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A V E R T I S M E N T

 

extele prezentei antologii, structurate în patru p r i distincte 

i, totodat , convergente, traverseaz  câtimea a cinci decenii 

din istoria literaturii române (1882-1937), la cump na dintre 

cele dou  secole (XIX-XX), de dup  ob inerea Independen ei 

Na ionale (1877-1878), întemeierea Regalit ii Române (14/ 

24 martie 1881) i întregirea statal  (l Decembrie 1918), când spiritul 

critic a intrat deplin în func iile sale  literare justi iare, actul pur artistic 

românesc cur indu-se din mers de inflexiuni/ ingrediente str ine 

fluidului propriu originar/ original, pân  în anul declan rii Dictaturii 

Regale (10 febr. 1938). 

Aceste texte denun / condamn  „împrumutul” nedeclarat ca atare, 

fie c  este copie/ imita ie/ localizare/ plagiat/ pasti  etc., dar însu it 

sub nume propriu i folosit cu dezinvoltur  în scop personal, fie c  este 

produs intelectual ori similar: literar, artistic, muzical. 

În partea ini ial , dedicat  (I) principiului originalit ii literare, 

combatan i sunt profesioni ti ai condeiului – Tudor Arghezi, N. Davidescu, 

Cezar Petrescu, Mihail Sevastos, D.I. Suchianu, Paul Zarifopol –, creatori 

de frumos, care i-au expus conceptele deschis i f r  rezerve despre fals/ 

original în arta cuvântului, unul dintre ei – Cezar Petrescu – acuzat, la 

rându-i, de a fi intinat renumele de creator original. Celelalte trei p r i 

restituie tot atâtea rânduri de texte care privesc aceea i tem  a 

împrumuturilor/ influen elor în (II) literatura popular / folclor, (III) 

literatura cult  cu prelu ri de n ate din literaturi str ine i (IV) 

literatur  str in  cult  cu împrumuturi nedeclarate din cea român . 

Antologia se încheie cu aparatul critic compus din Note/ Comentarii i 

Bibliografie, Indice de nume. 

Toate aceste texte (restituite cronologic) formeaz , în opinia noastr , 

un corpus documentarum privind delictul literar într-o epoc  constructiv / 

deconstructiv  modern  a spiritualit ii literare na ionale i constituie 
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istoria negativ  a literaturii române. Sunt 85 de texte, dispuse în 

sec iunile men ionate (I, 11; II, 7; III, 47; IV, 20), extrase din 57 publica ii 

în scrise în Bibliografie, consultate la Biblioteca Academiei Române din 

Bucure ti. 

Ini iativa noastr , precedat  relativ de curând de o lucrare similar , 

dar nu compact  cum am structurat-o pe aceasta, este vorba de volumul 

titrat Plagiatul la români. Selec ie de Pavel Balmu . Prefa  de Dan C. 

Mih ilescu. Editura ARC, Chi in u, 2004 (198 p.),alc tuit  la propunerea 

lui Dorin Tudoran, deschide calea filtr rii/ steriliz rii literaturii na ionale 

de umpluturile care o impieteaz . De i patru dintre scriitorii atin i în 

operele lor de aripele îngerilor luciferici, respectiv C. Negruzzi, Alecu 

Donici, George Co buc i I.L. Caragiale, sunt prezen i în paginile lucr rii 

în discu ie, ei fac parte îns  i din toposul antologiei noastre, fapt pentru 

care i-am preluat, pentru a fi în completitudine. Celelalte personalit i de 

care se face vorbire mai departe în carte – respectiv, Lucian Blaga, Al. 

Piru, Eugen Barbu, Ion Gheorghe, Nae Ionescu – pot fi incluse într-o 

discu ie „globalizant ” pe aceea i tem , ca o continuare. 

Actul plagierii/pasti rii, de perfidie literaturizat , de i condam-

nabil, pentru c  este furt, produce senza ia unei gloriole îmbietoare, 

iluzionist  i acaparatoare, încât autorul lui pierde din vedere c -i un 

faliment socio-moral, o pr pastie sinistr  similar  sinuciderii, o fals  

faim  i nu un adev r cardinal.  

Acela i lucru se poate sus ine i despre pirateria editorial , marf  

de contraband . În ambele cazuri, autorii acestor hibride culturale produc 

reticen , subspecii/ f c turi/ corcituri i nu opere de art . 

Prin dictatur  istoricist /avoc easc , multe dintre aceste creaturi 

sunt înf i ate în istorii ale literaturii române drept crea ii literare 

originale, în pofida, dezv luirii surselor de inspira ie. 

Prin realizarea prezentei antologii, care marcheaz  cincizeci i cinci 

de ani de literatur  român  (1882-1937), dar partea ascuns  a Lunii, în 

expresie metaforic , consider m demersul nostru un semnal pertinent în 

filtrarea acelor logosuri specioase din tratatele de istorie literar  ai c ror 

autori pot fi considera i complici la autorizarea de scriituri ratate drept 

opere/ crea ii literare. 

II 

În paralel, înc  înainte de perioada mai sus amintit , a intrat în 

vigoare Legea Presei (13/ 25 februarie 1862), lege organic  asupra 
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propriet ii literare, care era, de fapt, o copie incomplet  a celei franceze 

(1793). Era un timp istoric: a avut loc formarea primului guvern unitar al 

României (Barbu Catargiu, 22 ianuarie/ 3 februarie 1862), a fost deschis 

primul Parlament unit al României (24 ian./ 5 febr.1862). Ulterior, textul 

legii a fost modificat, i s-au adi ionat legi specifice, cum ar fi cea 

referitoare la „depozitul legal” (13/ 25 aprilie 1885), prin care fiecare 

tipografie era obligat  s  trimit  Bibliotecii Academiei, Bibliotecilor 

Centrale din Bucure ti i Ia i câte trei exemplare de tip ritur . Tot în 

aceast  perioad , România ader  la principiile Conven iunii Uniunii 

Interna ionale pentru Protejarea Operelor Literare i Artistice de la 

Berna (9 sept. 1886). 

În rile europene i nu numai, proprietatea literar  i artistic , 

adic  drepturile autorilor asupra operelor lor, poart  numele de Copyright 

(Anglia, USA), Verlagsrecht (Germania), dirriti degli autori (Italia), droit 

de reproduction (Fran a, Olanda) etc. 

La noi, unul dintre înal ii magistra i, care i-a dedicat o parte a 

activit ii profesionale/ studiului propriet ii drepturilor  de autor, 

Constantin N. Hamangiu (Bârlad, 1869 – 7 ianuarie 1932, Bucure ti), 

membru de onoare al Academiei Române, i-a luat licen a la Facultatea de 

Drept din Bucure ti cu teza Proprietatea literar  i artistic  (1893), 

pre edinte al Comisiei examinatoare fiind Prof. Univ. Dr. C.G. Dissescu, 

specialist în materie. I-au urmat lucr rile: Scriitori i arti ti. Studiu 

asupra dreptului lor (Bucure ti, 1897, 212 p.), Arta i literatura din punct 

de vedere juridic. Teoria propriet ii intelectuale (Bucure ti, 1906, 48p.), 

discurs prezentat i în limba francez  cu prilejul primului Congres In-

terna ional pe aceasta tem , care a avut loc în România (1906). Dintre alte 

personalit i care au luat atunci cuvântul, a fost Trandafir G. Djuvara 

(Br ila, 6 nov. 1856-nov.1935),senator i diplomat, Dreptul de autor al 

str inilor în România („Revista idealist ”,11/1906), iar acad. A.D. Xenopol 

se va referi la lucr rile Congresului într-unul din memoriile sale tiin ifice 

(„Analele Acad. Rom. Sect. Istorie”, Seria a II-a, Tom 29, I 1906-1907). 

Pân  în prezent, Legea asupra propriet ii literare i artistice, de la 

cea incipient  din 1862, schimbat  în 1904, 1923 i, dup  alte i alte 

decenii, ajungându-se la cea din 1956, apoi la cele recente: 8/1996, 

265/2004 i Ordonan a de Urgen  123/11 sept. 2005, acestea din urm  

fiind gestionate de Oficiul Na ional pentru Drepturile de Autor din 

Bucure ti, in de domeniul jurispruden ei. 

În aceast  antologie, ne-am limitat la arealul literar. 

De pild , textele referitoare la a a-zisele plagiate ale lui Ion Barbu, 
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Mihai Eminescu, Al. Macedonski sau Liviu Rebreanu sunt dezv luiri 

gratuite. Le-am inclus, totu i, pentru elucidare, contra def im rii ce 

planeaz  asupra virtu ii acestora. Numai f c tura o consider m delict 

literar, care poate fi amendat printr-un proces juridic. 

C  exist  o critic  i politic  literar  a fiec rei epoci în parte, c  

marea critic  e un lucru rar, c  tradi ia mediocrit ii ia form  de 

existen , iar comunismul poate fi etichetat drept catastrof  cultural , 

sunt probleme de exegez  de profundis, iar noi ne—am propus s  enun m 

aceste probleme pentru o viitoare lucrare de deontologie literar . 

III 

Dintre toate cazurile incluse în antologie, numai dou  au ajuns în 

instan a de judecat , cel al lui I.L. Caragiale i cel intentat lui Thomas 

Mann. Primul a fost prezentat, de fiecare dat , trunchiat, f r  

men ionarea recursului la proces, în care Caion a fost absolvit de 

vinov ia/ acuza ia de calomniere a lui I.L. Garagiale de c tre Curtea cu 

Juri, iar al doilea, prin lipsa de probe concludente. 

La fel, s-au finalizat i alte procese similare. A a este cazul lui 

Pierre Benoit (1886-1962), premiat de Academia Francez  pentru romanul 

Atlantida (1916), atras într-un proces de plagiat, imputându-i-se prelu ri 

directe din Marchizul de Sade (1921), ulterior scos de sub acuza ie, ales 

membru al înaltului for cultural. 

Cazuri concrete de plagiat, cu texte puse pe dou  coloane paralele, 

sunt prezentate de Georges Maurevert în volumul titrat provocator Le 

livre des plagiats (Paris, 1923), tradus de curând în limba român  de 

universitarul ie ean Al. Dobrescu (Editura Floarea Darurilor, Bucure ti, 

2005), cunoscut înc  de la apari ie („Gândirea”, 11, 15, 20 martie 1923, p. 

224). Toate gloriile literare franceze apar ca jefuitori ai ilu trilor înainta i 

ori obscuri: Pascal spicuia fraze din Montaigne pentru a le transforma în 

„cuget ri”; Anatole France a scris Crima lui Silvestre Bonard inspirat 

fiind de Topffer. Nu scap  din focalizarea lui Georges Maurevert nici 

Corneille, La Fontaine, Lamartine, Victor Hugo .a. De i autor cu o bogat  

bibliografie, numele lui G.M. nu apare inclus în nici o edi ie a dic ionarelor 

Larousse. S  se tie! 

Îns , cea mai interesant  dezv luire apar ine lui Constantin Daniel. 

O reproducem sub titlu de inventar: 

„Gândirea etic  egiptean  a avut o influen  mare asupra multora 

din c r ile sacre ale vechilor evrei. Astfel, Cartea Proverbelor (Pildele lui 



Istoria negativ  a literaturii române  • 1882 1937 • 

9

Solomon) cuprinde pasaje întregi din Înv turile lui Amen-em-ope, 

traduse uneori literal, alteori imitate liber (Proverbe, 22, 17-23, 11), dup  

cum a ar tat A. Moret. La doctrine de Maat („Revue d'Egyptologie”, 1940, 

p. 1-14). Aceast  Carte a Proverbelor a fost scris , cel pu in în parte,

pentru a forma pe consilierii regelui (Proverbe, 22-29), prin împrumuturi 

luate din opera egiptean  citat  mai sus, de unde sunt luate i regulile de 

bun  cuviin , iar în Înv tura lui Ptah-hotep se dau sfaturi cum trebuie 

s  se poarte omul înaintea unei femei de lume sau chiar cu o femeie de 

moravuri u oare. De asemenea, Cartea Proverbelor se inspir  din 

În elepciunea lui Ani pentru a dicta func ionarilor reguli temeinice cu 

privire la drepturile i datoriile lor. Iar Cartea Proverbelor este atribuit  

tradi ional lui Solomon, despre care se scrie c  era mai presus de toat  

în elepciunea egiptean  i în elepciunea fiilor R s ritului (III – Regi, IV, 

30), astfel c  influen a egiptean  asupra acestei C r i a Proverbelor este 

verosimil . 

O alt  carte biblic , Kohelet (Eclesiastul) arata de asemenea un 

paralelism izbitor cu celebrul Cântec al harpistului (Constantin Daniel. 

Orientalia mirabilia. I. Editura tiin ific  i Enciclopedic , Bucure ti, 

1976, p. 67-68; Idem. Gândirea egiptean  antic  în texte. Buc., 1974). 

Postmodernismul preia cu emfaz  „împrumuturile” sub form  de 

copie/ imita ie/ localizare/ plagiat/ pasti  etc., numindu-le clone ori 

colaje, i le folose te sub titlul de re-crea ie. Care este problema? 

Originalitatea?! 

… Nimic nou sub soare!

Mircea COLO ENCO


