  Constantin Georgian către Theodor 

Benfey, dedicație pe Studiul tocmai 

publicat de religiune comparată, 

București, 25 mai 1878. 

OAI I, 2017, p. 323. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (Viena, 30 august 1878). 

OAI III, 2019, pp. 295-296.  Constantin Georgian către I. 

Ghermănescu, P. Alexandrescu și D. T. 

Dobrescu (București, 10 noiembrie 

1878). 

OAI II, 2018, pp. 176-177. Constantin Georgian către M. P. 

Trandafirescu (București, 14 noiembrie 

1878). 

OAI III, 2019, pp. 269-270.  Memoriu către Gheorghe Chițu, 

ministru al Instrucțiunii publice, pentru 

fondarea unei Catedre de limba 

sanscrită la Universitatea din București 

(nedatat, foarte probabil 1878, versiune 

redactată la București). 
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1879 
 

OAI II, 2018, pp. 177-178. George P. Cantilli, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 12 martie 1879). 

OAI I, 2017, p. 324. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník ([București,] nedatată [aprilie 

1879]). 

OAI I, 2017, pp. 324-325.  Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (București, 27 aprilie 1879). 

OAI I, 2017, p. 325. Constantin Georgian către Jan Urban 

Jarník (București, nedatată [mai 1879]). 

OAI II, 2018, pp. 178-179.  George P. Cantilli, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 4 iunie 1879). 

OAI II, 2018, p. 179. Corespondent neidentificat (Dr. 

Dobrescu?) către Constantin Georgian 

(București, 16 decembrie 1879). 

 

1880 
 

OAI II, 2018, pp. 179-180.  Vasile [Basil] Boerescu, ministrul 

Cultelor și Instrucțiunii Publice, către 

Constantin Georgian (31 mai 1880). 

OAI II, 2018, pp. 284-285. Diplomă de membru, Athénée oriental 

(Paris, 29 noiembrie 1880). Léon de 

Rosny. 

OAI II, 2018, pp. 223-224. Constantin Georgian către directorul 

Seminarului Central (București [cca. 

1880?]). 

OAI III, 2019, pp. 296-298.   Dumitru Georgian către Constantin 

Georgian (București, cca. 1880). 

OAI II, 2018, pp. 224-225. Sora lui Constantin Georgian către 

părinți (Franzensbad, probabil după 

1880). 

 

1881 
 

OAI II, 2018, pp. 181-182.  V. A. Urechia, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 8 iunie 1881). 



 
 
 

CRONOLOGIA MANUSCRISELOR EDITATE (I-III, 2017-2019) 

 

341 

OAI II, 2018, pp. 182-183. V. A. Urechia, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 2 septembrie 

1881). 

 

1882 
 

OAI II, 2018, pp. 183-184.  Societatea „Corpul Didactic” către 

Constantin Georgian (București, 4 

martie 1882). 

OAI II, 2018, pp. 184-185. Grigore G. Tocilescu, secretar general 

al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, către Constantin Georgian 

(București, 18 martie 1882). 

OAI II, 2018, p. 185. Grigore G. Tocilescu, secretar general 

al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, către Constantin Georgian 

(București, 2 aprilie 1882). 

OAI II, 2018, pp. 286-288. Diplomă a „Institution ethnographique”, 

acordată de Léon de Rosny, Pierre de 

Lucy-Fossarieu, Marquis d’Hervey de 

Saint-Denys, V. A. Urechia și Octave 

Alexandre Pitrou (București, 11 mai | 

Paris, 15 iunie 1882). 

OAI II, 2018, pp. 285-286.  Primăria Bucureștiului către Georgian 

(București, 20 mai 1882). 

OAI II, 2018, p. 186.  P.S. Aurelian, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 30 august 1882). 

OAI III, 2019, p. 298. Familia (Cristache?) Georgian către 

Moritz Bernhard (București, 14 

septembrie 1882). 

OAI II, 2018, p. 288.  Certificat medical eliberat de Dr. Iacob 

Felix pentru nepotul de soră al lui 

Constantin Georgian (București, 19 

octombrie 1882). 

OAI II, 2018, pp. 288-289.  Certificat medical al Dr. Alexandru 

Marcovici pentru Nicolae Georgian 

(București, 28-29 octombrie 1882). 
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1883 
 

OAI II, 2018, p. 187. P.S. Aurelian, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 27 august 1883). 

OAI II, 2018, pp. 187-188.  Grigore G. Tocilescu, secretar general 

al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, către Constantin Georgian 

(București, 1 septembrie 1883). 

OAI II, 2018, pp. 188-190.  Karl Brugmann către Constantin 

Georgian (Leipzig, 16 octombrie 1883). 

OAI II, 2018, pp. 289-290. Regele Carol I, Ordinul Coroana 

României în grad de Cavaler pentru 

Constantin Georgian (București, 31 

decembrie 1883). 

 

1884 
 

OAI I, 2017, pp. 257-275. Importanța studiului limbii sanskrite 

(Leipzig-București, 1876, prefață 

semnată „Februarie 1884“). 

OAI II, 2018, pp. 190-191. P.S. Aurelian, ministrul Cultelor și 

Instrucțiunii Publice, către Constantin 

Georgian (București, 24 februarie 

1884). 

OAI II, 2018, pp. 191-192.  Grigore G. Tocilescu, secretar general 

al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, către Constantin Georgian 

(București, 5 iunie 1884). 

OAI II, 2018, pp. 192-193.  Grigore G. Tocilescu, secretar general 

al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, către Constantin Georgian 

(București, 7 iunie 1884). 

OAI II, 2018, pp. 193-194.  Grigore G. Tocilescu, secretar general 

al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, către Constantin Georgian 

(București, 30 august 1884). 

OAI II, 2018, pp. 194-195.  Alexandru Chibici-Râvneanu către 

Constantin Georgian (București, 16 

noiembrie 1884). 
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1885 
 

OAI II, 2018, pp. 196-199.  Anghel Demetriescu către Constantin 

Georgian (București, 18/30 iulie 1885). 

OAI II, 2018, pp. 199-202. Anghel Demetriescu către Constantin 

Georgian (București, 29 iulie | 11 august 

1885).  

OAI II, 2018, pp. 202-204. Anghel Demetriescu către Constantin 

Georgian (București, 9/21 august 1885). 

OAI II, 2018, pp. 204-205.  Corespondent neidentificat (Michail) 

către Constantin Georgian (Leipzig, 

datare incompletă: 13 ? 1885). 

OAI I, 2017, pp. 326-327. Charles Schefer către Constantin 

Georgian (Paris, 14 decembrie 1885). 

OAI II, 2018, pp. 225-226. Constantin Erbiceanu către Constantin 

Georgian (București, probabil 1885). 

OAI II, 2018, p. 227. Vintilă Brătianu către Constantin 

Georgian (București, București, 

probabil după 1880, înainte de 1886). 

 

1886 
 

OAI II, 2018, p. 205.  Anghel Demetriescu către Constantin 

Georgian (București, 22 ianuarie 1886). 

OAI II, 2018, pp. 206-208. Wilhelm Wollner către Constantin 

Georgian (Leipzig, 4 august 1886). 

 

1887 
 

OAI I, 2017, pp. 327-329. Tatăl lui Georgian (București, 7 ianuarie 

1887). 

OAI III, 2019, pp. 145-200. Locul și importanța literaturii vedice în 

istoria civilizațiunii.  Disertațiune 

istorico-filologică, încheiată la 2 

noiembrie 1887 la București, susținută 

la Seminarul „Nifon“ la 19 noiembrie 

1887. 

OAI I, 2017, pp. 329-330. Lazăr Șăineanu către Georgian 

(București, 21 mai 1887). 
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1888 
 

OAI III, 2019, pp. 201-246. Sāvitrī [Traducere din sanscrită din 

Mahābhārata | Sāvitryupākhyāna, MBh 

III.277(293)-283(299)], datată 20 martie 

1888, București. 

OAI III, 2019, pp. 247-256. Traduceri din literatura persană, 

București, 1888-1894. 

OAI II, 2018, pp. 208-211. Georges Édon către Constantin 

Georgian (Paris, 9 ianuarie 1888). 

OAI II, 2018, pp. 211-213. Georges Édon către Constantin 

Georgian (Paris, 20 ianuarie 1888). 

OAI I, 2017, p. 330. Georgian către o destinatară 

neidentificată (București, 14 februarie 

1888). 

OAI II, 2018, pp. 213-214. Julius Jolly către Constantin Georgian 

(Würzburg, 26 iunie 1888). 

OAI I, 2017, pp. 330-331. Corespondentă neidentificată (Ileana 

Popescu?) către Georgian (București, 4 

octombrie 1888). 

 

1889 
 

OAI III, 2019, pp. 299-300.  D. C. Boroianu către Constantin 

Georgian (București, după 1888). 

OAI III, 2019, p. 300.  Procură de la sora sa Alexandrina, 

înscriere la Tribunal și însemnare 

(Pitești, 13 ianuarie 1889 | București, 3 

martie 1889). 

OAI I, 2017, p. 331. Georgian către Minist[e]rul Instrucțiunii 

Publice (ministru Constantin Boerescu) 

(București, 23 aprilie 1889). 

OAI III, 2019, p. 253. Scepticismul în Persia în secolele al XI-

lea și al XII-lea. Disertațiune istorico-

filologică, Seminarul „Nifon Mitropoli-

tul“ (București, 16 noiembrie 1889). 

OAI III, 2019, pp. 300-301.  Constantin G. Enescu, Ion Rosescu și 

Constantin Gogu către Constantin 

Georgian (București, noiembrie 1889). 
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1890 
 

OAI I, 2017, pp. 332-333. Seminarul Central (corespondent 

neidentificat) către Georgian (București, 

7 august 1890). 

 

1891 
 

OAI III, 2019, pp. 301-302.  Stabilimentul litografic G. Voneberg 

(București, februarie 1891). 

 

[1892] 1893 
 

OAI III, 2019, pp. 302-303.  Lazăr Șăineanu și familia Ralian 

Samitca către Constantin Georgian 

(Craiova-București, martie 1893). 

OAI III, 2019, pp. 303.  Maison R. & V. Simon către Constantin 

Georgian (București, aprilie 1893).  

OAI II, 2018, p. 215.  Ștefan Lazăr către Constantin Georgian 

(Băile Herculane, 10/22 septembrie 

1893). 

OAI II, 2018, p. 216.  Direcțiunea Liceului Clasic „Lazăr” 

către Constantin Georgian (București, 

13/25 septembrie 1893). 

OAI I, 2017, pp. 333-334. Grigore Tocilescu către Georgian 

(București, 30 octombrie 1893). 

OAI I, 2017, pp. 334-336.  Elevii Seminarului Nifon către 

Georgian (București, fără dată, cca 

1893). 

 

1894 

 

OAI III, 2019, pp. 247-254*. Traduceri din literatura persană, 

București, 1888-1894. 

OAI II, 2018, pp. 216-218.  Dem. Georgescu către Constantin 

Georgian (București, 1/13 februarie 

1894). 

OAI II, 2018, pp. 218-219.  Arhimandrit P. Georgescu, directorul 

Seminarului Central, către Constantin 

Georgian (București, 8 aprilie 1894). 
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OAI I, 2017, p. 337. Generalul Iacob Lahovari către 

Georgian (București, 11 septembrie 

1894). 

 

1895 

 

OAI II, 2018, p. 227. Alexandru Odobescu către Constantin 

Georgian (București, înainte de sau în 

1895). 

 

1896 

 

OAI II, 2018, pp. 219-220.  Epitropii Așezămintelor „Nifon 

Mitropolitul” către Constantin Georgian 

(București, 22 ianuarie 1896). 

 

1897 

 

OAI II, 2018, p. 220.  Corespondentă neidentificată către 

Constantin Georgian (București, 13 mai 

1897). 

OAI II, 2018, pp. 221-222  Padre Giovanni Jurić (Biblioteca San 

Salvatore, Custodia Terrae Sanctae) 

către Constantin Georgian (Ierusalim, 5 

noiembrie 1897). 

 

1898 

OAI II, 2018, pp. 228-236. Memoriu colectiv al profesorilor de la 

Liceul „Lazăr” către Ministerul 

Instrucțiunii (nedatat [1898]). 

[1899] 1900 [1901-1904] 

 

OAI I, 2017, pp. 337-338. Corespondent neidentificat (Seminarul 

Nifon [?]) către Georgian (București, 27 

februarie 1900). 

 
Nedatate (cca 1880-1897): 7. 

Două documente (Acte §§40-41) sunt dublu datate. 

–––––––––––––––– 



  
  
  
  

Constantin GEORGIAN, Opere asiatice inedite.   
Paris-Leipzig-Berlin-București, 1872-1904.  

Ediție critică. Partea a III-a și Epilog.  

  

 

INDICE DE CORESPONDENȚI OPERE I-III (2017-2019)  

reprezentând relațiile directe confirmate ale lui Constantin Georgian  
și cuprinzând numărul de documente editate, locul publicării, alte mențiuni.  

  
P. Alexandrescu, profesor la Se-

minarul Central (1). III 295-
296. 

Victor Anastasiu, profesor la 
Liceul „Lazăr” (1). II 228-
236.  

P.S. Aurelian, ministru al Cultelor 
și Instrucțiunii Publice (3). 
II 30, 186, 187, 190-191, 290 
cum n. 107. III 258.  

G.A.L. Bauer, rector al Universi-
tății din Leipzig (1). II 282-
282.  

Abel Bergaigne, profesor la École 
pratique des Hautes Études, 
Section des sciences histo-
riques et philologiques (4).   

I 12, 31, 32, 38, 39, 45, 52 
cum n. 19, 55, 63 cum n. 62, 
68, 69, 83, 180-181 cum nn. 
533-534, 181 n. 538, 195, 
229 cum n. 10, 230 n. 13, 
255, 281-282, 295 cum nn. 
43-44, 297 n. 50, 347, 348, 
375, 382, 392.  

II 14, 28 cum n. 6, 130 n. 34, 
132-140, 143 n. 134, 153 
cum n. 181, 212 cum n. 370, 
262 n. 44, 266-267, 270-
271, 273, 275-276, 279, 293, 
294-296. 

III 242, 246, 258, 266 n. 63, 291 
n. 18, 292 n. 19, 296 n. 38.  

Peter Biäsig, agent comercial, 
New York (2). II 155-158.  

Vasile [Basil] Boerescu, rector al 
Universității din București, 
ministru al Cultelor și 
Instrucțiunii Publice (4). I 
77-78, 116 cum n. 114, 331. 

II 119-120, 178-179, 250-
252, 253-254. III 258.  

Gaston Boissier, profesor la 
Collège de France (4). I 301. 
II 254-255, 259, 264, 267-
268. III 71 n. 91, 116 n. 
dcxci, 122, 127.   

Dumitru G. Boroianu, profesor la 
Seminarul Central (în OAI I 
încă neidentificat) (3). I 332-
333, 353. III 299.  

Vintilă Brătianu, elev la Liceul 
Sava, viitor prim-ministru 
(1). II 227.  

Michel Bréal, profesor la Collège 
de France (6). I 31, 39, 52, 
63 n. 62, 82, 158 n. 446, 180 
n. 532, 181 cum nn. 534-
538, 182, 195, 229, 233, 274 
n. xviii, 286, 295, 301, 350, 
II 28-29, 130 n. 134, 257-
259, 266, 268-269, 273-275, 
279, 289, 331, 334. III 259, 
261 cum n. 24.   

Hermann Brockhaus, profesor al 
Universității din Leipzig 
(1). I 32-33, 53 n. 29, 75 n. 
113, 84, 193 n. 593, 232, 
255, 289. II, 58 n. cxxv, 136 
nn. 91, 93, 144 cum n. 139, 
145 n. 145, 279-281, 299. III 
100 n. cccxxxvii, 190 n. cix, 
293 n. 22.   

Karl Brugmann, profesor al 
Universității din Leipzig 
(1). I 64, 259, 267 n. xvii, 
188-190.   

George P. Cantilli, ministru al 
Cultelor și Instrucțiunii 
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Publice (2). II 30, 177-179. 
III 258.  

Elme-Marie Caro, profesor la 
Faculté des Lettres, Paris 
(2). I 301 cum n. 68. II 255-
256, 259-260, 301.  

Regele Carol I (1). I 35, 159 n. 
450, II 124 n. 15, 246, 289-
290, 303.  

Alexandru Chibici-Râvneanu, 
funcționar și avocat (1). I 83 
n. 139, 194-195.  

Gheorghe Chițu, ministru al 
Cultelor și Instrucțiunii 
Publice (7). I 159-160 n. 
453, 182 cum n. 543. II 30, 
155, 158-159, 162-163, 173-
175, 194 n. 299, 226 n. 430. 
III 32, 258, 265-272.  

Alexandru Cihac, filolog, membru 
de onoare al Academiei 
Române (2). I 178-179, 182. 
II 167-169.  

I. Clinciu, profesor la Liceul 
„Lazăr” (1). II 228-236.  

Wilhelm Paul Corssen, filolog 
profesor la Schulpforta (1). 
II 33, 131-132.  

Georg Curtius, profesor al 
Universității din Leipzig 
(1). I 32, 52 cum n. 22, 53 
cum nn. 26, 28-29, 146 n. 
383, 186 n. 565, 232-233, 
259, 273 n. xxi, 289, 295, 
303. II 145 cum n. 145, 152, 
189 cum n. 282, 279-281, 
299, 341.   

Arsène Darmesteter, profesor la 
École (Pratique) des Hautes 
Études (2). I 31, 45, 52, 53 
cum n. 24, 54, 59, 180 n. 
533, 181, 229 cum n. 9, 223. 
II 130, 138 cum n. 111, 265-
266, 271-272, 273, 279, 293, 
330-331. III 292-293.  

James Darmesteter, profesor la 
École (Pratique) des Hautes 
Études (1). I 30-31, 59, 68 
cum nn. 83-85, 83, 142 cum 
n. 361, 147, 195 cum n. 603, 
229 cum n. 9, 223 cum n. 24, 
294-295, 340, 370, 382, 
405. II 28, 137 cum n. 104, 
138 cum n. 107, 145 n. 145, 
267 n. 53, 293, 298, 306, 
330-331, 341. III 24, 152 n. 
9, 166 cum nn. 30-31, 167 
nn. 33-34, 168 cum nn. 38-
40, 170 n. 48, 180, 186 n. 
lxxx, 191 n. cxxxi, 196 nn. 
ccxlv, ccxlviii, cclv, 197 nn. 
cclxii, cclxv, cclxvii, 198 
nn. xxlxviii, cclxxvi, 199 n. 
ccxciv, 292 n. 19, 293 nn. 
22, 24-25, 296 n. 38.  

Anghel Demetriescu, istoric, 
profesor la Liceele Sava, 
Lazăr și Sf. Gheorghe și la 
Seminarul „Nifon” (4). II 
145 n. 145, 192 n. 294, 196-
200, 202-204, 205, 216 n. 
385, 227-228 n. 441, 228 n. 
444, 229 n. 447, 311, 313, 
315. III 99-100 n. cccxxxv.  

T.D. Dobrescu, profesor la Semi-
narul Central (2). II 179 cum 
n. 262. III 295-296. 

A. Dumitrescu, profesor la Liceul 
„Lazăr” (1). II 228-236.  

Adolf Ebert, romanist, profesor la 
Universitatea din Leipzig 
(1). I 303. II 148. III 293 n. 
22.  

Georges Édon, latinist, profesor la 
Liceul Henri IV, Paris (2). 
II. 208-213, 311.  

Eforia Instrucțiunii Publice (1). II 
243-245.  

Auguste-Émile Egger, profesor la 
Faculté des Lettres, Paris 



 
 
 

OPERE ASIATICE INEDITE. INDICI VOL. I-III | 2017-2019 

 

349 

(3). I 31, 53, 182. II 212 n. 
371, 255-257, 264-265, 269.  

Constantin G. Enescu, epitrop al 
Așezămintelor „Nifon Mi-
tropolitul” (1). II 219-220. 
III 300-301.  

Constantin Erbiceanu, istoric, 
membru al Academiei 
Române, București (1). II 
225-226, 312.  

Louis Antoine Luc Thadée 
Étienne, profesor la Faculté 
des Lettres, Paris (2). I 301 
n. 69. II 255-257, 259-261.  

Marcu Farchi, coleg bursier Hillel 
Manoach la Paris și Berlin 
(3). II 128-129, 251, 263 n. 
45, 312. III 289-290, 324.  

Iacob Felix, medic, membru al 
Academiei Române (1). II 
228.  

Heinrich Leberecht Fleischer, 
profesor al Universității din 
Leipzig (1). I 298-299, 364, 
373. III 100 n. cccxxxvii, 
254 n. 2.   

Philippe-Édouard Foucaux, profe-
sor la Collège de France (3). 
I 29, 31, 39, 75-76 n. 115, 
155, 170 n. 488, 229, 234 n. 
29, 296-297. II 153 cum n. 
182, 274, 276-277, 298, 
312, 330, 334. III 126, 127 
cum n. 30,   

Moses Gaster, filolog, istoric al 
religiilor și comparatist ro-
mâno-britanic (2). I 30, 60 
n. 59, 76 cum n. 116, 81 cum 
n. 137, 107, 137 n. 336, 143 
n. 366, 155 n. 434, 178, 179 
cum nn. 523-524, 182, 183 
n. 550, 185 cum nn. 562-
563, 186 n. 564, 188-194, 
197 cum n. 616, 208 n. 666, 
255, 298 n. 53, 310-311, 313-

314, 329 n. 141, 356, 367, 
368-369, 388. II 55 n. liii, 
149 n. 165, 167 n. 233, 290 
n. 108, 323, 329, 336, 339, 
341. III 100 n. dxxxiv, 246 
n. l, 253 n. 1, 258.  

Dem. Georgescu, profesor de 
„desemn și caligrafie” la 
Liceul Lazăr (1). II 216-217, 
229 n. 447.  

Arhim. P. Georgescu, directorul 
Seminarului Central (1). I 
244, 335 n. 158. II 217-219.  

Constantin Georgian (17 scrisori 
și memorii emise). I 281-
282, 285-293, 299-309, 311-
312, 314-325, 330-331. II 
132-147, 162-163, 166, 169-
173, 175-177, 222-224. III 
257-275, 289-290.  

Dumitru Georgian, tatăl lui | 
familia lui Constantin D. 
Georgian (8). I 30, 289 n. 
30, 327-329. II 119-120, 124-
128, 163-164, 341. III 296-
298, 300.  

I. Ghermănescu, profesor la Semi-
narul Central (1). III 295-
296. 

Jules Girard, profesor la Faculté 
des Lettres, Paris (3). I 301 
cum n. 70. II 255-257, 259-
261, 277-278.   

Constantin Gogu, epitrop al 
Așezămintelor „Nifon Mi-
tropolitul” (1). II 219-220. 
III 300-301.  

Ernest Havet, profesor la Collège 
de France (4). I 301 cum n. 
71, 257, 261-262, 263, 270.  

Marquis d’Hervey de Saint-
Denys, profesor la Collège 
de France, Paris (1). II 286-
288.  
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Heinrich Hübschmann, profesor al 
Universității din Leipzig 
(1). I 32, 53 nn. 26-27, 29, 
54, 84, 233, 377. II 152 cum 
n. 176, 279-281, 299, 341. 
III 193 n. clxxviii, 248.  

Paul Janet, profesor la Faculté des 
Lettres, Paris (6). I 301 cum 
nn. 66-67, 378. II 255-257, 
259-261, 264-265, 269-270, 
272, 277-278.  

Jan Urban Jarník, profesor al 
Universității din Praga (26). 
I 30, 32-33, 36, 54-55, 57 
cum n. 39, 61 cum n. 56, 73 
n. 107, 78, 116, 182, 285, 
287-292, 299, 302-309, 311-
312, 314-321, 322-325. II 133 
n. 61, 145 n. 145, 148 n. 
160, 164-166, 167 n. 233, 
293, 300, 312, 330. III 291 
n. 18, 293 n. 22.  

Julius Jolly, indianist, profesor la 
Universitatea din Würzburg 
(1). I 79 n. 128, 379. II 213-
215, 310, 313. III 24, 142, 
154, 188-189 n. ciii, 199 n. 
ccxciv, 253, 312 n. 1.   

Padre Giovanni Jurić, bibliotecar, 
San Salvatore, Custodia 
Terrae Sanctae, Ierusalim 
(1). II 221-222.  

Ernst Kuhn, profesor la Universi-
tatea din Leipzig (1). I 32, 
230, 271 n. xx, 289 cum n. 
32. II 133 cum n. 61, 135, 
146 n. 147, 341. III 99 n. 
cccxxxv, 110 n. dxxxiv, 291-
292, 295 n. 30. 

Generalul Iacob Lahovari (1). I 
337.  

Alexandrina (Măndica) Lambru, 
sora lui Constantin Georgian 
(2). I 283. II 125, 127, 164, 
224-225. III 300.   

Ludwig Lange, procancellarius al 
Universității din Leipzig 
(5). I 300-301, II 146-147, 
148-150, 248 n. 12, 253 n. 
22, 254 n. 26, 255 n. 31, 257 
nn. 32-33, 258 n. 35, 260 n. 
39, 283-284.  

August Treboniu Laurian, profe-
sor al Facultății de Litere, 
Universitatea din București 
(4). I 48 n. 8, 98, 346. II 
205, 247-250, 253. III 260 
n. 17.  

Liceul Clasic „Lazăr”, Direcțiu-
nea și corpul profesoral (2). 
244, 332 cum n. 151, 333. II 
191, 196 n. 308, 205 n. 344, 
216, 217 nn. 387, 389, 227 
n. 440, 228-236.  

Ștefan Lazăr (1). II 215.  
Charles-Félix Lenient, profesor la 

Faculté des Lettres, Paris 
(2). I 301 cum n. 75. II 255-
256, 260-261.  

August Leskien, profesor al 
Universității din Leipzig 
(1). I 32, 53 cum nn. 26, 29, 
260-261, 274 n. xxiii. II 55 
n. lii, 152, 208 n. 354, 279-
281, 299.  

Pierre de Lucy-Fossarieu, secré-
taire général al Institution 
Ethnographique, Paris (1). II 
286-288.  

Titu Maiorescu (1). I 49 cum n. 
11, 75, 77 n. 123, 108, 143 
n. 363, 146 n. 383, 165 cum 
n. 472, 178 n. 521, 182 cum 
n. 543, 186 n. 565, 198 n. 
626, 214 cum n. 694, 286-
287, 313, 346, 383, 390. II 
30, 143 cum n. 133, 194 n. 
301. III 258, 259-264, 274 
n. viii.  

Émile J. Marchand (1). I 283-284.  
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Alexandru S. Marcovici, medic 
profesor (1). II 288-289.  

Benjamin-Constantin Martha, 
profesor la Faculté des 
Lettres, Paris (4). I 300-301 
cum n. 67. II 255-257, 259-
261, 264-265, 269-270, 298. 
III 72 n. 106, 116 n. dccvii, 
123, 127.  

D. Mirescu, profesor la Liceul 
„Lazăr” (1). II 228-236.  

Ministerul Instrucțiunii Publice 
(2). I31, 34-35, 47, 63, 74-
75, 77, 93 n. 155, 108 n. 
216, 111 n. 231, 159 n. 453, 
321-322, 331. II 29-30, 216 
n. 385, 228-236. III 257-
275. Cf. Aurelian, Boerescu, 
Cantilli, Chițu, Maiorescu, 
Tocilescu, Urechia.  

Friedrich Müller, sanscritist 
profesor la Universitatea din 
Viena, bibliotecar la 
Biblioteca imperială din 
Viena (1). I 317-318, 320. II 
164-166, 171 cum n. 244, 
300, 316.  

Ștefan Negri, secretar al 
Așezămintelor „Nifon 
Mitropolitul” (1). II 219-
220.  

Alexandru Odobescu, profesor al 
Universității din București 
(1). I 53, 54 n. 33, 69 n. 88, 
77 n. 123, 97 n. 175, 98, 99 
cum n. 181, 134, 143, 149-
155, 181, 184 cum n. 556, 
209, 218 n. 704, 255, 389. II 
30, 60 n. cliii, 123-124 n. 
15, 130 n. 34, 138 n. 110, 
144 n. 137, 159 n. 201, 227-
228, 298, 323, 336, 339, 
341. III 108, n. cdlxxiii.  

J.A. Overbeck, rector al Universi-
tății din Leipzig (1). II 283-
284.  

G. Pavelescu, profesor la Liceul 
„Lazăr” (1). II 228-236.  

Octave Alexandre Pitrou, Paris 
(1). II 287-288.  

G. Popa, profesor la Liceul 
„Lazăr” (1). II 228-236.  

Ileana Popescu [?] (1). I 330-331.  
Primăria [Comunei] București (1). 

II 285-286. III 300.  
C. Radovici, București (1). II 121-

124, 127 n. 22.   
Charles Alphonse Léon Renier 

(2). II 272-273, 278-279.  
Ion Rosescu, epitrop al Așezămin-

telor „Nifon Mitropolitul” 
(1). II 219-220. III 300-301.  

Léon de Rosny, președinte al 
Institution Ethnographique, 
Paris (1). II 284-285.  

Liceul Sf. Sava (1). I 244, 334 n. 
156. II 179 n. 262, 227 n. 
438, 245, 288. III 99 n. 
cccxxxv, 140.   

Charles Schefer, profesor al École 
des Langues orientales 
vivantes, Paris (1). I 326-
327. III 254.  

Wilhelm Schott, profesor la Uni-
versitatea din Berlin (1). II 
35, 161-162.  

Seminarul Nifon – colectivul 
elevilor (1). I 334-336.   

Maison R. & V. Simon, București 
(1). III 303. 

Societatea „Corpul Didactic”, 
București (1). II 183-184.  

Société d’Ethnographie | Athénée 
oriental, Paris (1). I 35, II 
284-285.  

Asmus Sørensen, student la 
Universitatea din Bonn, 
viitor profesor la Universita-
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tea din Leipzig (1). II 37, 
150-154.  

Lazăr Șăineanu (2). I 30, 48-49, 
62, 72 n. 103, 79 n. 128, 81 
cum 136, 82 cum n. 138, 
107, 118 n. 263, 126, 129 n. 
311, 142 n. 361, 143, 160 n. 
455, 181 n. 538, 185 cum n. 
561, 189 n. 570, 189, 192 
cum n. 591, 195-199, 255, 
269 nn. xix-xx, 329-330, 
332 n. 151, 333 n. 153, 394, 
405-406, 409. II 166 n. 225, 
290 n. 108, 323, 327, 329, 
336, 341. III 111 n. dxliv, 
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EPILOG1 
 
 
PENTRU A O SPUNE ÎMPREUNĂ CU ARION ROȘU, cele trei volume ale ediției de 
față, precum toate notele manuscrise de filologie ale lui Constantin Georgian, 
„nous permettent de pénétrer en quelque sorte dans son cabinet de travail, où 
si peu d’élus ont eu accès durant sa vie“2. Am crezut de datoria noastră să 
facem accesibile cele mai bune câteva sute de pagini manuscrise rămase de la 
Georgian, cu exemplul acelor indianiști și istorici ai religiilor care și-au 
meritat numele obișnuind să aibă colegi și la o foarte mare depărtare.  

Urmărindu-i scrisul de mână de-a lungul a treizeci de ani de muncă 
în solitudine, în cele treisprezece limbi pe care le cunoștea sau frecventa mai 
cu seamă (vedica, sanscrita clasică, pali, avestica, greaca veche, latina, 
pehlevi, persana clasică, franceza, engleza, germana, italiana și spaniola), în 
afară de limba maternă pe care preluat-o puțin după evaporarea alfabetului de 
tranziție și pe care a cultivat-o încă 15 ani după moartea lui Eminescu cu 
traduceri din marile opere pe care abia Eminescu și alți câțiva le cunoșteau pe 
atunci, am constatat că manuscrisele inedite de aceeași valoare cu cele editate 
în acești ultimi trei ani ar putea lesne configura un al patrulea volum de Opere 
asiatice inedite (în principal cu celelalte traduceri din sanscrită3 și din 
persană), după cum cele teologice și clasiciste greco-latine ar constitui un al 
cincilea volum de scrieri, întrucât și mediul clasiciștilor (europeni) și 
teologilor (ortodocși) este dator să-l recunoască și să-l recupereze4. Arhiva sa 

                                                            
1 Pentru un titlu alternativ, infra n. 25. 
2 Arion Roșu, Georgian, 1966, p. 115. 
3 E, mi-e teamă împreună cu Sāvitrī, evident că cea mai largă traducere din sanscrită a 
lui Georgian, Nalopākhyāna „Istoria lui Nala (și a lui Damayantī)“, pe deplin clasică în 
sanscrită, selectată de indianiști în manuale și gramatici (de la Bopp la Bergaigne) și 
celebră pretutindeni (cumva cu statutul Apologiei lui Socrate pentru deprinderea limbii), 
ar necesita o publicație de sine stătătoare. Nu am recurs la această eventualitate 
deocamdată, convins fiind că trebuie mai întâi cunoscută opera sa ca întreg, 
manuscrisele recitite atent și antologate semnificativ, salvați plecșii, iar filonul sanscrit 
întru totul reprezentativ e disponibil acum în Operele sale asiatice I (curs), II (ediție) și 
III (traduceri), cu Sāvitrī anticipând Nala. 
4  Spre a articula invitația, vezi ArhG VI 1 Varia 1, ștampila B.A.R.S.R., file 
nenumerotate, prezentate astfel de Arion Roșu (notiță în creion): „Fragment din 
lucrarea | Cap. II | Începuturile bisericii creștine | Cf. Ms. [rom.] 5103 | f. 206v-237r“. 
Întregul manuscris, ca și toate referințele teologice din opera lui Georgian, ar putea 
foarte bine constitui obiectul de studiu al unei teze de doctorat sau abilitare în teologie 
ortodoxă, cu condiția de a i se respecta profilul de savant și de a avea suficiente 
cunoștințe bine asimilate de istorie culturală europeană și românească (cum să-i 
spunem? extra-bisericească: cele câteva pomeniri făcute de Mircea Păcurariu pentru 
istoria Seminarului sunt fie neglijente, fie eronate). 
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de manuscrise e încă ideală pentru lucrări de doctorat meticuloase, ramificate 
și europene, pentru care trebuie învățat mult și care aduc rezultate cu adevărat 
noi. Au fost îndrituiți toți cei care, cunoscându-l direct și cunoscându-l bine, 
fie Teodor Iordănescu, fie Arion Roșu, așteptaseră mai mult de la Georgian. 

Cum și Mircea Eliade, și Arion Roșu au corespondat în deplină 
cunoștință de cauză (și aveau să și discute față către față) despre „la mauvaise 
étoile“ a indianisticii în România, pornind de la Georgian, rotunjirea prezentei 
ediții – care încercuiește și un eșec fondator – va prilejui, în chip de epilog la 
o problematică perpetuată, câteva observații despre evoluția și starea studiilor 
indiene și asiatice în România după 1989, și anume a unor proiecte duse la 
bun sfârșit sau, dimpotrivă, eșuate complet, acum că Georgian poate începe să 
existe – cum au făcut-o alte foste spectre slabe: primul periodic românesc de 
istoria religiilor, Zalmoxis, memoriile lui Honigberger, primul Yoga al lui 
Eliade (în 2000, 2004 și 2016) – într-o formă directă, restituită. Recitindu-i 
manuscrisele, am privilegiat prin selecție punctele de tensiune, arealul de 
flexiune, plexurile, contrastul, răscrucile: dar oricine aprofundează încheieturi 
descoperă că privește deseori, și deseori mai bine, în lungul osului. Intenția 
mea, oricum, fusese să editez manuscrisele unui necunoscut și în același timp 
să scriu – cum câțiva prieteni mi-au făcut surpriza să depisteze cu anticipație 
și încurajare întremătoare – o introducere europeană și asiatică în cultura 
română modernă și anii ei înflăcărați de promisiune, în ale cărei nocive 
nisipuri naționaliste, festiviste, provinciale și sterilizante prea mulți s-au 
aventurat neprevenit, ca să sfârșească sufocați de irelevanță asemeni 
chipurilor pe care nu i le recunoșteau. Nici nu cred că e o cultură care mai 
poate fi studiată bine și înțeleasă bine în afara tuturor rețelelor ei europene și 
asiatice, acum când perechea național/universal a dat digital pretutindeni 
suficiente semne de senilitate.  

Că Georgian nu a fost mai bine cunoscut și sprijinit, în epocă, pare 
neîndoios un scandal. Că nu a fost cunoscut (și citit, și editat...) mai târziu de 
mai mulți, măcar de colegii indianiști, începând cu ignoranța lui Eliade și 
continuând cu toți cei care au știut, la București, de descoperirile lui Arion 
Roșu (deja emigrat), apare iarăși ca scandalos. Dar ce e cu adevărat scandalos, 
surclasând pesimisme notorii, e abia ce înțelegem după editarea principalelor 
sale manuscrise. Ce cultură modernă și cât de modernă e aceea în care pot 
izbucni ca de nicăieri, însă tocmai din depozitele centrului ei, mii de pagini 
noi, în rețea euro-asiatică, din secolul ei fondator? Dacă știm despre noi înșine 
mult mai puțin decât credeam că știm? Iar dacă până și o asemenea 
descoperire conturează în principal un eșec – acestea sunt manuscrise 
necunoscute, nu opere complete ale fondatorului Catedrei de sanscrită de la 
Universitatea din București, acel semnificativ istoric al religiilor al timpului 
invitat să conferențieze în plenul primului Congres mondial, la Paris, în 1900  
– cum o vom putea integra? Firește, sunt cunoscute studii ale unor istorici sau 
politologi etc. care conchid că, în România, se manifestă eșecuri sistemice și 
suprapuse generale, însă nu aș dori să mă pronunț: mă limitez fără regret la a 
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încerca să înțeleg cum eșuează științele (destinate să facă descoperiri) și 
proiectele intelectuale (destinate să întrețină o cultură). 
 Cu manuscrisele în față, este incredibil să ne închipuim, azi, cum ar 
fi scris în presa culturală a anilor 1925-1940 Mircea Eliade despre propriile 
sale începuturi în indianistică și în istoria generală și comparată a religiilor, 
dacă nu le-ar fi considerat din capul locului începuturi unice și depline, adică 
dacă ar fi cunoscut în manuscris, cum s-ar fi cuvenit pentru oricine credea că 
începe, opera asiatică a lui Georgian. Sau măcar eșecurile lui Georgian – pe 
care astfel Eliade a fost pur și simplu constrâns, în același București, să le 
repete. Într-un mod mai straniu, nu Eliade este aici un element de continuitate 
(e, dimpotrivă, unul de ecranare, mai ales la cei cu slab apetit pentru jăratic), 
ci Arion Roșu și generația lui, cu cei încă patru buni asiatiști ai ei (Sergiu Al-
George5, Anton Zigmund-Cerbu, Liza Zigmund-Cerbu și Marcel Leibovici6), 
care a restabilit pentru noi toți, urmându-l pe Eliade în exilul intern sau în 
exilul propriu-zis, filiația. Aș vrea să indic așadar, în această companie, câteva 
puncte de rezistență care să explice și justifice în ce a constat necesitatea de a 
aprofunda un necunoscut și un marginal (indicii valorice niciodată), precum și 
să probeze (e nevoie) de ce o cultură nu se poate întreține fără ediții critice, 
exemplul-colos din ultimii treizeci de ani fiind tocmai asfixierea treptată, 
terminală, poate și definitivă, a operei de savant a lui Eliade.  
 Bănuiesc că oricine prețuiește forme de trecut prețuiește și mai mult 
circumstanțele când el prinde aluri de viitor – anume când descoperă noi 
manuscrise. Cronologia în care stau manuscrisele lui Georgian e terenul însuși 
de observație pentru generațiile primei modernități europene active la 
București. Întregul teren. Am văzut deja că sunt sute de nume (și câteva zeci 
sunt ilustre) din toată Europa fără de care Georgian n-ar exista. Rămâne 
așadar să așteptăm ca cineva, sau mai mulți poate, să-i preia lui Georgian, din 
manuscrise, propriile sale efecte, încrengături și iradieri asupra celorlalți și 
asupra întregului ambient în care a evoluat. Avem, în opera lui cu filologii și 

                                                            
5 Vlad Șovărel a editat în mai multe rânduri traduceri ale lui Sergiu Al-George 
împreună cu prezentarea curată a textului sanscrit respectiv, și a oferit deja mai multe 
inedite, cum a fost recent publicarea indicativă a atașantei corespondențe cu Nicolae 
Steinhardt (vezi https://șovărel.ro/corespondenta-sergiu-al-george-nicolae-steinhardt/). 
6 În privința lui Arion Roșu, o ediție completă Opera indologica, 1956-2007, cum e și 
cea mai temeinică dintre toate cele începute cândva în România, devine dezideratul cel 
mai urgent: ea ar putea cuprinde și edițiile și traducerile din sanscrită inedite, precum și 
alte materiale încredințate în timpul vieții (inclusiv corespondența lui fraternă cu Al-
George), prin testament sau prin diferite donații ale unor instituții franceze (de altfel 
împreună cu manuscrise științifice inedite și diferite alte documente aparținând 
„Cerbilor“). Câteva bune sute de titluri de indianistică din bibliotecile lui Arion Roșu și 
acum și Sergiu Al-George (și inclusiv din cea bucureșteană a lui Eliade, prin donația lui 
Vlad Șovărel) sunt azi reunite (ca în timpul vieții lor) și în curs de catalogare în 
Biblioteca IHR. Vezi deja „New Acquisitions of the Library of the Institute for the 
History of Religions: The Indological Library of the Late Arion Roșu“, Archaeus 16 
(2012), pp. 269-279. 
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teme asiatice, cu multiplele ei certificate locale de naștere și pentru arcul 
epocii în întregime, un martor în plus, un martor consistent și articulat, căci și-
a trăit viața, e limpede, după un proiect statornic, un martor la care nu s-a 
așteptat nimeni. Limba în atâtea feluri chinuită în care a scris e limba în care, 
pe lângă franceză, a învățat sanscrită, și a lăsat-o cu acest chip neclar, când a 
părăsit Bucureștiul în binecunoscuta toamnă a lui 1872, ca să o regăsească cu 
un chip atât de schimbat, în sfârșit mai matur, după anii supradeterminați de 
schimbare petrecuți în Franța și în Germania. În aceste privințe, exemplul 
suprem – căci sinucigaș lipsit de autoironie – e Regulamentul Consiliului 
permanent al Ministerului Instrucțiunii publice din 28 octombrie 1871, cel 
ironizat canonic (și canonic nimicit) de Maiorescu în Direcția nouă:  

 
„Avend în vedere diversitatea orthographielor que se observă în 
limba scrisă și typărită inquât nu numai fie-quare carte, ci și fie-
quare individ ’și are ortographia sa particulară; Considerând 
greutatea que intâmpină din aquéstă confusiune atât scolari, quât 
și chiar publicul maturu, neavând o regulă de quare să se țină; 
Consiliulu permaninte, sub președința d-lui Ministru al cultelor și 
instrucțiunii publice, in dorința de a face să dispară aquésta 
anarchie orthographică și ajjunge la o uniformitate în modulu de a 
scrie și a ceti etc., etc., decide“  
 

– iar decizia, tocmai încorporată, arăta așa... Nu trebuie cu nici în chip să 
omitem că Georgian a învățat sanscrită și alte zece limbi în anii în care cea 
maternă suferea „aquésta anarchie orthographică“ și trepanații vizuale 
așijderea. 

E firesc, în atari împrejurări, ca unele cuvinte, fraze, pagini și chiar 
manuscrise întregi să nu fie foarte lesne de citit ori editat, și nu-i știam lui 
Georgian, în fond, nici grafia mai veche a numelui7: dar cu ce s-ar putea 
compara ecografia cinematică a limbii pe care numai manuscrise masive din 
acei ani o pun în mișcare? Cei care au trăit conștienți de sine anii 1990 și chiar 
au debutat atunci, nu necesarmente în scris, dețin un standard de epocă 
suficient pentru a cântări trepidația schimbării. Dar schimbarea anilor 1870-
1880 e încă și mai vertiginoasă, și nici nu există încă acea carte unică în care 
Bucureștii să fie, la acea etate, personajul unic al tuturor fluxurilor 
transcontinentale. Privilegiul nespus de a o recapitula aici îl datorez tuturor 
celor care s-au îngrijit vreodată, fie și printr-un singur gest, ca aceste mii de 

                                                            
7 La începutul ArhG VI 1 Varia 1, unul dintre cele mai vechi manuscrise păstrate este 
un „Caiet de științe naturale“ (cuprinzând Geologia și Zoologia) din clasa a V-a 
(„Lyceală“), adică din 1866: semnătura elaborată indică C. Georgescu. Mai mult, tatăl 
său (Dimitrie | Dumitru, acel D. preluat în semnătura fiului), semnează în mai multe 
scrisori manuscrise cu litere grecești. 
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pagini manuscrise să supraviețuiască corect. Iar lui Arion Roșu8 îi datorez, în 
egală măsură în fond pe cât lui Georgian, chiar și planul ediției9.  

Nu am regăsit, în multe mii de pagini manuscrise, nici un document 
care să ateste că Georgian a fost vreodată, oricât de pasager, angajat al 
Universității din București sau al ministerului Instrucțiunii sau al oricărui alt 
organism similar. Tot ce (rezultă acum că) a făcut pentru studiile asiatice în 
România, a făcut benevol, începând din 1876 și continuând, cu sute de probe 
și mărturii, timp de un sfert de secol. Să plasăm acum această evidență în 
context și să-i captăm consecințe firesc comparative: în întreaga istorie a 
benevolatului cultural local, unde anume ar fi locul lui Constantin Georgian și 
cu cine anume l-am invita să se întrețină mai bine despre ce trebuie să fi 
însemnat asta, când au părăsit sau nici n-au adulmecat „greul trebii“ inși 
impozanți prin statut, nuli, mediocri sau neputincioși altminteri, dar având tot 
timpul prim-planul resurselor, în acea epocă sau în oricare epocă? Nu ar fi 
așadar loc de unele ajustări canonice pentru slabele rafturi trei, sau doi, când 
operele cât de cât stimabile ale secolului al XIX-lea atât de greu desfac 
planctonul și parvin în clasa de mijloc? E nevoie cumva de o listă a tuturor 
amploaiaților facultăților umaniste din Regat care, între 1876 și 1904, nu s-au 
ilustrat prin nimic, nu au mai învățat nimic, nu au riscat nimic, nu au lăsat 
nimic? În același timp, unde vom fi obligați să-l situăm pe Georgian în 
comparație cu toți cei care, multă vreme după el, au beneficiat de tot ce el nu 
avea, posturi universitare și permanente, biblioteci publice și rețele colegiale, 
orice înseamnă resursă pentru oricare dintre formele muncii intelectuale? Și 
atunci, ce loc ar trebui să-i atribuim azi lui Georgian în materia subtilă și 
fugace a curajului intelectual, atât de rar confruntată, în ambiente sufocate de 
mimetici și, vorba lui Eliade, „nechemați“, cu numiri în loc de concursuri, 
promovare politică, promotion canapé? Cum evoluează de fapt vocația (una 
neliterară, să ne înțelegem, presupunând că termenul nu e confiscat) în 
domenii sau încă necultivate, sau deja pustiite, dacă rezultatul e această operă 
de fondator, așa cum a rămas ea 110 ani în manuscrise? 

                                                            
8 Sunt poate și continuități mai misterioase decât ceea ce oricum trebuie să facă un 
discipol ca să nu deraieze (eliminând oricum neputințele paricidare): constat că ne-am 
îngrijit ani la rând de Georgian aproape la aceeași vârstă și am făcut-o, fiecare, în 
calitate de angajați ai Academiei – tocmai acolo unde Georgian (la fel de mult ca în 
timpul vieții, poate?) aștepta. 
9 Tocmai când hârtiile încă în dezordine ale lui Georgian intrau în perioada cea mai 
vulnerabilă, începând cu 1948, tocmai atunci și-au găsit cel mai competent și devotat 
salvator care se putea imagina la București. Manuscrise din ArhG II, de pildă, poartă 
ștampila B.A.R.P.R., scris Române (nu Romîne), clasificate deci sigur înainte de 1954, 
foarte probabil înainte de 1952, dar câteva mii de pagini au fost înregistrate abia după ce 
toate manuscrisele au primit statutul de Arhivă privată: grație muncii lui Arion Roșu, în 
1964. Toate acestea din urmă sunt pagini manuscrise care reîntregesc fondul de arhivă 
foarte târziu, complet nenatural pentru scrisul lui Georgian și al marilor lui profesori și 
prieteni, purtând acum ștampile în ele însele discordante B.A.R.S.R. Faptul acesta ne 
reamintește că și aceste manuscrise au fost la un pas sau doi de extincție. 
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E drept, nu știm cum ar fi putut evolua după 54 de ani, dar nici nu ar 
mai fi avut cum să fie expus la Legiune sau la Securitate (sau la vreun 
Guénon, căci prea a rimat cu amândouă). Fapt e că, dimpotrivă, există în 
Arhivă o judecată matură, înțeleaptă aproape, care ți-l face prieten înainte să 
clipești: India din plin, India în capul unghiului, fără abatere, dar niciodată 
acea Indie a teozofilor năuci, a speculatorilor esoteriști, a bombasticului, 
secretului, turismului sau divagației. Ci India filologiei. Cât trebuie să fi 
contat Bergaigne!... 

Pentru a nu lăsa impresia că astfel de întrebări decisive ar încuraja și 
sociologii sordide ale precariatului cunoașterii, aș vrea să arăt cum asimilarea 
operei asiatice a lui Georgian va contribui direct la cunoașterea operei lui 
Eminescu10. Oricât de rar se întâmplă, un marginal are funcția (dacă are 
pregătirea și puterea) să elucideze chiar și miezul centrului canonic. Nu există 
nici o exegeză definitivă – nu există nici măcar ediția critică definitivă, iar 
după Petru Creția studiul e în declin – pentru India lui Eminescu (să-i spunem, 
nepretențios, așa). E o temă de o dificultate considerabilă, reclamând mai 
multe competențe care altminteri nu mai evoluează cu ușurință împreună, de 
la recitirea meticuloasă în manuscris (românesc sau german) până la o 
cunoaștere dezirabil exhaustivă a indianisticii de limbă germană din vremea 
lor. Minat și mitraliat de apoteoze ale imposturii, aproximației și 
instrumentalizării, toate viralizate până și indienilor nouă contemporani, 
Eminescu poet, scriitor și cititor al Indiei foarte rar a mai beneficiat în ultimii 
ani de un examen general aplicat și concludent, fie el și un survol. A făcut-o 
recent, într-un cadru și cu un sens vădit global, Andrei Terian11, cu o 
perspectivă și concluzii fără precedent, mi se pare, pentru semnificația Indiei 
în întreaga operă a lui Eminescu, care l-ar putea uimi, intriga sau neliniști pe 
orice indianist care cunoaște morfologia efectelor disciplinei în întreg secolul 
al XIX-lea. În două secțiuni – „A Passage to India: Eminescu across Deep 
Space“ (pp. 45-50), respectiv „The Secret Master“ (pp. 50-52) – după ce a 
prezentat sursele posibile ale întâlnirii sale cu India (Schopenhauer și Bopp, 
de două ori indirect deci, căci Albrecht Weber nici nu e menționat, iar dintre 
romantici sunt privilegiați lateral englezii, fără a-i aminti pe primii, germani, 
și fără referințe indianiste, din nefericire12), rescrierea Pajului Cupidon (1870) 

                                                            
10 Foarte pe scurt aici, o notă sistematică despre The Asiatic Eminescu fiind în pregătire. 
11 Andrei Terian, „Mihai Eminescu: From National Mythology to the World Pantheon“, 
în Mircea Martin, Christian Moraru and Andrei Terian (eds.), Romanian Literature as 
World Literature, New York-London, Bloomsbury Academic, 2018, pp. 35-54. O altă 
evaluare critică a acestui capitol (dar nu a ipotezei India) a oferit Ioana Bot, „À quoi 
bon le poète national à l’âge de la littérature mondiale?“, în Comment penser l’histoire 
littéraire au XXIe siècle dans l’espace euro‑asiatique? = Slovo 50 (2020), pp. 57-74 (aici 
69-71). 
12 Ipoteza e mai credibilă decât tratamentul ei, dar în lipsa tratării adecvate nu mai aduce 
a demonstrație, și prezintă oricum candori („Eminescu [...] was well positioned to try 
and be one of the first European writers to de-Orientalize India. My sense is that, 
deliberately or not [!], he did that, at least in part“: cât de „one of the firsts“, oricum 
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în Kamadeva (1879) și alte câteva surse canonice, interpretând poema Cărțile 
(datată ca și Archaeus: 1876), Terian constată că al treilea magistru trebuie să 
fie India: 

 
„We can see now that the true «hidden master» of the poet was 
not a specific person but many, and not even persons or cultural 
personas but a space; it was not an author, set of authors, or even 
a «national» culture, but a cluster of related cultures. This cluster, 
this spatialized cultural web was India. The contact with its 
cultures was, for Eminescu, a poetic therapy of sorts. Once 
«plugged» into Hindu [sic] philosophical-mythological energies, 
Eminescu got over his «complex» and stopped seeing himself as a 
poet from a «minor» country with no longstanding tradition, who 
was doomed to remain a «peripheral» imitator of Western 
literature. In brief, India enabled him to find his own voice. On 
the other hand, it is true that, in order to pull of this self-
reinvention of sorts, he had to give up his dreams of writing a 
Romanian «national» epic. Give up he did, but this was exactly 

                                                                                                                          
foarte deliberat și integral, devine atunci Roberto de Nobili [1577-1656]?). Sursele 
indiene posibil sau obligatoriu a fi discutate sunt fie absente, fie integral preluate din 
vechea teză (sub conducerea Zoei Dumitrescu-Bușulenga, deci de literatură comparată) 
a Amitei Bhose (1933-1992), susținută în 1975 la București și publicată la Iași în 1978, 
un mic volum care, în loc de a mai fi corectat, ar trebui rescris în întregime, ceea ce ar 
antrena în revizie și contribuțiile sale de filologie la ediția de Opere Eminescu, unde 
toate referințele indiene sunt sub standardul mediu al îndelungatei întreprinderi. Cum 
nici un CNP românesc nu te transformă automat în românist, opera lui Bhose atestă o 
pregătire indianistă insuficientă, fiind așadar insuficientă în toate cele trei culturi aici 
obligatorii: română, germană și indiană antică (cea unde prietenul ei Al-George era mai 
avansat și mai penetrant, cum o atestă și cartea nediscutată din 1981 despre Archaic și 
universal, care de altfel ar sprijini ipoteza lui Terian, însă într-o direcție greșită, căci 
superficială în privința influenței buddhiste, principală la Eminescu). Este cert că 
Eminescu percepea diferențele uriașe dintre epoca vedică, primele secole buddhiste și 
kāvya clasic ceva mai bine decât exegeții lui, care s-au comportat în general ca și cum 
menționarea unui poem al lui Pindar, a unui roman medieval și a unei diatribe a lui 
Luther (ca să aproximăm și cronologia) ar descifra numaidecât și imparabil „Europa“. 
Aici însă, neavând acces la româna lui Eminescu, cititorul de engleză se trezește (p. 47) 
cu traducerea lui Griffith (!) din gveda, citată ca din 1995 (e din 1889-1892): ea, ar fi 
trebuit avertizați autorul și editorii (fiind tocmai un exemplu de world literature) 
„conceals rather than reveals the wonders of the  gveda and would (properly) 
discourage any sensitive reader from further pursuit of the text. | Sadly, this translation 
really does not deserve as many rebirths as it has had. Its philology was already dated 
when it was published, and the English style of the translation is cloying and almost 
unreadable“, cum spun răspicat Jamison și Brereton în 2014, vol. 1, pp. 3 și 20, 
sublinierea mea). Ea era obsoletă nu în 2018, ci cu un secol înainte, când nici nu ar fi 
ajutat pentru ce citea Eminescu (și Georgian), căci progresele vedice au fost dominate 
de germană: e ca și cum s-ar ilustra suculențe din Arghezi cu Regulamentul organic, nu, 
cu Palia de la Orăștie.  
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what presented him with the opportunity to thoroughly explore 
folk tradition, to top Alecsandri, and thus become the «national 
poet» of his own culture. Moreover, the discovery of India put 
Eminescu in a position to be the one to jumpstart, only two 
decades before Romanian modernism took off, a real Far Eastern 
[sic] tradition among his compatriots, as Bogdan Crețu shows in 
the essay included in this volume13“  
  

Ceva mai înainte, o percepție amețitoare măcar pentru indianiști: „Eminescu 
simply viewed the Vedic hymn, along with all the other Hindu literary texts, 
as part of the «Romanian» folklore, and so he felt free to handle the Vedas as 
he would [handle] domestic material“ (48), datând astfel turnura indiană 
decisivă cu Nirvana | Rugăciunea unui dac la 1879, pentru a atinge concluzia 
care interesează în cel mai înalt grad:  
 

„Eminescu looks for the nation but finds the world, a Euroasian, 
shared, more complex, and richer world than the West alone. And 
he does not just find it; he embraces it as his ‘national’ tradition 
[...] starting with the mid-1870s, Eminescu reads world literature 
as Romanian literature and, conversely, writes Romanian 
literature as world literature“ (loc. cit., pp. 50-52, sublinieri în 
original, reluare în „Introduction“, p. 23, fără subliniere). 

 
Publicul de limbă exclusiv engleză ar putea căpăta senzația irezonabilă că în 
România, cândva, a existat cineva mai presus de Goethe la puterea Schlegel 
plus Rückert. Dar lucrurile nu așa stau. Ci cu totul și cu totul altfel. 
 Aici intervine Georgian. Spunând aceleași lucruri. Mai direct, mai 
specific, mai lămuritor decât Eminescu în privința Indiei, el fiind filolog 
indianist. În manuscrisul „disertațiunii istorico-filologice“ pentru prima oară 
disponibile aici – Locul și importanța literaturii vedice în istoria civilizațiunii 
(1887) – se comportă ca și cum ar pune cap la cap fișele de filologie vedică 
ale lui Eminescu, cu care nu știm cu certitudine ce altceva a împărtășit, dar 
știm cu certitudine că au avut, în Albrecht Weber, un același profesor, și că i-
au scris fiecare lui Maiorescu, fie din Paris, fie din Berlin. Pe Eminescu nu 
știm dacă Weber l-a salutat, dar pe Georgian știm că l-a invitat, spre deosebire 
de oricare alt român, la el acasă (Une tasse de thé chez le Professeur Weber e 
în acest volum) și mai ales l-a sprijinit să elaboreze prima ediție critică a unui 
text sanscrit datorată unui indianist român (acum în OAI II, 2018). „Eminescu 
[...] got to a point where he saw Hindu [sic] tradition as his own“14? de-
orientalizând India „deliberately or not, [...] at least in part“? Dar aceasta e o 
interpretare la Eminescu. La Georgian sunt cuvintele lui Georgian: 

                                                            
13 Bogdan Crețu, „Aux portes de l’Orient, and Through: Nicolae Milescu, Dimitrie 
Cantemir, and the «Oriental» Legacy of Early Romanian Literature“, ibid., pp. 55-75. 
14 Terian, op. cit., 2018, p. 51. 
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„Cât ar trebui să absoarbă și să concentreze studiul nostru o 
literatură, dacă ar exista, care ar cuprinde neîntrerupt, fără lacună, 
și ar oglindi întreaga viață a civilizațiunii, de la începuturile cele 
mai depărtate, preistorice, [CG 3r | ArhG 42r] și ar ajunge până în 
timpurile noastre, dacă mai cu seamă această literatură ar fi a 
propriului nostru neam, a arienilor? O asemenea literatură 
există, e literatura Indiei“15. 

„Această literatură [...] a propriului nostru neam, a arienilor [...] literatura 
Indiei“!... Nu e cu nici un chip un accident: Georgian repetă și tot repetă 
formule similare, precum „ceilalți frați ai neamului nostru“ sau, direct după 
Max Müller: „Studiul limbii sanscrite a dovedit că limbile greacă și latină, 
germană și slavă, celtică, persană și armeană au aceeași origine, prin urmare 
și popoarele ce le vorbesc sunt frați, sunt dintr’un singur neam ieșiți“16 – dar 
ar trebui recitită întreaga disertațiune. Am putea crede că, pentru Georgian, 
familia și literatura „neamului nostru“ s-ar limita la familia popoarele indo-
europene: nu, e chiar un „Neam al nostru“ identificat cu stratul pre- și proto-
indo-european! „toate aceste încercări d’a pătrunde necunoscutul [...] Neamul 
nostru le-a găsit atunci când nu erau nici Indieni, nici Persani; nici Greci, nici 
Italioți, nici Celți; nici Slavi, nici Germani“. Iar formula din propriul său 
„Rezumat“ (la pagina lui 3) e încă și mai tulburător neechivocă: 

Georgian asta a studiat și asta a încercat să împărtășească la București, unde 
nu exista o catedră de Literatură indiană și unde avea să nu existe niciodată o 
catedră de Literatură indiană, și să o facă nu ca poet sau scriitor, ci în calitatea 
lui strictă de filolog indianist, dar exact ca și Eminescu și în chiar aceiași ani: 
„Literatura Indiei, a propriului nostru neam“. Astfel de pagini au așteptat mai 
bine de un secol la câțiva metri distanță de manuscrisele lui Eminescu. Aici e 
și necesitatea prezentei ediții. 
 Concluziile recente ale lui Andrei Terian și ale multor altor critici și 
istorici literari care au analizat prezența Indiei la Eminescu vor trebui, prin 
urmare, modificate în acord cu această perspectivă, care are numeroase 

                                                            
15 Ediție în acest volum (p. 149), aici cu grafie normalizată. 
16 În acest volum: p. 171, respectiv pp. 154-155. 
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ramificații și e decis pan-europeană. Insuficientă nu e numai indianistica 
eminescologilor, ci și familiaritatea lor cu cultura europeană. Ce nu rezultă în 
general deloc în eminescologia care a atacat vreodată problema e cât și cum 
din ceea ce spune sau pare a crede Eminescu e exclusiv al lui (unicatele), iar 
dacă nu e, al cui e și câți (și cum acești câți) au elaborat soluții și viziuni 
identice, cvasi-similare, apropiate.  

Ceea ce apare inclusiv la Terian și într-un volum de world literature 
atât ca unic și personal la Eminescu, cât și tocmai descoperit de exeget sunt în 
fapt lucruri de alte calibre. Această imagine profundă a Indiei nu ține nici de 
un geniu poetic, nici de o perspectivă individuală, nici de o formulare unică a 
lui Eminescu, ci este reacția locală românească la impactul studiilor indiene 
descifrate în ansamblul limbilor indo-europene și integrate în ansamblul 
culturilor Asiei și Europei și după exemplul strict al culturii germane. Căci 
acum dispunem de comparația directă și contemporană cu Georgian. Pentru 
acesta, mai apăsat chiar decât pentru Eminescu (și tot recuperat din 
manuscrise), românii sunt de acum de încadrat în „propriu nostru neam, al 
arienilor“ (!), cu „literatura Indiei, a propriului nostru neam“, al „neamului 
nostru“ indo-european, ca parte a familiei indo-europene lărgite, mult înainte 
chiar de România Mare. În această perspectivă pe care ei numai o împrumută, 
firește (nu ei au făcut aceste descoperiri), a cultiva studiile indiene nu însemna 
decât a frecventa mai asiduu cele mai îndepărtate, mai bune și mai proaspăt 
regăsite rude. India – și la Eminescu, și la Georgian: India vedică – 
dobândește dintr-odată calitatea de străbun cu care acum, în anii 1870-1880, 
te poți întreține în sfârșit direct. Viziunea este copleșitoare, gigantică și 
neașteptată. Poate. Căci e într-adevăr cu putință ca exact așa să fi fost pentru 
ei – ceea ce, mi-e teamă, nu ne e îngăduit azi defel să percepem în afara 
indianisticii. Mai probabil încă, ea devine rapid provincial neputincioasă, cel 
puțin pentru Georgian, care trebuia să o și cultive printr-o altă prezență 
publică decât cea literară: e asemeni sunetului fluvial susținut de o orchestră 
în tutti și sforzando, prins de un aparat solitar, deprinzându-i tema la un 
instrument și într-un context care preced, pur și simplu, educația muzicală. 
Știi deja că e un torent care cuprinde toate straturile, nuanțele și orizonturile. 
Dar aparatul e slab, instrumentul netemperat și încăperea mică. 
 Când Georgian, în primăvara lui 1875, la 25 de ani, îi scrie lui 
Maiorescu curat că nu se pot ocupa nici măcar de limba română cei care „nu 
cunosc nici limba sanscrită, nici pe Bopp“, când îi cere sprijinul ca să nu se 
întoarcă în țară cu „o erudițiune mediocră și mutilată“, el își însușește lecția 
marilor săi profesori și totodată confirmă critica lui Maiorescu (germanofil și 
germanofor) față de atâtea notabilități academice incapabile să deprindă și 
gestioneze descoperiri – „Bopp, Diez, Renan, Max Müller etc. le sunt 
familiari?“. Nu le erau, vai, decât pe sponci sau deloc. Renan și Müller?! Citiți 
cum trebuie, ar fi reformat Instrucțiunea (Bruce Lincoln și Oskar von 
Hinüber, am putea spune azi. Din fericire, amândoi au călcat măcar o dată la 
București...). Nu numai erudiția eventuală era mediocră și mutilată – în 
ambient, prin comparația simplă cu câteva sute de cazuri, mediocră și mutilată 
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era chiar viziunea care susținea orice știință umanistă, devreme ce puținele 
universitar practicate erau insulare, întrerupte deocamdată de prăpăstii 
insurmontabile, străjuite de hărți nefiabile, scandate de inteligențe care rareori 
asumau și ilustrau vreun proiect vădit european și surprinse, oricum, și de 
masive alunecări literare de teren. 
 Știm că Eminescu a citit Kālidāsa: însă trebuie să luăm în calcul mai 
ales că a făcut-o într-o cultură germană în care prima traducere e din 1791 (e 
drept, după cea englezească din 1789, dar chiar și așa, am văzut, cât l-a sedus 
pe Goethe, chiar în timpul lucrului la Faust), despre care Forster însuși spune 
că își dorește să devină influentă pentru toți germanii (în restriște). Exact asta 
s-a întâmplat, într-un asemenea grad de infuzare cu cultură indiană încât 
Bonn(ul lui Bopp!) a devenit Benares-on-the-Rhine pentru brahmanii 
anglofoni care credeau că în Germania se vorbește tot sanscrită! 17  Ne 
reamintim18  că amicul german căruia naratorul din Duduca Mamuca îi 
pregătește o farsă e întrebat: „vrei să-ți vorbesc în limba sanscrită, limba ta 
națională?“ Cum altfel acel „neam al nostru“ extins asupra Eurasiei ar fi 
devenit altfel o afacere strict indo-germană, aprofundabilă cu indo-
germanische (deloc „indo-europäische“) Forschungen? Aceasta e cultura în 
care erau acasă și Eminescu, și Georgian, și cu aceste date au ajuns, fiecare în 
parte, la viziuni care astăzi ne-ar putea părea înmărmuritoare, când de fapt 
erau numai descoperiri optime ale Indiei în culturi cu altă gestiune a 
rezonanței (și a eșecului). O știa până și un Teohari Antonescu, recapitulând 
corect, la 1901: „Germania doctă, grație înrudirii de spirit a Germanilor cu 
Indienii“ (oh, nu direct a românilor...) „se aruncă cu avânt fără seamăn în 
studiul acestei lumi, până ce Indologia astăzi ajunse cu timpul o știință curat 
germană [...] Și nu era o minune, spune Brandes, să pară un moment că 
spiritul german se va modela cu totul după spiritul și cultura vechei Indii. Căci 
această Germanie mare, nebuloasă, visătoare și plină de gândiri este în 
realitate o Indie modernă“19. Cum mai putea încă restitui Raymond Schwab 
acea epocă în oglinda parțialului eșec ulterior, „le corpus strictement européen 
des littératures qu’on enseigne dans nos écoles a l’air d’un estropié congénital 
ou d’un mutilé volontaire“. Căci mai e ceva. 
 Am să afirm cel mai simplu lucru, unul megasthenian de vechi, atât 
de limpede că uităm toți să-l spunem: lumea se vede altfel luând în seamă 
India. Ea se va vedea treptat cu totul altfel odată intrat în indianistică. Sunt 
procese cerebrale prin care Bopp, Böhtlingk și Bergaigne au trecut definindu-
le, stabilizându-le și transformându-le în bun public din care rezultă că India 
nu e mai distantă decât sunt Platon și Evangheliile, că toată geografia 

                                                            
17 În „Bibliografia generală“ din OAI I, 2017 sunt cuprinse zeci de titluri de studii 
recente care discută exclusiv indianistica și cultura germană în contexte comparative 
sau studii de caz: nu le reiau aici. Se poate începe cu Wilhelm Halbfass (ca și cu prima 
sa Gedenkschrift). Nicăieri nu e menționat Eminescu. 
18 OAI I, 2017, p. 120. 
19 Discutat deja: OAI I, 2017, pp. 270-272. 
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Antichității e mai ales stratificare a timpului: procese prin care, și chiar pe 
urmele lor, și Eminescu, și Georgian, o știm, au trecut. Cum au trecut – sub ce 
influență, la ce moment, cu ce consecințe – știm poate ceva mai bine acum în 
cazul lui Georgian. Pentru Eminescu, o întreagă lume el singur, rămâne încă 
mult de făcut, luând în calcul că e cel mai naționalizat și în același timp cel 
mai privatizat autor român, peste care a colmatat toată istoria culturală 
ulterioară. Pentru a tria rapid ce mai merită recitit din ultima jumătate de 
secol, aș propune ca indiciu prealabil pentru eminescologi și istoricii literari 
să observe câți, când și cum (dacă, vreodată) au citit și discutat acel articol al 
lui Arion Roșu al cărui titlu e și numele subdomeniului 20  (așadar nu 
provincialul „Eminescu și India“, față de care până și o formulare ca 
„Georgian și India“ e mai puțin înșelătoare).  
 
 Spre deosebire de reprezentările în uz, ipoteza mea de lucru e 
diferită: India nu e prioritar un „spațiu“, căci geografie (după descoperirea ei 
occidental-europeană) a fost considerată exclusiv pentru a face Asia 
subalternă în uriașul proiect colonial al unificării cunoașterii, ca spațiu 
(secundar) față de un timp-forte (Antichitatea numită clasică față de cea 
numită orientală), din care tinde între timp să se trateze și resoarbă caracterul 
colonial, pentru a reieși tocmai unificarea cunoașterii, începând așadar cu 
unificarea Antichităților. Unii au considerat că „Renașterea orientală“ a eșuat 
(printre ei e Eliade: pentru că nu ar fi intrat pe mâna vizionarilor, ci a 
filologilor), argumentele mele conducând la o concluzie contrară: nu numai că 
nu a eșuat, dar încă nu-i știm deznodământul: fluxurile acestei a doua 
Renașteri, de care sunt responsabili din fericire mai ales filologii, sunt active 
în principal astăzi. 

A vorbi încă de „studii clasice“ referindu-te la numai două limbi 
mediteraneene și ignorând, într-o cronologie unificată, cultura a cel puțin încă 
patru limbi indiene, de altfel de zeci de ori mai vastă, e o anomalie istorică a 
europenizării lumii care va fi previzibil abandonată în cursul prezentei 
generații. Într-acolo se îndreaptă, dacă înțeleg bine, concluziile unui sfert de 
mileniu de studiu istoric și filologic global al Asiei. Așa cum am început să 
arăt prin studii ale ideii de „Antichitate“21, consecințele acestor descoperiri 
vor reevalua în profunzime originile actualelor „studii culturale“, impuse 
aparent global fără să-și cunoască progenitorii, sau să-i cunoască numai cu 
testele incomplete de paternitate ale suitei Schwab-Foucault-Said, citindu-l de 
altfel defectuos pe cel de la care trebuie repornit, Friedrich Schlegel. 
Indianistul nu e numai un umanist, el e un clasicist, și anume principalul 
clasicist, fiind agentul principal al unei „Renașteri“ în desfășurare, nu un 
simplu beneficiar mai îndepărtat și deja pasiv al uneia consumate, iar asta e de 

                                                            
20 „Eminescu et l’indianisme romantique“, ZDMG 119 (1970), Heft 2, pp. 241-250, cu 3 
planșe h.t., adică grafia sanscrită a lui Eminescu a putut fi pentru prima oară citită de 
alți indianiști.  
21 Ciurtin 2007, 2015, în OAI I, 2017. 
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multă vreme. În același timp, tot ce rezistă din istoria reprezentărilor 
indianisticii va trebui de acum confruntat cu reprezentări venite direct din 
partea Indiei și a Asiei buddhiste, reprezentările de sine ca și reprezentări ale 
Europei și lumii: rămâne profund inacceptabil că dinspre incomparabilele 
continuități de limbă, religie și cultură ale Indiei au fost așteptate și primite 
răspunsuri exact cât de la niște greci și romani morți cu câteva milenii înainte. 
Dar chiar și numai asta probează percepția lor profundă că, ajungând în India, 
extind frontiere ale timpului, devreme ce se mișcă printre antici. La fel, lipsa 
oricăror referințe la învățații indieni care au ghidat umăr la umăr primele 
generații de traduceri din limbi indiene în limbi europene, confirmă că India 
nu e prioritar un spațiu, nu o geografie, aceasta fiind o iluzie colonial optică, 
și chiar optic e simpla spațializare a altui iluzoriu: indianistul colonial îi 
considera pe acei paṇḍita ca fiind îngropați în timp, chiar dacă lucrau zi de zi 
cu ei primindu-i acasă!22 i-au privit ca pe un Proclus căruia statutul lor 
colonial le-ar fi permis să îi dea ordinul să apară, să dea lecții de gramatică și 
să explice textele, ca apoi să amuțească până la următoarea solicitare, retras în 
tradiția lui, resorbit în propria lui Antichitate. Fără încastrarea acestei 
cooperări în tot ce avea să fie semnat mereu exclusiv sub nume de europeni 
nici nu se poate explica cum Europa savantă a extras cu precizii unice canon 
după canon din toate literaturile trimilenare ale Indiei, fără abatere, fără 
ezitări, fără greșeli, biblioteci în care – dacă ar fi intrat ca într-o Antichitate 
spațială și stinsă – s-ar fi rătăcit pe loc. Nu ar fi înțeles nimic. Sau ar fi avut 
problemele unui sumerolog care ar descoperi dintr-odată texte cuneiforme de 
o mie de ori mai ample și mai inclasabile decât au supraviețuit. Astfel de 
procese sunt așadar încă în desfășurare, căci suntem încă prinși înăuntrul lor, 
și abia astăzi se vor putea descifra aliniamentele lor majore, India și întreaga 
Asie indianizată trebuind să vorbească și să fie ascultate la rândul lor, ceva 
mai mult decât să fie filtrate de unica voce de cercetător de cabinet occidental 
ei23. A-l citi chiar și numai pe bietul Georgian nu ar fi avut nici un sens (sau ar 
fi avut unul de limitată erudiție – și tot i se datora o ediție) fără a stabili 
reperele de magnitudine ale proceselor istorice. Indianiștii sunt la fel de bine 
plasați, cum intuiseră primii romantici germani, pe cât orice ins care distinge 
și aprofundează macroprocese: studiază o lume vertiginos antică și vertiginos 
continuă (cu tot cu bruiajul sincopelor coloniale), se ocupă în același timp cu 
elucidarea unor forme de viitor (într-o civilizație planetară multipolară, cum a 
și fost din Antichitate) și intervine (cu ediții cu cât mai critice, cu atât mai 
bine) în dezbaterile prezente. 

 

                                                            
22 Vezi de pildă suita de contribuții ale lui Rosane Rocher pe care le-am inclus în 
„Histoire de l’indianisme et sa dissémination en Europe. Bibliographie des travaux 
récents (1990-2010) [Conférence à l’EPHE]“, Studia Asiatica 11 (2010), pp. 215-271. 
23 În acest sens nu e nimic mai justificat decât faptul că redactarea acestui volum a fost 
făcută, ca lucrare secundară sau mai exact terțiară, în Asia buddhistă. 
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Să revenim însă la eșecul românesc fondator, cum i-am spus operei 
lui Georgian. Am fi atunci obligați să-l comparăm cu eventuale sale contrarii, 
cu opera lui Mircea Eliade, cea a lui Arion Roșu și a altora, inclusiv cu acele 
instituții născute până la urmă la București tocmai ca să sprijine indianistica și 
istoria religiilor. O istorie a acestor științe va fi scrisă cândva, însă se pot deja 
rezuma principalele fapte, mult timp după ce promisiunea lor și puținele 
dezbateri pe care le-au suscitat vreodată s-au pulverizat. 

În bilanțul eșecurilor indianisticii, sub stimul comparativ și în cea 
mai lungă durată atinsă deocamdată, se cuvine amintit aici tocmai eșecul 
„primului institut de studii orientale“ din România. Institutul de Studii 
Orientale „Sergiu Al-George“ (ISO, cum fusese cunoscut în epocă) a fost 
fondat cu cele mai faste intenții și auspicii de Andrei Pleșu în 1990, în 
subordinea Ministerului Culturii, oferind astfel o șansă nemaiîntâlnită 
studiului Asiei într-o cultură care, instituțional, nu îl asumase niciodată. În 
general, astfel de breșe reușite survin o singură dată într-o cultură și oricum o 
singură dată într-o generație de cercetători: asta dacă și țin. A te putea 
consacra exclusiv studiului Asiei, în anii 1990 la București (ani ai tuturor 
tranzițiilor, indigențelor și derutei), cu un statut în fine recunoscut, 
beneficiind de toate încurajările, protejat de promisiunea intactă că ai putea în 
sfârșit depăși nenorocul și îmbunătăți măcar opera tuturor orientaliștilor locali 
care te preced, că ai putea intra în contact, cândva poate ca un egal, cu India și 
cu întreaga comunitate academică din zecile de țări unde indianistica are drept 
de cetate și rezultate bicentenare, ce șansă fabuloasă! Optsprezece ani mai 
târziu, ISO avea să dispară: opera colectivă pe care o lăsa în urmă consta 
exclusiv din șase (cinci, de fapt) numere de periodic cu contribuții 
nesistematice și inegale, în care cele noi referitoare la India acoperă o parte 
infimă: numai câteva zeci de pagini apărute între 1990 și 2008. Cu mult mai 
puțin, așadar, decât lucrase Georgian de unul singur și fără a fi sprijinit, pe 
atunci, respectiv sub nivelul unui singur masterand în studii indiene într-o 
universitate bună, astăzi. Cum a fost cu putință acest eșec? De ce a coincis cea 
mai mare investiție făcută vreodată în România (și) pentru studiile indiene cu 
cel mai stupefiant eșec al studiilor indiene, soldat cu dezintegrarea ISO în 
pragul integrării europene? Nu mai poate fi „mauvaise étoile“, s-a întâmplat 
ceva pesemne mult mai negru, devreme ce abia a mai supraviețuit în memoria 
publică. Existența eșuată a acelui „institut oriental“ (înțeles la începuturi și 
prin cel visat cândva de Eliade, după modelul celui roman al lui Tucci) nu a 
răspuns oricum la niciuna dintre întrebările firești, în orice context academic 
sănătos, însă în prezent mai contează una singură: există învățăminte cumva?  

Deși alte surse au amintit posibilitatea ca directoratul să-i fie 
destinat, și anume chiar prin filiația sa eliadiană, lui Ioan Petru Culianu însuși, 
spre 1991, la ipotetica sa revenire în țară24, directorul acestui institut a fost, 

                                                            
24 Încă mai ipotetic, Liviu Antonesei a scris în 2001 antibiografia unui Culianu care n-ar 
mai fi putut să emigreze („If sau un triptic despre viață și cărți“), descriind ce i s-ar fi 
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timp de 16 ani până la demiterea sa, Radu Bercea. În 2006, trebuind să 
răspundă diferitelor acuzații formulate fie instituțional, fie neoficial, a ales 
ofensarea gratuită și ridicolă a ideii de muncă științifică afirmând într-un 
interviu25 că între cauzele întârzierii contribuțiilor ISO ar fi abrevierile.  

E poate cel mai tipic răspuns al fostului director al defunctului 
Institut „Al-George“, director doctorand, timp de un deceniu (și fără a-și 
publica teza ulterior), al unui institut care a funcționat fără consiliu științific, 
fără rapoarte publice de cercetare, fără contribuții minim proporționale cu 
resursele investite, fără colegi, fără concursuri științifice și cu membri care au 
probat în cel mai bun caz rare și restrânse competențe și contribuții26, fără să 
cunoască, aprofundeze și asume istoria și prezentul studiilor asiatice în chiar 
cultura în care funcționa (necum în mai multe27), fără să știe ce s-a făcut, ce 
trebuie făcut și ce se poate face (și explicând asta în documente publice), cu 
rezultatul preponderent și iresponsabil al compromiterii, pentru foarte multă 
vreme, a oricărei idei de Institut asiatic veritabil la București. Au trecut trei 
decenii de când se puteau redefini problemele necesității, însemnătății și 
responsabilității acestor științe umaniste: nu a apărut o singură formă de 

                                                                                                                          
putut întâmpla până în mai 1991, când „profesorul [...] era deja la București pentru 
înființarea Institutului de studii orientale și religioase“. 
25 Tocmai în momentul când Radu Bercea solicita o declarație de presă sub forma 
interviului Revistei 22 (din 21 iulie 2006, disponibil la https://revista22.ro/interviu/radu-
bercea-institutul-de-studii-orientale-functioneaza), apăreau volumele celui de-al zecelea, 
respectiv al șaptelea an de publicare consecventă a două periodice cu contribuții 
internaționale, chiar dacă lipsite de orice context instituționalizat: Archaeus și Studia 
Asiatica au fost garanția științifică pentru organizarea la București a Congresului 
european (în septembrie 2006, la care au participat indianiști eminenți și istorici ai 
religiilor din peste douăzeci de țări din Europa, Asia și America de Nord) și pentru 
fondarea primului institut de cercetare în istoria religiilor în România (din 2008). 
Recitind însă presa timpului (inclusiv Revista 22), se instalează rapid iluzia că acele 
evenimente s-ar fi petrecut cândva în culturi diferite, deși au avut loc la câteva străzi 
distanță, și că respectivele instituții au funcționat după logici diferite, când există una 
singură și nici nu a reclamat reinventarea ei la București. Dacă, în anii în care a condus 
ISO, contribuțiile de cercetare ale lui Radu Bercea au fost rare, restrânse, repetitive și 
niciodată examinate, altele noi, în ultimii cincisprezece ani, nu sunt cunoscute. H.-R. 
Patapievici a început, la 20 septembrie 2006, o rubrică într-un cotidian cu un articol 
extraordinar de entuziast (dar și vag) despre Congresul aflat chiar în acele zile în 
desfășurare, pe care l-a intitulat „Tradiția eșecului: un eșec“. Pentru aceste și atâtea alte 
eșecuri, s-ar putea retorca totuși: „Tradiția eșecului: o tradiție“. E și vechiul titlu 
alternativ al materiei strânse pentru prezentul epilog. 
26  Nu este disponibilă nici o organigramă, nu se cunoaște numărul exact al 
cercetătorilor, nici activitatea și contribuțiile fiecăruia, nici vreun indiciu de evaluare 
internă, nici existența altor evidențe. 
27 Un singur exemplu: nici un membru sau asociat al ISO, am constatat încă din 1997, 
nu consultase vreodată Arhiva Georgian din Calea Victoriei nr. 125, măcar din simplă 
curiozitate și măcar un manuscris, chiar dacă și-au avut sediul în Calea Victoriei nr. 107 
(fosta anexă militară arcuită din dreapta intrării în Palatul Știrbei, în prezent demolată). 
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bilanț al nașterii și decesului prematur al primei instituții de profil în 
România28.  

Un deces apoi multiplicat, căci ISO avea să fie transferat sub o altă 
formă, în 2007 (sau în 2008?), la Biblioteca Metropolitană București (BMB), 
după ce fusese deja mutat de la ministerul Culturii la primăria București în 
2001, pentru ca și după 2006-2008 (și până la dizolvare, în 2017) studiile 
indiene să fie ecranate sau desfigurate de alte incompetențe29. În astfel de 
circumstanțe neelucidate și sulfuroase, nu s-a mai făcut cunoscut publicului 
nici ce s-a întâmplat măcar cu biblioteca ISO, care cuprinsese și cărți din 
domiciliul parizian al lui Eliade, așa cum fuseseră donate, pentru numele de 
Al-George, de Christinel Eliade cu un an înainte de moarte30. Despre orice 
altceva a fost vorba în jurul fostului ISO, mai puțin despre studiile asiatice 
(fosta „orientalistică“). Un eșec colectiv masiv, perpetuat și fără apel, față de 
care eșecul individual al lui Georgian – mai ales în privința viziunii, 
integrității și rigorii – numai eșec nu mai pare. Însă oricine e îndreptățit să 
considere aceste fapte – și să compare trei decenii din secolului al XIX-lea cu 

                                                            
28 Din Annals of the Sergiu Al-George Oriental Institute au apărut (sub un nume 
neevident și într-un format nemanevrabil de periodic, complet neuzual dacă nu e 
moștenit, cum se justifică în cazul centenar BEFEO) numai șase volume, grosul 
activității a optsprezece ani de existență a unui întreg institut de cercetare, incluzând 
extrem de puține recenzii la titluri semnificative în dinamica studiilor asiatice globale, 
europene sau românești: 1 (1992), deja după doi ani, 2-3 (1993-1994) apărut în 1998, 4-
5 (1995-1996) în 2002, 6-[7-]8 (1997-1999) în 2004, 9-[10-]11 (2000-2002) în 2006 și 
chiar 12[-13-14-15-]16 [!] (2003-2007) în 2007 (sau 2008?). Și de fapt sunt cinci 
volume numai, căci cel conținând articolele lui Al-George a fost în întregime rescris, 
redactat, corectat și prefațat de Arion Roșu, o muncă foarte minuțioasă și îndelungată, 
întrerupând-o pe cea franceză în amintirea prietenului său și a articolelor scrise 
împreună în tinerețe. Însă R. Bercea a prezentat acest volum însușindu-și-l (inclusiv în 
interviul citat), trecând inacceptabil sub tăcere principala colaborare indianistă de care 
s-a bucurat ISO vreodată și astfel pierzând-o. În același timp, limita natural admisă la 
întârzierea apariției e de doi ani într-un singur volum. E drept, sunt și mai rare exemple 
de periodice cu trei (în nici un caz cinci) ani într-un singur volum, dar asta din pricina 
războaielor mondiale (de pildă: JA 1943-1945), nu al abrevierilor. Dacă asta e 
competență sau responsabilitate, n-ar trebui mai bine recurs, în loc de orice anale, la 
concizia practică a unui epitaf databil în consecință Secolele XIX-XXI? 
29 Pentru intervalul 2006-2008 există date publice că director a fost Renata Tatomir (n. 
1971, cadru didactic la Universitatea Hyperion, care menționează a fi studiat „orienta-
listique“). A fost transformat apoi acolo într-un „Centru de Studii Euroasiatice și 
Afroasiatice“ (CSEA), sub directoratul BMB al lui Florinel Rotaru (n. 1952, din 2014 
cercetat penal și apoi condamnat între altele pentru fraudă în achiziția de cărți evaluată 
la 2 mil. EUR), apoi transformat, sub directoratul BMB al lui A.C. Râpeanu (n. 1980, 
care nu e un autor, dar în ale cărei interviuri nivelul de școlarizare e precar) într-un 
„Serviciu de Cercetare și Documentare Bibliografică“ (2015-2017) ale cărui posturi au 
fost treptat transferate până când a fost astfel eliminat, iar cei care au lucrat acolo nici 
nu o mai menționează. 
30 Vezi însă „Praemonitio ad lectorem“, Archaeus 1 (1997), pp. 4-5 (franceză-română). 
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trei decenii după 198931 – ca aparținând aceleiași culturi. Cum o ținem, așa o 
avem.  

Cum o ținem, așa o avem este formula perfectă prin care poetul, 
scriitorul și profesorul Radu Vancu a rotunjit o petiție publică inițiată în 
decembrie 2019 împreună cu Cătălin Cioabă, Cosmin Ciotloș, Bogdan Crețu, 
Dana Jalobeanu și Bogdan Tătaru-Cazaban, universitari și cercetători formați 
după 1989 și educați în (și înspre) Europa, petiție semnată de multe sute de 
nume semnificative32 și destinată să salveze manuscrisele bucureștene ale lui 
Mircea Eliade din colecția Mircea Handoca, scoase pe rând la licitație și astfel 
pecetluind soarta oricărei și așa improbabile ediții critice. Chiar dacă nepotul 
de soră al lui Eliade, Sorin Alexandrescu, a afirmat într-o intervenție 
ulterioară că ar fi blocat licitația în calitate de moștenitor, ministerul Culturii 
afirmase deja că a blocat-o. Câteva zile mai târziu, ministerul a luat o nouă 
decizie și respectivul lot de manuscrise a fost totuși vândut (în provincie unui 
muzeu încă neînființat)33, nimeni dintre cei îndrituiți sau presupus reponsabili 
nerăspunzând la întrebările prioritare: care e statutul și soarta majorității 

                                                            
31 Sursele publice despre ISO | CSEA fiind puține, incomplete și contradictorii, am 
recuperat câteva informații mai tehnice grație amabilității unui cercetător (pentru o 
scurtă perioadă) al BMB, și de altfel vechi prieten (de la „Naționala“ de Filosofie, 
Brașov, 1994), dl Dr. Adrian Dumitru (Facultatea de Istorie, Universitate București), 
căruia îi mulțumesc. El mai semnalează că fondul Eliade donat ISO în 1997 a fost 
păstrat intact, chiar dacă în condiții improprii deseori, așa că își așteaptă încă, din 
limbul orb al stocării inaccesibile în Bucureștii Noi, un nou orizont cu cititori. Oricum, 
nu a fost și inundat, cum s-a întâmplat întregului fond ajuns la ISO de la fosta Asociație 
de Studii Orientale (ASO) din perioada comunistă, de care s-au îngrijit Rodica Pop, 
mongolistă și cercetător ISO, și Dan Slușanschi, fostul secretar ASO care nu avea să 
colaboreze în nici un fel cu ISO. Profesorul Dan Slușanschi mi-a lămurit în studenție 
aspecte din activitatea ASO din vremea lui Cicerone Poghirc și Vladimir Drimba, pe 
care le-am evocat concis recent („Oficia”, în Ana-Maria Răducan, Florin-George Călian 
[coord.], Portretul clasicistului la senectute. Dan Slușanschi, Oradea, Ratio et Revelatio, 
2019, pp. 83-84). Fondul Eliade cuprinde câteva sute de volume transformate între timp 
în sursă documentară de primă calitate pentru istoricii religiilor și indianiștii care mai 
vor să știe de unde vin. Căci îmi aduc aminte emoția pe care o suscitase, printre foarte 
tinerii camarazi din 1997 care se jurau istoriei religiilor cum nu o făcuse, configurând 
un proiect de grup, nimeni altcineva la București, descoperirea dedicației lui Henry 
Corbin pentru prietenul său Eliade, ca între experți ès symbolisme des nœuds, cândva 
prin 1950: „pentru tot ce ne leagă“. 
32 Inclusiv de istorici ai religiilor din Cehia, Elveția, Germania, Italia sau Scoția.  
33 Detalii sistematice în două interviuri pentru Adevărul și Radio România Internațional 
(acordate Simonei Chițan, 15 decembrie 2019, și lui Hildegard Ignătescu, 23 ianuarie 
2020), neavând cunoștință de ulterioare luări publice de poziție, cu excepția unui marș 
unic de protest În jurul lui Eliade, pornit de la străzile fostei mansarde până la locul 
presupusei licitații, la 16 decembrie 2019. Dacă numai noi circumstanțe scandaloase 
mai aduc în discuție soarta lui Eliade, foarte carenta sa editare în România nu s-a 
îmbunătățit totuși deloc timp de foarte mulți ani. Editura Humanitas, care a avut meritul 
de a-l fi relansat puternic începând cu 1990, a încremenit între timp la stadiul atins prin 
2000, dominat oricum de re|editările întrutotul confuze și precare ale lui M. Handoca. 
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manuscriselor românești încă nedispersate ale lui Mircea Eliade? Care este, va 
fi și poate fi rostul lor? Intenționează cineva vreodată să respecte numele de 
Eliade printr-o ediție critică?34 

Cât despre predecesorul lui Eliade, căutând mai departe confrați, 
toate materialele erau pregătite, multe dintre periodicele și cărțile studiate de 
Georgian sunt accesibile în format digital, lucrul trebuia făcut, ca un fel de 
sonatină agreabil pentru o singură mână. La fel de lesne – să o recunosc: de 
fapt ceva mai lesne35 – s-ar fi putut edita critic opera de istoric al religiilor și 
eseist a lui Mircea Eliade, dacă toate manuscrisele păstrate de asemenea la 
București ar fi fost strânse într-un singur loc și ar fi fost astfel puse la 
dispoziția istoricilor generaliști ai religiilor și a istoricilor culturii române, 
europene și planetare (un alt descriptiv al lui cu care nu ne-am obișnuit), 
devreme ce, de pildă, pentru scrierile cândva universal cunoscute ale lui 
Eliade au reclamat competențe chiar și unii gebildete Laien, iar ele oricum nu 
solicită deloc mai multe competențe lingvistice decât manuscrisele cvasi-
universal necunoscute ale lui Georgian. Dacă însă Institutul de Istorie a 
Religiilor nu își poate împlini menirea deopotrivă în privința editării lui 
Eliade, împreună cu ediția critică Georgian el a probat, mi se pare, deja că se 
poate face – așa fiind firesc, ne semnalează domnul Georgian – cu mult mai 
puține resurse și într-un timp mai scurt, mai bine și mai mult în indianistică și 
istoria religiilor în circuitul global decât diferite instituții și inițiative cărora 
nu resursele le-au lipsit, ci poate tocmai o reprezentare justă a acestui 
îndelungat trecut de incoerență și de irosire. 

În România nu a existat niciodată o Catedră de indianistică, nici o 
Catedră de istorie a religiilor, nici o Facultate de studii asiatice. Știm însă mai 
limpede, azi, că încercările de a organiza, defini și construi prin aceste 
instrumente universitatea și cunoașterea datează, în limba română, din 1875. 
De aproape un secol și jumătate, România întârzie, ezită sau nu știe să 
integreze universitar adecvat cele două suprateme critice ale modernității 
europene care au schimbat din temelii toate științele umaniste: religia și Asia. 
În urmă cu nici trei ani am afirmat că „Georgian e un necunoscut și această 
ediție – plănuită în trei părți – e, în multe privințe, prima lui carte“36. Cel 
puțin în acest caz, cititorul binevoitor va putea elimina, acum, dincolo de 
pagina 1.100, acel atotînșelător „plănuită“, pentru totdeauna. 

 
–––––––– 

 

                                                            
34 Mă refer inclusiv la titlul promițătoarei schițe de șaptesprezece pagini „În ce chipu 
po‹a›te cineva a-și spune sieși adeverulŭ“ (ff. 1r-v-9r, în mod ciudat rămase numerotate 
exclusiv de autor), semnată „1870 decembr‹ie› 21 | Bucuresci | C. D. Georgian“.  
35 Ar ajuta Montaigne (III.10.51): „Toutes charges importantes ne sont pas difficiles“. 
36 OAI I, 2017, p. 45. 
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With this, the critical edition of Mircea Eliade’s earliest monograph on yoga, 
Eugen Ciurtin has provided the fields of Indology and Yoga Studies with a 
precious, previously inaccessible, resource. Ciurtin’s insightful introduction 
and extensive critical apparatus provide his readers with an essential tool for 
gauging the enormous distance covered – from Bucharest, Kolkata and Paris 
of the 1930s to Chicago of the 1980s and beyond – not only of an individual 
scholarly oeuvre, but also of a vast cosmopolitan field of scholarship.  

David Gordon WHITE 
J. F. Rowny Professor of Comparative Religion,  

University of California, Santa Barbara 
 
Rare sunt cazurile în care o operă de restaurare depășește valoarea 
originalului. Cartea de față reprezintă însă un asemenea caz. Monografia 
restituită în această ediție a marcat debutul pe arena indianisticii mondiale a 
lui Mircea Eliade, figură arhetipală a culturii române din secolul trecut. Yoga. 
Essai sur les origines de la mystique indienne constituie temelia pe care 
savantul român își va construi marile contribuții în acest domeniu. Deși 
suferind de imperfecțiuni și omisiuni, în mare parte datorită surselor limitate 
disponibile autorului, opera este un studiu remarcabil al acestei fascinante 
paradigme spirituale pan-indiene. Iar ediția de față îi dublează, dacă nu chiar 
cumva triplează, valoarea. Îngrijită de Eugen Ciurtin, erudit indianist și 
autentic purtător al flăcării tradiției „Eliade”, cartea de față nu numai că 
traduce originalul publicat în franceză, dar beneficiază și de superbe analize și 
materiale suplimentare care adnotează, corectează și aduc la zi problematica 
abordată de autor. Prin această ediție, opera legendară publicată acum optzeci 
de ani de marele guru al orientalisticii române renaște în noi veșminte – 
demne de noul secol și nivelul atins de această disciplină – pe meleagurile sale 
natale.  

Florin DELEANU  
Director al International Institute of Buddhist Studies, Tokyo 
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