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Legende, oameni, locuri, întâmplări şi
circumstanţe în istoria lui Ahilefs la Skiro,
prima piesă de teatru tipărită în limba română
– Sibiu, 1797 –

Locuitorii Sibiului, cu precădere intelectualitatea, chiar oficialităţile urbei
şi ale ţinutului, când au interesul, îşi fac un titlu de mândrie din existenţa acelor evenimente consumate aici şi considerate premiere culturale naţionale sau
zonale: o mândrie pe deplin validată de realitatea istorică. Referindu-ne doar
la domeniul istoriei tiparului şi la acela al reprezentaţiilor de teatru, apropiate
subiectului analizei de faţă, amintim, în primul rând, îndelungata istorie a tiparului în oraşul de pe Cibin1. Prima atestare a unei tipărituri efectuate aici, în
anul 1525, situează burgul săsesc pe un onorant loc doi în istoria tiparului de
pe actualul teritoriu al României. În domeniul teatrului, sibienii nu uită să
amintească, printre altele, că în spectacolele şcolare din secolele al XVI-lea şi
al XVII-lea erau incluse scenete jucate de elevi2, că în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea spectacolele de teatru au devenit o constantă în viaţa protipendadei oraşului, ceea ce a dus la materializarea unor iniţiative culturale
îndrăzneţe, legate de numele lui Martin Hochmeister sr.3: în vara anului 1778
a fost editat aici primul săptămânal de critică teatrală din sud-estul Europei,
1 Pentru amănunte despre evoluţia tiparului sibian, vezi precizările din sinteza realizată
de Liliana Popa în volumul Oameni şi cărţi în Sibiul de altădată. Tipografi şi tiparniţe, bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în mărturii documentare, Sibiu, Editura
Schiller, 2010.
2 Vezi Radu-Alexandru Nica, Teatrul şcolar în Transilvania luterană, în studiul monografic Nostalgia Mitteleuropei: O istorie a teatrului german din Sibiu, Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2013, pp. 54-63.
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Theatral Wochenblatt; zece ani mai târziu, era inaugurată clădirea primului
teatru stabil din ţară, remarcabil eveniment edilitar-cultural.
Despre aceste lucruri s-a scris mult de-a lungul anilor, uneori consistent
şi aplicat. Prea puţin a intrat însă în sfera cercetării o altă premieră culturală
românească legată de Sibiu şi de activitatea atelierelor tipografice din burgul
săsesc. Informaţia că în oficina tipografică a familiei Hochmeister a fost imprimată prima carte conţinând un text dramatic în limba română este veche,
datând din ultimii ani ai veacului al XVIII-lea. Realitatea este însă că ea a fost
preluată doar la nivelul superficial al inventarierii, al consemnării unui oarecare titlu printre multe altele, foarte rar trecând-se dincolo de informaţia nudă.
Existenţa tipăriturii a fost amintită doar ca un element cultural nesemnificativ,
ca un oarecare detaliu de culoare, neimportant în sfera literaturii epocii. În
consecinţă, scrierea a fost abordată doar tangenţial. Nimeni nu a procedat la o
analiză aprofundată a cărţii, a conţinutului ei, a conjuncturii în care a apărut, a
semnificaţiei culturale pe care o înglobează, a drumului parcurs de temă până
la momentul esenţial când paginile tipărite au ajuns la întâlnirea cu unii dintre
puţinii români cunoscători ai slovelor.
Evenimentul la care ne referim s-a petrecut în anul 1797. Atunci, din tipografia administrată de al doilea Martin Hochmeister4 a ieşit una dintre puţi3 Martin Hochmeister (1740-1789), remarcabilă personalitate iluministă din Transilvania acelei epoci, tipograf, librar, editor de ziare, animator cultural şi remarcabil întreprinzător, sprijinit permanent în acţiunile sale de autorităţile habsburgice.
4 Martin Hochmeister jr. (1767-1837) a continuat şi diversificat afacerile iniţiate de părintele său. Fruntaş al comunităţii, s-a implicat în administraţie şi în politica naţiunii
săseşti. Înnobilat în 1813, a fost ales primar al Sibiului, deţinând funcţia până în anul
1829, când s-a retras din motive de sănătate. Numele „Martin” purtat de cei doi tipografi i-a împins pe mulţi comentatori spre confuzii, făcându-i să atribuie unuia acţiuni
ori atribuţii ale celuilalt. Cel mai recent exemplu l-am întâlnit într-un articol al unei
cercetătoare din Sibiu. Domnia-sa afirmă că Martin Hochmeister (cel bătrân) a fost
«primar al oraşului» (p. 300); referindu-se la întâlnirile membrilor lojei masonice,
scrie că între anii 1777-1778 acestea se ţineau „la etajul I al hanului orăşenesc «Împăratul Romanilor», apoi în casa tipografului Martin von (s.n.) Hochmeister” (p.
302). Or, se ştie, Hochmeister senior nu a fost înnobilat şi nu i se poate atribui parti-
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nele cărţi româneşti editate aici5. Era un volumaş de doar circa 130 de pagini,
in octavo, conţinând două traduceri din literatura europeană a vremii, fiecare
precedată de câte un succint cuvânt introductiv. Raportată la tema noastră, cea
mai importantă este prima. Se întinde pe aproape o sută de pagini şi cuprinde
textul unei adaptări a dramei Achille in Sciro a literatului italian Pietro
Metastasio6. Restul cărţii este ocupat de o poveste romanţioasă, Istoria lui
Sofronim, adaptare a nuvelei franţuzeşti Sophronyme, o foarte cunoscută scriere a cavalerului Florian7.
Volumul are un titlu baroc, în maniera epocii, coperta conţinând toate
elementele considerate de interes pentru cititor: Ahilefs la Skiro. Fapta lui kir
Metastazie, chesaricescului poetic. Acum întăiu tălmăcită de pe grecie de cătră dumnealui Iordache Slătinean, vel. Păharnic. În Bucureştii Ţării Rumâneşti la a<nul> 1797. Iară la sfărşit s-au adăugat Istoria lui Sofronim,
gre<a>ca noao. S-au tipărit în Sibiiu, în tipografia lui Martin Hohmaister,
cu priv<ileghiul> împereteşt<ii> Crăieşt<ii> măriri.8

cula nobilităţii. Vezi Mariana Daneş, Colecţia de însemne francmasonice a Muzeului
Brukenthal, în volumul Masoneria în Transilvania, Cluj-Napoca, 2010.
5 La Sibiu, tipăriturile pentru români erau executate cu precădere în atelierul familiei
Barth, o „dinastie” de tipografi importantă pentru istoria cărţii româneşti. O succesiune exactă a tipografilor Barth este cuprinsă în arborele genealogic al familiei – Anexa
II din volumul citat la nota nr. 1.
6 Pietro Metastasio (Roma, 3 ianuarie 1698 - Viena, 12 aprilie 1782), numele grecizat
al avocatului italian cucerit de vraja literaturii Pietro Antonio Domenico Bonaventura
Trapassi, considerat creator al dramei muzicale moderne. A trăit şi a creat, din anul
1730, la Viena, ca poet oficial al curţii imperiale, copleşit de onoruri binemeritate.
7 Glorie a literaturii franceze din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, Jean-Pierre
Claris, cavaler de Florian (1755-1894) a scris comedii, fabule, nuvele, romane poetice şi pastorale; apreciate în epocă, scrierile sale, caracterizate prin delicateţe artificială
şi sentimentalism, i-au adus primirea în Academia Franceză în anul 1788, la doar 32
de ani. Originea nobilă i-a atras prematurul sfârşit în închisoare, la 13 sept. 1794, ca
victimă a sângeroasei perioade intrate în istorie sub numele „teroarea iacobină”.
8 Tipăritura este consemnată în BRV, vol. II: 1716-1808, nr. 611, p. 394.
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În acest amplu titlu întâlnim câteva nume care spun foarte puţin cititorului neavizat. Ele au însă darul de a trezi curiozitatea sau poate chiar interesul sau dorinţa de a cunoaşte ce se ascunde în spatele fiecăruia dintre ele, de a
face conexiuni cu lecturi anterioare, de a afla amănunte despre aceşti „actori”
şi despre rolul pe care l-au avut în povestea apariţiei cărţii. Putem vorbi despre o poveste a cărţii? Desigur. Fiecare carte îşi are propria istorie, alta decât
aceea cuprinsă între cele două coperte, iar uneori povestea cărţii e mai incitantă şi mai pilduitoare chiar decât conţinutul.
Pentru a cunoaşte povestea tipăriturii din 1797 va trebui să ne întoarcem
în timpuri străvechi, în care legendarul şi realul se contopesc; să parcurgem
apoi un drum lung şi sinuos, cu neaşteptate salturi prin vremi; să efectuăm deplasări dintr-un spaţiu într-altul, prin medii geografice, istorice şi culturale
contrastante ca evoluţie, ca mentalitate şi ca mod de vieţuire.
Să pornim de la cele două nume din titlul piesei. Un nume de personaj,
Ahile, şi un reper geografic – insula Skira/Skiro/Skiros9. Pentru a le cunoaşte,
vom plonja într-un trecut îndepărtat, incert şi într-un alt spaţiu geografico-istoric. Trecutul aparţine acelei perioade nebuloase în care faptele se pierd în
aburul legendelor; spaţiul geografic este cel al Greciei antice, mai precis al
miraculoasei civilizaţii antice greceşti dominante în întregul areal mediteranean. Lumea în care intrăm este un univers fabulos, populat cu felurite divinităţi aflate în permanentă interacţiune cu pământenii; seninătatea şi pacea
lipsesc aproape cu desăvârşire; zeii intervin brutal asupra destinelor muritorilor; ne aflăm într-o dimensiune dură şi sângeroasă, sfâşiată de războaie, însângerată de măceluri şi de asasinate; istoria ne apare ca o curgere permanent
punctată de trădări, de răpiri, de complicităţi, conjuraţii şi rivalităţi între fii şi
părinţi, între fraţi, între toţi şi între toate; în esenţă, e o lume care condensează
dramatismul unor existenţe sfâşiate de necontenite conflicte, în care zei şi oameni acţionează aidoma, mânaţi de vrăjmăşii înveninate, de pasiuni ardente,
de pătimaşe gelozii şi de o permanentă luptă pentru putere.
Acestei lumi îi aparţine Ahile/Achileus/Ahilefs, personaj intrat în
conştiinţa universală ca un arhetip al eroilor între eroi, al vitejilor între viteji.
9 Insulă în Marea Egee, la nord-est de insula Eubeea
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Personaj central al Iliadei lui Homer, celebrul luptător grec nu era un muritor
de rând. Aparţinea categoriei eroilor sau semizeilor, născuţi din unirea unei
zeităţi cu o fiinţă pământeană. Părinte îi fusese Peleus10, rege al Thesaliei, iar
mamă – zeiţa Thetis, o nereidă, una dintre cele cincizeci de fiice ale cuplului
de zeităţi marine Nereus-Doris. Prezicerea că Ahile va avea parte de nemurirea gloriei, dar va cădea în floarea vârstei, răpus de o săgeată, a făcut-o pe
Thetis să caute căi pentru a-l apăra de soarta înfricoşătoare. La naştere, l-a
cufundat în apele Stixului, făcându-l astfel invulnerabil la suliţă sau săgeată.
Neprotejat i-a rămas doar călcâiul de care îl ţinuse mama sa. A încercat apoi şi
alte modalităţi: ungea trupşorul pruncului cu ambrozie şi îl trecea prin foc,
încercând astfel să-i câştige nemurirea. Peleus a surprins-o în timpul unui
astfel de ritual şi, neînţelegând, a vrut să o străpungă cu sabia, dar zeiţa a scăpat şi s-a refugiat în palatul părinţilor săi. Din adâncul mării, a continuat să
vegheze, îngrijorată, asupra copilului iubit. Ahile a fost încredinţat spre îndrumare centaurului Chiron, care a făcut din el un atlet desăvârşit şi neînfricat –
la şase ani vâna cele mai fioroase fiare –, l-a instruit în mânuirea armelor şi l-a
îndrumat în artele muzicii, cultivându-i vocea şi învăţându-l să cânte din liră.
La izbucnirea conflictului troian, Thetis a înţeles că frumosul şi viteazul
său fecior se află în pericol de moarte, căci prorocul Calhas prevestise că aheii
nu vor putea cuceri cetatea rivală fără Ahile, care însă îşi va găsi aici sfârşitul.
Încercând să împiedice împlinirea destinului, Thetis l-a trimis pe tânăr în insula Skiros, la curtea lui Lycomedes, regele dolopilor, cel care îl omorâse cu
perfidie pe eroul Tezeu. Regele l-a ţinut pe Ahile ascuns, deghizat în haine femeieşti, printre fiicele sale11. Planul zeiţei a fost zădărnicit de iscusinţa lui
Ulise, numit de latini Odiseu. Aflând de la Calhas unde stă ascuns Ahile, şiretul rege din Ithaca a ajuns la curtea lui Lycomedes şi l-a convins pe tânăr să
meargă pe drumul de slavă al vitejiei. Faptele de arme săvârşite de Ahile în
războiul troian, cu victoria asupra lui Hector, neînfricatul fiu al regelui Priam,
10 De aici apelativul „peleianul” din versurile care deschid Iliada: „Cântă, zeiţă, mânia
ce-aprinse pe-Ahil Peleianul, / Patima cruntă ce-aheilor mii de amaruri aduse”.
11 Legenda spune că una dintre ele, Deidamia, i-a născut un fiu, pe Neoptolemus, care-şi va dovedi şi el vitejia în finalul războiului troian.
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