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Preliminarii la „Dodecagon“

Studiile ce am adunat în aceastã culegere sunt inedite în lim-
ba românã deºi au o vechime de aproape douãzeci de ani.

Documentate începînd din 1980, ele s-au publicat în „Revista
Românã“, cu alte titluri decît cele de aici. „Revista Românã“ era, la
acea datã, o publicaþie de conþinut cu precãdere cultural, acade-
mic ºi beletristic tipãritã aproape exclusiv pentru circulaþie interna-
þionalã, în patru limbi strãine (francezã,englezã, germanã ºi rusã).
Decurge astfel cã toate aceste cercetãri au, deopotrivã, versiune
apãrutã ºi, într-un anumit sens, definitivã în toate celelalte limbi men-
þionate. Spun „definitivã“ ºi pentru cã, la drept vorbind, analizele ºi
concluziile — privite de azi cãtre atunci — nu „dateazã“. Dateazã, în
schimb, din punct de vedere al formulãrilor, ce aparþin acelei vîrste
intelectuale ºi afective, ºi care, deºi nu le-aº repudia, ilustreazã o
experienþã consumatã ºi este, deci, istorie. Omul intelectual ºi
sufletesc acela era ºi nu mai poate fi modificat. Bineînþeles cã, dacã
aº adapta totul, cu oarecari eforturi, la viziunea mea de azi ar mai
trebui schimbat cîte ceva. Aº schimba însã nesemnificativ, mai ales
în stilul care uneori trebuia sã fie mai puþin înaripat pentru a se tra-
duce ºi mai uºor; evident cã aº adãuga detalii ºi, în fond, materie
ce exista culeasã ºi atunci dar a trebuit lãsatã deoparte pentru a
nu lungi, în chip fastidios ºi arid, prezentarea sinteticã. Unele frag-
mente sînt în mod vãdit prea expozitive ºi conþin explicaþii suplimen-
tare ce se datoreazã contextului, ori, mai bine spus, cititorului care
era strãin ºi trebuia sã primeascã mai mult amãnunt. Este infor-
maþie ce pare, pentru noi, elementarã ºi, în definitiv, un gen de fac-
tologie care, ignorînd destinatarul, ar putea sã supere prin didacti-
cism ori sã surprindã. Cînd acestea erau excesive, le-am eliminat
în mod tacit.

Dar indiferent de cum ar fi, aceste studii constituie nu doar
un document de epocã, destul de elocvent la drept vorbind, ci ºi
efort obiectiv în a produce clarificãri. Ele aduc, în unele cazuri, lu-
mini noi ºi au nu doar un merit de iniþiator, ce se observã, de alt-
minteri, numaidecît. Am considerat util sã le reiau acum ºi sã le
re-editez fãrã a le modifica decît prea puþin, punînd „tabloului rama
necesarã“ prin adãugarea unui eseu în gustul semi-profetic al anilor
recenþi ºi completînd cu unele adaosuri trebuitoare cînd se prezin-
tã o operã ºi un autor. Socotesc cã vor folosi celor care, încurajaþi
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de acest exemplu de originism cultural, se vor putea gîndi, aici ºi
în alte pãrþi ale lumii, la ceea ce îi defineºte ºi la Tradiþie, care existã
pretutindeni ºi nu trebuie dispreþuitã. Ea ne determinã ºi, în fond,
ne „face“ ceea ce suntem în mod ireductibil.

A contribuit la aceastã decizie ºi împrejurarea cã o ediþie, foar-
te modestã, apãrînd anterior, în 1992, în limbile francezã ºi englezã,
într-un numãr de exemplare extrem de redus ºi cu o circulaþie „onori-
ficã“, se poate spune cã, practic, nu existã. Probabil cã, destul de
curînd, va trebui sã reflectez ºi la o versiune mai nouã, adãugitã, ºi
completatã, poate, ºi cu varianta germanã. Dar în româneºte ea
devenise imperativã ºi trebuia sã aparã acum, înainte de a imagina
cã voi putea încheia ambiþiosul proiect din care fãceau parte aceste
contribuþii de moment iniþial. „Dodecagon“ ar fi fost, de fapt, o reca-
pitulare reacþionarã de epoci „specificiste“ care, pornind de la substra-
tul getic, trecea prin „proto-români“, „Renaºtere isihastã“, clasicismul
epocii lui ªtefan cel Mare, „brâncovenism“, „Enciclopedismul rustic“,
„Profetism romantic“, „eminescianitate“ ºi ajungea, de la „Generaþia
idealã“, de dupã 1920, cãtre sfîrºitul secolului XX, cînd ipoteza de
evoluþie în termen propriu pãrea sã se constituie. Era — aºa cum se
croise cîndva — o cercetare rapsodicã ambiþioasã care, gînditã fiind
ºi documentatã stãruitor, aº putea zice cã s-a ºi consumat intelec-
tualiceºte ºi doar a rãmas neterminatã în unele pãrþi ale ei. Cîteva ar
fi meritat, fãrã nici o îndoialã, trecute în „definitiv“ cãci pînã astãzi ar
constitui o prioritate ºi ar fi acoperit goluri ce nu meritãm. Unele s-au
inclus aici, altele sînt încã fiºe ºi „dosar deschis“. Iatã, de pildã, Idei
ºi forme literare la români în Evul Mediu timpuriu (sec. VI — XII) care,
prezentã încã în mape, cuprindea o restaurare ce depãºeºte ipoteza
dar ºi o noutate metodologicã, privind istoriografia literarã „de epocã“
tradusã într-un model probabilistic. Poate cã, dacã voi avea noroc,
o voi putea definitiva vreodatã.

Studiul adãugat aici („Marele Cod“) nu face parte din ciclul
Dodecagon. Douãsprezece ore astrale ale literaturii române, pre-
cum celelalte ce compun aceastã culegere. ªtiinþificeºte, doar adau-
gã cîteva accente noi în tematica de ansamblu ºi slujeºte prin ana-
liza ineditã. Totuºi, el reprezintã un caz straniu: a apãrut, în România,
în „Revue Roumaine“ nr. 12/1989. Întregul tiraj al acestei publicaþii
a fost ars de revoluþionarii nechibzuiþi, când tocmai apãruse, înainte
de a fi distribuit. Un singur exemplar a scãpat din acest alt blestem
al pomelnicului ars: cel ce se aflã la mine.

10 Iunie 2005
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Fabula Cãii Singuratice

Elemente de „istorie culturalã apocrifã”

Cãtre sfîrºitul anului 2004, m-am gîndit sã adun mai multe
cercetãri alcãtuite cu multã vreme în urmã ºi, astfel, sã constitui
un fel de prolegomenã la niºte posibile „elemente de istorie cultu-
ralã apocrifã“. Rostul acestei întreprinderi nu era acela de a com-
pleta cu încã un titlu o bibliografie savantã care este suficient de
reprezentativã ci mai degrabã sã arãt un mod de a vedea misterul
supravieþuirii unor culturi care, într-o lume ce ar putea sã devinã,
mîine, dezgustãtor de uniformã, afirmã încã dreptul la diversitate,
rãspunsul autohton, interogaþia specificã. Prin natura preocupãrilor
mele preponderente, era inevitabil sã expun aici „cazul românesc“
dar, în acelaºi timp, mi-am dat seama cã acesta ar putea deveni un
model ºi un exemplu de metodã posibilã cînd se studiazã orice cultu-
rã din „Tiers-Monde“. Astfel încît, mutatis mutandis, aceste principii
pot fi inteligibile ºi, poate, ajutã la constituirea unor soluþii posibile
deopotrivã la Bucureºti, Montevideo, Tunis ori Delhi, adicã oriunde
mecanismele evocate aici se regãsesc în diferite proporþii.

Studiile care formeazã acea micã sintezã de istorie culturalã
au fost scrise ºi publicate între 1984 ºi 1989, în limba francezã,
în România ºi descriu cîteva „ore astrale“ de literaturã la Dunãrea
de Jos („protoromânii“, „Renaºterea isihastã“ a veacului XIV, „Brân-
covenismul“ literar ºi „începutul Reconquistei“ profetice). Ele consti-
tuie fragmente dintr-o cercetare de dimensiuni mai mari, dar, în sine,
au o anumitã autonomie ºi o existenþã de sine-stãtãtoare. În douã
dintre cazuri sunt chiar primele (ºi, deocamdatã, singurele) tenta-
tive de sintezã istoriograficã „de perioadã definitã“ ºi au, în conse-
cinþã, calitatea de „operã de pionierat“. Eruditul român va observa
unde sunt continuate concluziile altor savanþi ºi în ce mãsurã aces-
tea sunt dezvoltate ori chiar depãºite. Pentru savantul strãin, ast-
fel de teme reprezintã, cu siguranþã, o curiozitate. Aceastã posibi-
lã atitudine stupefiatã se datoreazã, întâi de toate, metodei. Am
încercat, aici, sã elimin „cronologia universalistã“ ºi „periodizarea
canonicã“ stabilitã de cele mai multe din „istoriile diverselor litera-
turi“, (de regulã, cele europene) ºi utilizatã, printr-o extensiune, ade-
seori nepotrivitã, în cazul tuturor istoriilor literare.
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Opinia mea este cã, în materie de anumite literaturi (cum ar
fi, de pildã, literatura italianã sau francezã), înlãnþuirea de „Ev Mediu,
Umanism, Renaºtere, Baroc ºi Manierism, Clasicism. Enciclopedism,
Romantism ºi Risorgimento“ etc. se recomandã fiindcã aceasta a
ºi fost constatatã, cu probe clare, în evoluþia regionalã. „Extrapo-
larea“ nu este, însã, o soluþie deoarece, în alte regiuni, inclusiv eu-
ropene, cronologia faptelor, ideologiile, tipul de creaþie ºi, deci, o
tradiþie localã constituitã ºi activã diferã de model ºi reclamã o cu
totul altã periodizare, având o notã de specific ºi chiar de „localism“.
Pentru a putea exemplifica, am ales patru epoci ale literaturii române,
destul de diferite de procesele întâlnite, în stricta contemporaneita-
te, în literatura francezã ºi, în general, vest-europeanã.

Un alt motiv de stupefacþie îl constituie substanþa culturalã
propriu-zisã.

Împrejurãrile cã în Occident nu întâlnim o tradiþie bizantinã —
deci creºtin-ortodoxã — cunoscând fluxuri ºi refluxuri la nivelul vizibili-
tãþii, dar constantã în straturile profunde ºi chiar într-un fel de Tra-
diþie cu puternic conþinut local — „face diferenþa“ ºi, mãcar din acest
motiv, ar merita o examinare serioasã. Apar nu numai tendinþe ºi
opere distincte ºi originale, prin însuºi spaþiul necontaminat, ci ºi
curente literare cu specific cert, cum ar fi „brâncovenismul“ (între
1690-1725). Însuºi Romantismul mesianic, local, îºi extrage sub-
stanþa din epoca anterioarã (sec. XVIII) de recesiune în manuscris
ºi culturã de mânãstire în chiar timpul Enciclopediei franceze.

Energia sublunarã, secretã, ale cãrei reþele misterioase am
cãutat sã le identific ºi sã le probez, se explicã, într-o bunã mãsurã,
prin contribuþia creºtinismului ortodox, prin materia aparent bizan-
tinã dar originalã, cãci, indiferent dacã Bizanþul exista ori se prãbu-
ºise, ca metropolã ori simbol, duhul lui cãpãtase con-substanþiali-
tate în acest spaþiu de Limes, pe care l-am putea denumi un „Bizanþ
paralel“.

Dar, la drept vorbind, nu doar „bizantinitatea“ trebuie accen-
tuatã ºi valorificatã în aceastã materie. Ea reprezintã noþiunea re-
cognoscibilã dar foarte parþialã a unei substanþe care, în specifi-
cul ei cu extensiune ce nu se cuprinde decît prea puþin în acest conþi-
nut, abia dacã o înglobeazã printr-un gen de similitudine de originã
comunã ori prin înrudire ºi conjuncþie de substraturi ce se întrevãd
astãzi cu greu. Mai jos decît acest strat istoric, ce desemneazã,
totuºi, un nucleu de europenitate (care, odatã cu Renaºterea impul-
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sionatã de cãrturarii fugiþi din Constantinopole, se reveleazã ºi va
modela) se aflã un zãcãmînt indistinct dar viu ºi pulsatoriu, un „ceva“
misterios care iradiazã ºi orînduieºte, adeseori fãrã o explicaþie ime-
diatã, fenomene ce par ne-canonice ºi poate chiar necomparabile.

Noi, de fapt, venim de demult ºi sîntem vechi, atît de vechi
încît, nu o datã, nici mãcar nu ne mai putem identifica rãdãcinile
care se vãd cu greu ori ne scapã chiar, fãrã sã ne dãm seama în
imediat, vederii prea grãbite ori înceþoºate.

Totul începe cu un mister. Pe la anul 3500 î.Hr., la rãsãrit de
Munþii Carpaþi, ori poate chiar ºi mai dincoace de ei, se potrivise
sã se aºeze un popor straniu ce a lãsat o urmã neverosimilã ºi a
putut exprima o culturã de o coerenþã ce aparþine miracolului. Nimic
din gîndul lui neobiºnuit nu se pãstrã prin cuvinte dar, privindu-i înfãp-
tuirea, înþelegem aproape tot din ceea ce închipuise. Era un popor
muzical, magic, organizat într-un fel de comuniune ritualicã, încrezã-
tor în veºnicia sufletului, simþind în mãsuri ritualice ºi în timpuri ce
trec unul din altul, ºerpuind dincolo de clipã într-un infinit ce se întoar-
ce, se reia ºi se re-compune fãrã a-ºi consuma, prin ardere în con-
tingent, materia enigmaticã. Sîntem în spaþiul fenomenului horal,
într-o lume ce nu se poate denumi ºi, pe care, în absenþa altei identi-
tãþi, n-am putut-o chema altfel decît Cucuteni. Dar, la o vreme, ºi
dupã multe secole al cãror ºir nu se mai ºtie, aceºti cucutenieni
par a dispãrea din istorie ca ºi cum s-ar fi ridicat în aer ºi în urma
lor rãmîne, în straturile de sãpãturã arheologicã, doar urmã groasã
de incendiu ºi prãpãd ºi, ceva mai sus, o linie de ceramicã neagrã,
opacã, aparþinînd înlocuitorului mai grosolan ºi utilitarist. Sînt unii
care cred cã în rãmãºiþele de oale ce se vor afla cãtre apusul Chinei
în tocmai acele vremi cînd, aici, „cucutenienii“ par a se fi ridicat la
cer, s-ar recunoaºte linia lor muzicalã ºi însetatã de infinit ºi, deo-
potrivã, comuniunea de „horã“ ce se observase în Munþii Carpaþi.
Dar indiferent dacã aceasta este întîmplare, iluzie ori migraþie, rãmîne
evident episodul ce pare a cãpãta, la noi, caracter de simbol ºi chiar
devine stereotip de viaþã istoricã. Fiindcã, la fel ca ºi atunci, ori
de cîte ori aici se agregã ori se încearcã a se agrega o civilizaþie
superioarã ori chiar se exprimã ºi se defineºte, urmeazã fractura,
incidentalul rãu, piaza-rea ºi negaþia ce ni se pare cã este capabilã
sã culce totul la pãmînt ºi chiar sã ºi facã „una cu pãmîntul“ tot ce
se înfãptuise prin efort ori miracol. Apare, deci, blestemul între-
ruperilor brutale, ce ne-ar obliga sã luãm totul de la capãt ºi sã
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ne încercãm a face încã o datã ceea ce se mai fãcuse ori chiar de
a ne re-defini altfel decît fusesem, cãutîndu-ne a ne afla idealitatea
ce nu înþelegem ºi nu sîntem capabili a o pune în lucrare vãditã,
traducînd-o din virtual în act. ªi, cu toate acestea, viziunea cata-
strofistã asupra noastrã, ce confundã episoadele superficiale cu
modificãrile de substanþã medularã, trebuie respinsã ºi nu doar co-
rectatã cãci, de fapt, privind totul dinlãuntru, iar nu din exteriorul
de înºiruiri de clipe rapsodice, nici mãcar nu se confirmã. Altfel nu
s-ar putea explica ceea ce îndeobºte nici nu se observã deºi, cãtre
anul 800 î.Hr. „Scitul“ Anacharsis din Carpaþi scoborî în Grecia
contemporanã ºi povãþuieºte, cu profunzime de înþelept din ale cã-
rui gînduri se pãstrarã destule, pe locuitorii cetãþilor ce vor da, mai
apoi, pe Solon ºi pe Socrate, pe Anaxagoras ºi pe Thales din Milet.

În aceastã lume unde se închipuia cã îºi purtase paºii Orfeu
cel care, cu muzica lui, fãcea pietrele sã se ridice de la pãmînt,
„agatiºtii îºi cîntau legile lor“ hiperboreene iar cãtre anul 700 î.Hr.
apãru, ca prin miracol, un legiuitor de munte a cãrui Predanie ade-
seori nu o înþelegem deºi se pãstreazã ºi „lucreazã“. Acest Zalmo-
xis care zice-se cã s-ar fi înþelepþit prin cãlãtorie în Egipt ºi ucenicind
la Pitagora (legendã „creolã“, exprimînd schema culturii prin difu-
ziune, la drept vorbind) se ivise fãrã aparentã preistorie precum marii
predicatori deºi, fãrã de îndoialã, nu ieºise din goluri. Sîntem deo-
datã în lumea zalmoxismului, ce desemneazã, deopotrivã, un gen
insondabil de atitudine sapienþalã, model antropologic spiritualist,
comuniune în cerc închis ºi iniþiatic, ritualisticã avînd sens cosmo-
logic ºi metodã de conservare, într-un cuvînt religie. Poveþele lui, ce
nu s-au excerptat precum s-a fãcut însã cu gîndurile lui Pitagora pãs-
trate în fragmente, existã totuºi ºi, cînd se vor curãþa de impuritã-
þile de transmisiune apocrifã ºi de coruptelã, vor arãta o filosofie
articulatã ce pãstrezã mult din ceea ce presimþim cã ar fi comuni-
cat „cucutenienii“ ºi s-ar fi conservat pe cãile enigmei ocolite. O înþe-
lepciune care, depunîndu-se în organizãri de eremiþi pe Muntele
Sacru, se traduce în instituþii „vegetale“, in-vertebrate la lumina isto-
riei dar care explicã deopotrivã apologurile lui Dromichete ºi fabula
lui Scorillo, prestigiul lui Deceneu, monahismul secret din Întorsura
Carpaþilor ºi mai apoi din mileniul aºa-zis „mut“, fãcînd creºtinismul
posibil în forme care, pãstrînd materia geticã, vor fi socotite orto-
doxe ºi, de fapt, aºa vor fi fiind cîtã vreme cîntarea în bisericã ºi
comunicarea prin muzicã vor fi consacrate la Dunãrea de Jos cu
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episcopul Niceta de Remesiana autorul imnului „Te Deum laudamus“.
Cît ºi în ce fel se þinu deoparte de contingentul stricãtor zalmoxis-
mul getic este cu neputinþã a se identifica dar atîta vreme cît, nu
prea cu mult înainte de 1900, încã se vorbea în Moldova despre
„solomonarii“ care, contemporani secreþi ºi iniþiaþi, repetau gesturi
de ritual pe care þãranii le evocau cu sfialã dar le comunicase, cu
aproape douã milenii ºi jumãtate mai înainte, ºi Herodot, persistenþa
pare în afarã de orice îndoialã. Sîntem într-o lume de continuitate
sub-lunarã, poate ereticã ºi, în orice caz apocritã, dar confirmatã
prin efecte.

Astfel încep sã se întrevadã marile reþele aproape nevãzute
de tradiþie sapienþalã ºi de transmisiune prin oralitate în locuri ce
par a fi (ºi, uneori, chiar ºi sînt) în afara timpului, aparþinînd, la drept
vorbind, unei istorii în negativ, în impalpabil, indiferentã la înlãnþuirea
de suprafeþe raþionale ºi futile.

Este spaþiul unde aflãm pe Sf. Nicodim de la Tismana (în vea-
cul XIV) pe Daniil Sihastrul — povãþuitorul lui ªtefan cel Mare, înainte
de anul 1500, ºi pe Grigorie Roºca, mitropolitul din veacul XVI, pe
Paisie Velicikovski în contemporaneitatea Enciclopediei franceze, pe
Hasdeu, pe Vasile Pârvan ºi pe Nicolae Iorga, în vremurile mai apro-
piate de noi, în clipa istoricã ce ne precede. ªi, toate acestea, iz-
vorînd dintr-un lung ciclu homeric, de culturã vorbitã ºi comunicatã
poate nu doar prin cuvînt ci ºi printr-un fel de muzicã pedagogicã
în ceea ce, înainte de jumãtatea secolului XX, Lucian Blaga denu-
mise „spaþiul mioritic“, un loc consacrat, unde, în in-temporal, se
depun toate formulele pulsatorii ce articuleazã un spirit ce nu are
nevoie de recunoaºtere extranee pentru a exista.

Stãruinþa acestui strat fundamental este impresionantã iar pu-
terea de a se regenera impune ºi aratã, poate, un secret ce încã
nu s-a desluºit. De aici, ca dintr-un lujer de crin de o uimitoare puri-
tate, ieºi — cãtre sfîrºitul veacului XIX, într-o vreme cînd toate pãreau
cã se vor putea rîndui aici mai sistematic decît fusese cu putinþã
mai înainte — Mihai Eminescu, mitul literar eponim ºi, poate, dacã
ar fi avut un alt soroc decît cel pe care îl primise, eroul fondator.
ªi, odatã, cu el, eminescianitatea, adicã drama existenþialã, inter-
pretul metafizic cãruia „tot Românul plînsu-i-s-a“. Sînt unii care înþe-
leg prin aceasta doar reacþiune ºi, deci, atitudine de autohton ce rãs-
punde, în mãsuri abisale, Imperiilor ce se întîlnesc pe-deasupra-lui
ºi produc miºcãri de scoarþã teluricã neprevãzute, asemãnãtoare
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marilor ciocniri de plãci tectonice; dar aceastã concluzie, deºi este
adevãratã, nu-i completã. La drept vorbind, eminescianitate este
ideea ce nutreºte Omul Locului în a se exprima dupã cum „îi este
felul“, adicã în Tradiþia atît de inerentã ce îl defineºte încît orice co-
recþie, modificare ºi abatere nu i se aratã decît ca o denaturare ºi
o „desfacere-de-piele“ fãcutã cu sãlbãticie ºi din raþiune inutilã. Aceas-
tã ilustreazã, oricît nu am observa hotãrît, un grad de universali-
tate în reacþiune ce se întîlneºte deopotrivã în vremea Perºilor, a
lui Alexandru Macedon, a Romei Cezarilor ºi a Cezarilor moderni,
ce fondarã imperii tradiþionale, clasice deci, ori contractuale. ªi, deo-
potrivã, nu are determinaþie în spaþiu ºi timp, cãci, în felurite propor-
þii, se întîlneºte ori de cîte ori fiinþa sedentarã se trezeºte nãpãstuitã
de venetic ºi decãzutã din condiþia ei liberã, de stãpîn al locului ce
i s-a dat de cãtre Zeul lui. De aci, din aceastã conjuncþie de rea-
litãþi ce sînt incompatibile, vin despãrþãmintele esenþiale: cele douã
istorii („istoria ocupantului“, ce se scrie cu mit justificativ, ºi „istoria
autohtonului“, ce îºi întreþine, adesea fãrã a se declara, propriul pan-
theon); ”cele douã culturi“, în fine, „cele douã reprezentãri despre
lume“. Oricît ni s-ar pãrea de neobiºnuitã, schema se repetã în fe-
lul unui scenariu mitic ºi pãstreazã într-însa ceva de dramã religi-
oasã, asemeni unui fel de blestem antropologic. Pe acestã pînzã epi-
cã misterioasã, apare adeseori, ºi aproape pretutindeni, Reconquista,
voinþa de a recuceri Þara Pierdutã, cu toate mecanismele ei ce se
extrag din experienþele verificate. Însã aici, sîntem în marele teatru
shakespearian, de episoade sîngeroase ºi de uriaºe maºinãrii necruþã-
toare. La Români, acestea înseamnã Sfinþii Predicatori Sofronie de
la Cioara ºi Visarion Sarai, prinºi în Transilvania veacului „iluminist“
ºi zvîrliþi în temniþã ºi uciºi, Horea tras pe roatã (în veacul XVIII),
Tudor Vladimirescu, la 1821, ucis ºi aruncat într-o fîntînã, istoricul
profetic Nicolae Bãlcescu exilat ºi cu osemintele risipite, dupã 1850,
în cimitirul sãracilor din Palermo, Eminescu hãrþuit ºi înnebunit (la
1883), Nicolae Iorga, asasinat la 1940, Ion Antonescu judecat de
nãvãlitor, împuºcat ºi rãmas fãrã mormînt. Un fel de tradiþie a ceno-
tafului (a mormîntului simbolic) impune prin simbolul distrucþiei uni-
versale ºi al ºtergerii oricãrei urme spre a nu se mai cunoaºte ºi
a nu se evoca. ªi, cu toate acestea, oricît ar fi de puternicã aceastã
conjuraþie magicã, ceva o poate împiedica dacã înþelegem cu o mai
mare penetraþie fabula cãii singuratice. Iat-o expusã aici, în cîte-
va trãsãturi sumare.
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Pe la anul 520 d.Hr., cîþiva cãrturari din „Scythia Minor“ (adi-
cã din Dobrogea româneascã de azi), venirã din Pontul Stîng la
Constantinopole ºi, mai apoi, la Roma spre a propune soluþia lor
pentru dezlegarea polemicii de doctrinã creºtinã privitoare la mono-
fizitism. Li se spusese „Cãlugãrii Sciþi“ iar punctul lor de vedere tre-
buie sã fi constituit o perspectivã neobiºnuitã care nu se înþelese ºi
nu fuse adoptatã oficial, în cele din urmã. Totuºi, în mod tacit i se
puturã afla urme în concluzia canonicã unde poate cã, fãrã sã se
declare, i se gãsise rost ºi valori. Dar episodul meritã evocat fiind-
cã ilustrazã un stereotip ºi chiar un scenariu cu tîlc secret. Aceastã
clipã fastã, o clipã de inspiraþie colectivã, de fapt, poartã într-însã
ceva simbolic ºi se va repeta în forme diferite ºi, uneori chiar, cu o
permeabilitate mai mare decît în acel veac îndepãrtat. O vedem re-
petatã în corespondenþa Sfîntului Nicodim de la Tismana, cu patriar-
hul Eftimie de Tîrnovo, privind îngerii înfãþiºaþi de Dionisie Areopagi-
tul; în epistola de îndreptare ce îi trimite Sf. Vasile de la Moldoviþa
mitropolitului de la Kiev; în tratatul de filosofie pe care Nicolae
Milescu — Spãtarul îl scrie pentru uzul Port-Royalului (în veacul XVII);
în concepþia lui Dimitrie Cantemir care, prin „incrementa atque de-
crementa“ îl presimþea pe Giambattista Vico, cu ale sale „corsi i
ricorsi“. În felul lui, un „cãlugãr scit“ va fi fost ºi Brîncuºi la Paris,
aducînd cu el o soluþie arhaicã, din Carpaþii lui þãrãneºti; ºi poate
cã ºi I.L. Caragiale, prevãzînd teatrul modern, s-ar încadra în aceiaºi
categorie. Eminescu însuºi, la 1880, prin încã prea puþin cunoscu-
ta lui doctrinã naþionalã ar îndrepta, anticipînd, miºcãrile „tiers-mon-
diste“ mai recente; G. Cãlinescu închipuind prima istorie antropolo-
gicã a unei literaturi europene, la 1941; Nicolae Iorga, de unde,
într-o mãsurã, a ieºit ªcoala Istoriograficã de la „Annalles“, cãlugãrul
Filotei, imnologul veacului XIV tradus la Veneþia, Ioan Cassian iniþia-
torul vieþii de obºte în Occident în veacul IV d.Hr., Dionysius Exiguus,
creatorul de comput creºtin ºi cel ce a calculat „era de dupã Isus
Christos“, în veacul VI; Nicolae Grigorescu, pictorul de la Barbizon
(din veacul XIX), presimþind culorile evanescente ale impresioniºtilor;
Petru Movilã, mitropolitul veacului XVII, autor, la Iaºi, al „Simbolului
de credinþã“ ortodox; aceºtia sînt, în felul lor, „cãlugãrii sciþi“ prin
repetiþie de scenariu istoric ºi prin atitudine ireductibilã. Ei vin cu o
dezlegare de ºaradã ºi, deci, cu o soluþie ce nu se prevãzuse ante-
rior ºi aiurea arãtînd putere în a crea independent ºi ne-provocat
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însã deopotrivã germinînd ºi înrîurind pe alþii, prin difuziune ne-recunos-
cutã, chiar dacã se însuºeºte ulterior ºi se uzurpã. 

Sîntem în spaþiul unei culturi sub-lunare, ne-oficiale ºi nere-
cunoscute — deci apocrife — cu trãsãturi de profetism, Tradiþie incal-
culabilã ca vechime ºi sursã, poate chiar paralelã cu a doua cultu-
rã care, fiind ratificatã, obþine glorie, deºi adeseori o întrebuinþeazã
pe cea ignoratã ºi o marginalizeazã prin uitare. Dar, cu toate aces-
tea, sîntem aici în ceea ce s-ar putea denumi universalitate de esen-
þã, ceea ce aratã cã este posibil a se face creaþie cu grad înalt de
generalitate fãrã a se porni pe cãrãrile confirmate ci dezvoltînd o isto-
rie proprie de valori care, exprimate fiind în materia fundamentalã,
nu se condiþioneazã nici mãcar de confirmare ºi nici de difuziune. 

O fabulã ce tulburã, de fapt un apolog ce descrie acest para-
dox al cãii singuratice aflãm în „teoria sfinþeniei“ ce înfãþiºeazã
Dumitru Stãniloae în aceste propoziþiuni de o logicã a simplitãþii esen-
þiale ce nu se poate respinge, oricît s-ar încerca:

”Astfel, toþi sfinþii sînt locali prin faptul cã lucreazã într-un anu-
mit loc, dar sînt universali pentru credinþa universalã pe care o slu-
jesc în acel loc. Din acest punct de vedere nu existã sfinþi locali ºi
universali. Toþi sînt locali pentru oamenii dintr-un anumit loc cãrora
le slujesc în cursul vieþii prin faptele ºi pilda lor, dar toþi sînt univer-
sali pentru cã aceastã pildã e valabilã pentru credincioºii de pretu-
tindeni ºi ea se impune spre unitate tuturor celor ce ajung sã-i cu-
noascã. Toþi se umplu de Acelaºi Hristos care strãluceºte prin fiinþa
lor ºi toþi sînt purtãtorii Aceluiaºi Duh Sfînt, chiar dacã Duhul Sfînt
care li se comunicã lor a fost comunicat de ei prin altã limbã. Toþi
aparþin prin Acelaºi Duh Sfînt Bisericii universale, care a început la
Cinci-zecime ºi continuã de-a lungul secolelor, cuprinzînd diferite nea-
muri (Fapte 2, 3). Limbile sînt diferite, dar sufletele sînt umplute de
Acelaºi Duh ºi simt în Acelaºi Hristos“.

Suntem într-o lume ce se defineºte nu prin „Urbi et Orbi“ ci,
închipuind în generic de la meridianul ei sufletesc, printr-o nu doar
adaptatã ci mai potrivitã formulare ce depãºeºte timpul indistinct,
în „Orbi per Urbem“, vorbind universului prin limba de acasã, prin
spiritul locului.

5 ianuarie 2005

În noaptea de Boboteazã, când se deschid Cerurile.
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Literatura proto-românã: 
ªcoala literarã de la Tomis (sec.IV-VI d.H.)

I. Apariþia ºi consolidarea doctrinei

O examinare a originilor literaturii române ce porneºte de la
substratul getic ºi se continuã cu adaosurile ocupaþiei romane, face
dovada unui fond autohton unde spiritualitatea patristicã vine, la
timpul ei, treptat ºi nimerit. La drept vorbind, acesta este un fel de
materie endogenã, netulburatã în chip esenþial ci doar impulsionatã
de contribuþia Bizanþului care, atunci când se produce, gãseºte la
Dunãrea de Jos o lume întãritã în vechi reprezentãri despre univers,
pregãtitã a primi învãþãturile apostolice ºi fãrã a respinge din aces-
tea mai nimic, rezumându-se, în fine, sã se dezvolte într-un fel de
sintezã naturalã ºi inerentã în esenþa ei oricîte incoerenþe de su-
prafaþã s-ar fi produs. Combinaþia de „getism“, romanitate ºi religie
ortodoxã nu este atît de ºocantã. De altfel, Zalmoxis era socotit de
nu puþini dintre Pãrinþii creºtini drept un povãþuitor acceptabil ºi in-
toleranþa ce însoþeºte de obicei modificãrile de credinþã nu atinge
pe geþi1. Fi-va, deci, „creºtinarea românilor“ o creºtere organicã de
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zalmoxism originar ce se completeazã ºi se lãmureºte prin învãþã-
tura Evangheliei, cum s-a mai spus uneori? Indiferent cum va fi fost
„rãzboiul confesional“, pare în afarã de îndoialã cã doctrina cultura-
lã predominantã se menþine ºi, deci, evoluþia se produce într-un fel
mai degrabã conservator. Totuºi, vechimea acþiunii apostolice este
evidentã, la rîndul ei. Sigurã înainte de autonomia aurelianã a Daciei —
cãci aceasta va fi însemnat retragerea administraþiei dincolo de
Dunãre — penetraþia creºtinã era, la 271, multisecularã cãci începu-
se cu misiunea Sfântului Apostol Andrei în „Sciþia“ ºi la traci2, sco-
borînd, deci, în vremurile de dinainte de împãratul Traian. Indistinct
între cultele Daciei imperiale, numeroase acestea ºi arãtând o per-
sistenþã de rãzboi religios fãcut împotriva geþilor, creºtinismul rãmâne,
în epoca post-provincialã, o formã de identitate etnicã, de vreme ce
potrivirea lui cu doctrina lui Zalmoxis pare a fi fost atât de impunã-
toare. Astfel încît, a gândi patristic însemna aici, cãte anul 300 d.Hr.,
a resuscita un fond ireductibil ºi, totdeodatã, a fi latin. Acesta este
un paradox, de fapt paradoxul romanitãþii fãrã imperiu, cum trebuie
sã fie socotit sensul autohtonitãþii de dupã Aurelian, detectabil din
Evul Mediu pânã târziu.

Dar mai mult chiar, un astfel de proces se îngãduie ºi chiar
se însoþeºte cu „barbarizarea“ produsã prin „întoarcerea Dacilor
liberi“, ce se scoboarã de la nord cãtre sud. Renaºte ritualul pãgân
ºi chiar dacã menþionat decît prea sumar în dovada scrisã, aceas-
ta nu însemneazã decât o altfel de evoluþie cãci Romaniile orientale
(termenul e al lui Nicolae Iorga) sunt în esenþã þãrãneºti ºi culturali-
ceºte se exprimã cu precãdere oral. Astfel încît, se poate zice fãrã
a greºi cã în spaþiul lui Burebista3, literatura e încã determinatã
de spiritul getic, muzical ºi oral, creind acea materie ce va fi denu-
mitã odatã „folklor“. Totuºi, o creaþie cultã existã mai presus decât
genurile populare; ea ajunge la o formã canonicã, documentând scrii-
tori ºi chiar „ºcoli“ dacã nu chiar o schiþã de curent literar proto-
român, având drept trãsãturi o romanitate în termen danubian ºi
carpatic ºi o prelungire localã, înfãptuitã prin dezvoltare de substan-
þã autohtonã ce se produce, în unele spaþii, doar prin creºtinism.
Literatura românã începe, aºadar, prin a fi ºi creaþie de limbã lati-
nã alãturi de tainica literaturã vorbitã, ce urma ºirul indistinct al
vorbelor ce s-au risipit.
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II. Epoca „Pãtimirilor”

Întâile producþii literare documentate la proto-români sunt un
soi de naraþiuni cu obiectiv etic denumite „Pãtimiri“, de fapt niºte
panegirice de martiri creºtini supuºi persecuþiilor brutale hotãrâte
de Împãrat. Ele formuleazã modelul creºtin de „mãrturisire cotidia-
nã de credinþã“ dar, deopotrivã, ºi o atitudine refractarã ce ar fi
venit din subjugarea îndelungatã ºi, poate, ºi dintr-un fel de aversiu-
ne rezidualã ne-estompatã. Oriºicum ar fi, literatura de „passiones“
afirmã un punct de vedere anti-roman atunci când Roma era încã
pãgânã. La drept vorbind, nu-s de exclus nici mentalitãþi centrifu-
ge unde ar intra spirit local autonom, rãscoalã socialã creºtinã
ºi, de fapt, un fond de rezistenþã autohtonã apãrut oriunde Roma
pãtrunsese prin ocupaþie. 

Puþine din aceste documente s-au pãstrat în forma iniþialã cãci
transmisiunea prin copiºti a tulburat, în destule cazuri, aspectul epicii
originare; totuºi, câteva au, chiar dacã sînt anonime, un grad con-
siderabil de plauzibilitate. Astfel, la 290 d. H. ori ceva mai târziu,
un necunoscut din Scythia Minor compuse Martiriul lui Astion ºi
Epictet5 decapitaþi la Halmyris, în Scythia Minor. Sunt doi asiatici:
un bãtrân preot, cu însuºiri miraculoase ºi fãcãtor de minuni (Epictet)
ºi Astion, un tînãr de extracþie aristocraticã, fiu de magistrat, veniþi
pe o corabie din Cappadocia cãtre Pont (schema din „Varlaam ºi
Ioasaf“). Aceasta ar fi o întâie producþie „martiricã“, urmând, pânã
la un punct, formularul canonic ºi totuºi cu nu puþine ºtiri despre
viaþa aborigenilor, cãci astfel de creaþii lasã sã se întrevadã, dinco-
lo de elaboraþia consacratã, mici elemente de cronicã ce ar trebui
studiate mai atent decît s-a fãcut pînã azi.

O astfel de cronicã, pãstrând „compunerea primarã”6, este,
deopotrivã, „Martiriul lui Irineu de Sirmium”7, produs într-o regiune
a Moesiei unde prezenþa daco-romanã se arãtase masivã. E un act
scris în latineºte ºi pãstrat dupã procesul verbal alcãtuit în aprilie
304 d.H. de Probus, un guvernator local; documentul are un carac-
ter dramatic ºi teatral, sugerând o adevãratã tragedie creºtinã.
Acest Irineu — ce pronunþã ºi o impresionantã „oratio”8, memora-
bilã — fu, de altfel, obiect de cult pânã târziu, cãtre anul 12009, ceea
ce ne îndeamnã sã-i presupunem o circulaþie întinsã acestei „pãtimiri“,
întrebuinþatã în ritualistica de fel curent spre a se îndrepta moral o
populaþie ce se încredea în eresuri. În latinã era compusã, cu proba-
bilitate, ºi o altã „passio“, a lui Montanus de la Singidunum (execu-
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tat în martie 304 d.H.), daco-roman acesta ºi a cãrui pomenire fuse
alcãtuitã, dupã toate datele, de acelaºi autor ce se îngrijise de me-
moria lui Irineu. De negãsit astãzi, aceastã naraþiune are însã exis-
tenþã sigurã, cãci o menþioneazã o „Viaþã a lui Pollion, lector la
Cibalae“ (Vinkovþi)10. Sînt compoziþii fundamentale într-o geografie
daco-romanã a Banatului ºi a Transilvaniei de azi, având, la o vreme
nu îndepãrtatã, utilitate în biblioteca practicã a ºcolii lui Niceta de
Remesiana.

Dar „Pãtimiri“ apar cam peste tot. Poate cã, înainte de aces-
tea, sã fi fost compusã ºi o povestire despre Mercurius, arhis-
trateg roman din Oltenia, sub Decius sau Aurelianus (pe la 265 ori
270 d.H.), originar din „Sciþia“ ºi decapitat, dupã dezvãluire, în
Cesareea Cappadociei. Evocarea lui, prin citirea în bisericã, va fi exi-
stat cu probabilitate, cãci nu altfel s-ar explica invocarea acestui mar-
tir în folclorul oltenesc ulterior11. Va fi fost astfel sau nu, este greu
de dovedit astãzi dar o circulaþie oarecare, în mediu definit ºi în-
chis, se putea bãnui. Sigur este însã cã „Martiriul lui Dasius“, de
la Durostorum ori Axiopolis (condamnat tot la 304 d.H., ca ºi Irineu
de Sirmium ºi Montanus din Singidinum) avu oarecare circulaþie în
pãrþile Dunãrii, unde aceastã povestire, arãtând repudierea satur-
naliilor pãgâne, trebuia sã impresioneze spiritele încã ºovãielnice ºi
conservatoare. Este o „pãtimire“ pãstratã în limbã greacã12 însã tra-
dusã, fãrã îndoialã, din latinã, ºi alcãtuitã pe la 305 d. H., cel mai
târziu13. Pretutindeni, în astfel de compuneri alcãtuite cu o dexte-
ritate ce depãºeºte modelul ºi indicând o putere de a formula ar-
tisticeºte ideal, repulsia faþã de Împãrãþie izbeºte ºi nu-i extravagant
sã o atribuim nu doar unei motivaþii religioase ci ºi unei mentalitãþi
de insurecþie provincialã. Aceºti anonimi de la Dunãre, ce com-
pun panegirice despre Irineu ºi Dasius, despre Montanus ºi, proba-
bil, despre Mercurius, plângând, la Tomis, într-o epocã indetermina-
tã, pe Chiriac ºi Paul14, ilustreazã, în felul lor ºi la proporþiile unei
civilizaþii de provincie îndepãrtatã rãspunsul unui Orient romanic
reprimat.

Însã de îndatã ce prigoana romanã înceteazã ºi, începînd din
vremea lui Constantin cel Mare, avem a face cu un creºtinism pro-
pagat de administraþie, perspectivele se modificã ºi cele câteva epi-
soade martirice de la Dunãrea de Jos reprezintã mai mult accidente
decât regulã. ªi semnificaþia „Pãtimirilor“ ce ilustreazã se preschim-
bã ºi se aratã mai degrabã a fi anti-barbarã. Doar rareori câte un
împãrat apostat (precum Julianus), hotãrât sã se reîntoarcã la ado-
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raþia zeilor, mai dãdea ocazia cîte unei consemnãri, altfel admirabilã
în expresie, precum „Pãtimirea lui Aemilianus de Durostorum“, de la
362 d.H.15. Astfel de momente se reþin în „istoriile“ contemporane
ºi nu-i întâmplare cã Teodoret de Cyr16 ºi Prosper d’Aquitania17 fac
menþiune de nenorocirea acestui cãuzaº de la Durostor, comunicatã
în latineºte, într-o naraþiune de pe la sfârºitul secolului al IV-lea.

Însã cu Pãtimirea lui Sava Gotul (la 372 d.H.)18 a fi „latin“
însemna totodatã a fi sedentar cãci persecuþiile „noi“ se fac de
cãtre goþi ºi nu de cãtre romani; latinitatea ar fi acum, dimpotrivã,
protecþie ºi factor de coagulare ºi, de-aceea, „Pãtimirea lui Sava
Gotul“ (înecat în Buzãu, la 372, de gotul Athanaric) trebuie aºezatã
la începuturile unui fel de tradiþie. Apare, astfel, dar într-o formã
embrionarã, chinul adus de „ghiaur“ ºi martiriul ce produce invada-
torul rãu, „strãin“ ºi „necredincios“ ce îl vor încerca ºi românii din
Transilvania peste mai bine de o mie de ani ºi „românul danubian“
de la Moscopole ºi iobagul de sub ruºi ºi fanarioþi. Este o schemã
ce se rãspîndeºte. Când istoria înecãrii lui Sava Gotul de la Buzãu
fu alcãtuitã la puþinã vreme de la „pãtimire“ ºi începu sã circule de
la Dunãrea de Jos cãtre Mediterana ºi, apoi, în Asia Minor, adicã
în geografia protecþiei latine, se bãgase de seamã cã aceasta
însemna, poate, mai mult decît episod lãturalnic ci o schemã de auto-
htonitate pedepsitã.

III. Geografia literaturii proto-române

Dar deodatã, aceºti cãrturari din provincii, creºtinaþi ori „lati-
nizaþi“, îºi arãtarã identitatea cãci a scrie literaturã este acum o con-
tribuþie ce individualizeazã ºi nu doar o rezistenþã „în catacombe“ ºi
anonimã. Abia când încetã vremea pedepselor, cronicarul de „Pãti-
mire“ tace ºi, astfel, apãru ºi la Dunãrea de Jos noþiunea medievalã
de scriitor; vremurile se aºezaserã ºi aºezarea lor însemna o cul-
turã „cultã“ creºtinã.

Cele dintâi documente de creaþie daco-romanã ce nu mai sunt
anonime apar acolo unde „Pãtimirile“ produseserã „acte“, ilustrînd,
prin aceasta, existenþa unui fel de reþea de concentrãri pulsatorii. Sunt,
de altminteri, începuturi impresionante ºi care, fiindcã nu-s fapt izo-
lat ºi se continuã în timp, lasã impresia de adevãrate „ºcoli“. Astfel
de închegãri depãºesc, de obicei, teritoriul provincial propriu-zis dar
puterea lor cea mai de seamã stã în iradiaþie, aºa încât, aparþinã-
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toare de Imperiul Roman, ele ajung la înrîuriri ample ce trec dinco-
lo de Dunãre ºi de Carpaþi, în Dacia autonomã ºi pânã chiar ºi la
„dacii liberi“. Romanizarea, cîtã va fi fost, se întãreºte printr-o religie
universalistã, vehiculatã în limba latinã ºi se continuã în timp, peste
frontiere în schimbare periodicã.

Întâia dintre aceste concentrãri trebuie socotitã, prin însem-
nãtate ºi prin stãruinþã, aceea din Scythia Minor (din Dobrogea de
azi), demonstrând o „ºcoalã literarã“ la Tomis (Constanþa) cu
reprezentanþi între cei mai iluºtri, cunoscutã pe întinderea a 200
de ani (de la 370-550 e.n.). E o resurecþie a unui spirit pontic,
de civilizaþie totdeodatã elinã ºi latinã, unde contribuþia substra-
tului face sinteza sã se producã. Proporþia dintre componente e
însã cu neputinþã de precizat deºi s-ar putea zice cã o participare
a unui spirit ascetic ºi etic, cu origine geticã, va fi fost hotãrîtoare
chiar dacã nu se poate documenta direct. De altfel, nu doar cetãþile
maritime — Tomis, Histria ºi Callatis — dezvoltã culturã ci ºi acelea
danubiene, precum Axiopolis ºi Halmyris. ªi fiindcã aici comunitãþi
de monahi sunt detectabile în regiuni de pãduri ºi de câmpie dobro-
geanã, bãnuiala unor adaptãri ale strãvechilor rituri getice la exerci-
þiul creºtin se iveºte numaidecât. ªi comunicãrile sînt vechi ºi nu se
corecteazã. Din Pontul Stîng ºi pânã în câmpiile transdanubiene, cãtre
Întorsura Carpaþilor, la Buzãu ºi, mai sus, cãtre Moldova, drumu-
rile sunt tradiþionale ºi ideea unor legãturi statornice nu poate sã
fie pusã la îndoialã. Pe aici circulã oameni dar ºi idei ºi „poveºti“.
Iatã, de pildã, „Martiriul lui Sava Gotul“ alcãtuit, cu probabilitate, în
Sciþia ºi nu la Buzãu, ne aratã o uimitoare urzealã de fire ce astãzi
nu se înþelege ºi se neglijeazã. Oriºicum ar fi, câte o copie-douã,
din ceea ce, la Tomis, produserã Bretanion (c.370), Iulius Soranus
(c.370-375), Terenþius (381), Teotim I (documentat la 390 ºi la 403),
Timotei (431), Ioan de Tomis (448-449) ºi Teotim II (458), mai apoi,
Paternus (581-520) ºi Valentinianus (549-550), precum ºi grupul
„monahilor sciþi“ (Ioan Maxenþiu, Leonþiu de Bizanþ, Petrus Diaconus,
Achile, Mauricius ºi Ioan Lector) se aflase în circulaþie pe acest vast
teritoriu din România rãsãriteanã. Sunt de adãugat la acestea con-
tribuþiile, cu notorietate întinsã, ce lãsarã Ioan Cassianus (ajuns din
Sciþia în Egipt ºi, în cele din urmã, în Gallia) ºi Dionysius Exiguus (por-
nit de la Tomis la Constantinopol ºi la Roma), transmise, poate, de
ei ºi în viforoasa Sciþie Micã. Cîteva caracteristici cu generalitate se
ºi întrevãd, de altminteri, ºi poate ºi de-aceea acest gen de agregare
cãpãtã un caracter de „ºcoalã“ ºi nu doar acela de alãturare de indi-
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vidualitãþi. Ea impune prin reprezentanþi, este pãzitoare a doctrinei
ºi contribuþia la întãrirea unui Bizanþ ce se diferenþiazã nu este de
dispreþuit.

Alãturi de tomitari, ºi mergând adeseori „pe lîngã ei“, într-un
„creºtinism paralel“ ºi heterodox, trebuie socotitã a fi o ºcoalã da-
nubianã ereticã, inauguratã de Ulfila, traducãtorul „Bibliei“ în goti-
cã, refugiat, cîndva, de la Buzãu (la 348-350) în Romania, la
Nikopolis ad Istrum. Ca ºi Ulfila, Auxentius de Durostorum (pe la
383), Palladius de Ratiaria (345-381), Maximinus (aprox. 370-400),
Secundianus de Singidunum (381) sunt arieni ºi chiar dacã filosofia
lor devine obiect de studiu arheologic ºi fãrã continuitate (cãci doc-
trina nu s-a impus, rãmânând doar o ipotezã ce se destramã), con-
tribuþia literarã rãmâne. Nu de la ei porneºte, totuºi, ideologia creº-
tinã vehiculatã peste Dunãre, în Câmpia olteanã, ci de la altfel de
intermediari, între care hotãrâtoare sunt cetãþile de la Novae ºi
Oescus, de pe malul drept danubian. Orientarea acestora nu este
arianã. ªi fiindcã epigrafia mariologicã olteneascã dovedeºte preocu-
pãri niceeane ºi calcedoniene — un „simbol de fidelitate“ de regãsit
ºi la Tomis ºi, mai încolo, cãtre Dunãrea Mijlocie, la Remesiana ºi
Sirmium — avem un semn cã îndreptãrile „ortodoxe“ ajunseserã, sub
formã de concluzie, ºi în Daco-Romania rusticã. ªi aceastã direc-
þie produce operã, dar, înainte de ea, face „misiune“, întãrind insti-
tuþiile bisericeºti; sunt urmaºii lui Niceta de Remesiana. „Ortodoxã“
e aci lucrarea, de „moºtenitor“, a lui Laurentius de Novae (la 420),
venit aici de la Sirmium — ºi, înainte de el, a lui Valens de Oescus
(343), apoi a lui Petronius (430), Secundinus (449) ºi Petrus (c.480),
toþi de la Novae, între care literaturã compune numai Laurenþius,
scriitor „nicetan“. Geografia este mai largã. E, de altfel, fapt sigur
cã ºi Oltenia vesticã (mai cu seamã Drobeta, unde sunt documen-
tate basilici la 250 d.H. ºi la 300 d.H., însã ºi Sucidava, atîrnãtoare,
în vremea lui Justinian, de cetatea Aquae) stã în spaþiul nicetan
ºi al unei ºcoli moeso-pannoniene. Aici „chipurile memorabile“ sînt,
culturaliceºte, Niceta de Remesiana ºi Laurenþius de Sirmium (strã-
mutat la Novae) ºi de aici provine, cãtre 550 e.n., Martin de Dumio
ºi de Bracara, „apostolul suevilor“, ideologul creºtin al Galiciei. Mai
jos decît ei aflãm ºi localnici instruiþi, precum Luconochus, fiul lui
Lykatios20, un prelat, poate un propagator oltean de literaturã
moesianã.

Cu Moesia nicetanã ºi cu Pannonia, legãturile Banatului ºi ale
Transilvaniei sunt, chiar dacã documentate puþin, sigure ºi centrele
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de înrîurire trebuie cãutate în Singidunum ºi Sirmium, în Viminacium
(din Moesia), în Siscia ºi Cibalae (din Pannonia). Sînt puncte de rea-
zem pentru o culturã mai organizatã decât folclorul resurecþiei pã-
gâne ºi mitologice ce exista cu siguranþã în cultura paralelã ge-
ticã, ce încã nu se documenteazã. Aceasta va fi fost posibilã, în
forme mai înalte, la Porolissum (în secolul IV e.n.) ºi la Morisenna
(Cenad).

În toate, se detecteazã, însã, o culturã de „margine de im-
periu“ cãci Durostorum ºi Ratiaria, Novae, Singidunum ºi Sirmium,
Axiopolis ºi Tomis se cuprind în provinciile de lângã Barbaricum ºi
le ilustreazã. Aceasta, cînd apare, nu trebuie socotitã nefireascã ºi
chiar dacã e încã nesigurã o viaþã organizatã în mãsuri urbane (în
afarã de Poralissum, Sucidava, Romula ºi Buzãu), unitatea de
geografie daco-romanã se verificã dincolo de convenþia administra-
tivã. Ceea ce este, la anul 350 d.H. ºi mai târziu, cãtre 550 d.H.,
culturã latinã de cetate îºi gãseºte un adaos în straturi de civiliza-
þie ruralã ºi post-provincialã, în Dacia trasdanubianã. Literatura rãmâ-
ne încã într-o formulã difuzã, cu ordonãri diverse, stratificatã de
la o înaltã creaþie enciclopedicã ºi cultã ºi pânã la enciclope-
dismul „folcloric“ oral de unde ezoterismul cult, getic, ce se con-
stã anterior, nu s-ar exclude. Sinteza lor nu va aparþine acestei epoci.

IV. ªcoala literarã de la Tomis

În cuprinsul Scythiei Minor, cel dintâi literat cu notorietate
hotãrâtã fuse, fãrã de îndoialã, Betranion, un cappadocian venit în
Pont la o vreme indeterminatã, pãstorind la Tomis pe la 369 d.H.,
când se împotrivi împãratului Valens, un arian, ºi îl obligã pe aces-
ta sã-l ierte pentru neascultare. Ar fi de bãnuit, prin aceasta, o diri-
guire îndelungatã de vreme ce vocea lui nu era dintre cele nesemni-
ficative21? Consemnãrile asupra lui Betranion întãresc aceastã supoziþie.
Contemporanii îl considerau „un bãrbat destoinic ºi renumit pentru
viaþa sa virtuoasã22 ºi socoteau cã „ºi-a înflãcãrat cugetarea cu
râvnã”23. Ideea de „virtute“, invocatã aci, presupune, poate, ºi niºte
creaþii de îndreptare moralã pe lângã omiletica sigurã, ºi anti-arianã,
care însã nu s-a pãstrat. Oricum ar fi, lui Betranion îi aparþine o
epistolã cãtre Sf. Vasile cel Mare din Cesareea Cappadochiei (la
373-374), document ce s-a pierdut dar înþeles prin deducþie din cele
douã rãspunsuri pe care acesta i le trimite24. Betranion elogia, deci,
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pe „fericitul bãrbat Eutihie“, apreciindu-l pentru „virtute“ ºi „lãudând
patria“ lui „ca pe una care a oferit seminþele credinþei“ ºi nu-i fãrã
sens se a observa cã noþiunea de „patrie“ existã aici, într-un chip
demn de subliniere, în acest epistolier cu aspect cosmopolit. Apoi,
se comunicau unele erezii „rãsãritene“ de la Dunãrea de Jos, care
pot fi cele ariene. Acestea erau neliniºtitoare pentru Betranion însã
nu ºi pentru Sfântul Vasile cel Mare ce socotea preferabil „sã se
lase ceva timp pentru ordinea lumii“, nãdãjduind în „readucerea la
pacea de la început“. Corespondenþa are farmec ºi ne aratã un
Betranion ne-subaltern ºi preþuit pentru „frumuseþea celor scrise“.
Aceasta ar fi ceea ce denumim azi „filocalie“ cãci la esteticul pro-
priu-zis sunt adãugate „iubirea“ sacrã ºi „admiraþia pentru martiri“.
Sigur este însã cã Betranion era un scriitor în toatã puterea cuvân-
tului ºi susþinerea cã lui i-ar aparþine „Pãtimirea lui Sava Gotul”25 nu
pare imprudentã deºi nu avem dovezi în aceastã materie. Dar o pro-
babilitate existã, cãci acest „Martyriou tou aghiou Saba Gothou”26

aratã o distincþie în stil ºi o nãzuinþã înspre „doctrina curatã“ inte-
ligibile ºi din epistolierul episcopului de la Tomis27.

”Direcþia cappadocianã“ apare frecvent în aceastã literaturã,
unde „epistola“ rãmîne foarte cultivatã. O scrisoare, trimisã tot cã-
tre Sfântul Vasile cel Mare, însã de cãtre Iunius Soranus28, guver-
nator al Scythiei Minor (la 370-375 d.H.) vine din mediu laic deºi
cuprinsul este tot confesional. Deºi pierdutã, epistola are un conþi-
nut deductibil, cãci Sfântul Vasile cel Mare rãspunde foarte pre-
cis29, pe puncte, ceea ce ar presupune cã ºi în compoziþia lui Iunius
Soranus exista o disciplinã aproape militarã. Acesta era, s-ar putea
crede, o personalitate de vazã, de vreme ce Sfântul Vasile cel Mare
socotea cã îi este „cu neputinþã“ sã-l uite în rugãciunile lui; un ins
studios, elogiat pentru cã ºi-a amintit de „învãþãturi“, animat de o
eticã tolerantã ºi cu o înþelegere creºtinã mãrturisitã. Sunt încheieri
ce pretind un reazem în epistola ce primise ºi e fapt sigur cã
într-însa el anunþa protecþia pentru cei persecutaþi ca ºi dorinþa
de a trimite în Cappadocia moaºte de martiri: „Bine vei face — zice
Sfântul Vasile cel Mare — dacã vei trimite în patrie (în Cappadocia,
de unde provenea destinatarul) rãmãºiþe pãmânteºti de martiri, dacã
cu adevãrat, dupã cum mi-ai scris, acolo (peste Dunãre) prigoana
face ºi acum mucenici“. Înþelegem, deci, cã guvernatorul fãcuse
un reportaj al nenorocirilor abãtute asupra creºtinilor de la Dunãre,
ce s-a pierdut ca ºi altele, ºi, lipsind urmele, nu-l putem decît presu-
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pune. Oriºicum ar fi, acesta nu-i document privat ºi trebuie socotit
literaturã.

Nici opera lui Terenþius (ce îl urmeazã, ca episcop, pe Betran-
ion) nu-i cunoscutã, deºi ipoteza ei se întemeiazã pe cîteva deducþii
ce o fac probabilã. Participase (în 381 d.H.) la Sinodul II ecumenic
de la Constantinopol, aderând la condamnarea macedonismului (ere-
zie recentã) ºi, ca sã-l confirme în credinþa-dreaptã, împãratul
Teodosie I îi încredinþeazã un fel de directorat doctrinar prin pãrþile
nordice ale lumii romane30. Este o misiune care pretinde autoritate.
Dar dacã va fi scris ceva, aceasta trebuie sã fi fost o polemicã anti-
arianã, foarte necesarã atunci ºi împotriva lui Eunomius (doctrinar
arian) surghiunit la Halmyris, prin decizie imperialã31, ºi foarte pro-
babil înclinat sã facã prozeliþi ºi printre localnici.

Oricum, directoratul lui Terenþius nu fuse durabil cãci la 392
d.H. îl gãsim, la Tomis, pe Teotim I, „scit de neam”32 (aºadar, dupã
etnonimia integraþionistã a vremii, un daco-roman) cu o notorie-
tate pe care trebuise s-o câºtige într-o acþiune prelungã. Opera lui —
a cãrei înfãþiºare e rezumatã de Hyeronimus33 în acest fel: „a pu-
blicat în formã de dialog ºi, în stilul vechii elocinþe, opere scurte ºi
comatice“ — este a unui moralist de culturã elinã clasicã. Nota
sapienþialã e subînþeleasã aci cãci acest „zeu al romanilor“ (cum îl
denumeau hunii) era un filosof ºi un ascet ce scrises, probabil, ºi
o „îndreptare“ monahalã, de uz practic34. Se reþinea, în spirit getic,
de la mâncare ºi a presupune cã ar fi fost un adept al zalmoxianis-
mului adaptat la isihia creºtinã nu e cu totul de negândit. În orice
caz, ceea ce i se pãstrã, prin intermediul lui Ioan Damaschin35, aratã
o strãlucitã înclinaþie apoftegmaticã ºi o ºtiinþã a elocinþei exercitatã
mult ºi bine, cãci Teotim I era ºi un autor de omilii. Era, într-adevãr,
un orator cu o notorietate recunoscutã, de vreme ce, la 403 d.H.,
apãrase, la Constantinopol, pe Ioan Hrisostom cu ocazia unei dispute
în marginea operei lui Origene. Acest episod ne îndeamnã sã pre-
supunem ºi existenþa vreunui tratat doctrinar, în spirit ioanit, confir-
mând adevãrul poziþiei origeniste ºi, poate, încã una din nenumãra-
tele „cãrþi pierdute“ în aceastã literaturã de pîrjoliri. 

Pierdute sunt ºi contribuþiile lui Timotei de Tomis, prezent,
în 431 d.H., la sinodul din Efes, unde îl aflãm între cei ce condamnã
nestorianismul; dar de vreme ce „împotrivirea la Nestorius“ este,
în Tomis, continuã ºi stãruie mult, pînã cãtre 550 d.H., începuturile
acestei atitudini trebuie fixate aci. Anti-nestorian mai este, curînd
dupã Timotei, ºi Ioan de Tomis (urmaºul lui, poate direct), a cãrui

22



contribuþie, în 448-449 d.H., divulgatã la Constantinopol rãmâne
fundamentalã36 ºi se menþioneazã frecvent în materie anti-ereticã.
Aceste „Sermones“, ajunse în nesemnificative fragmente pânã la noi37,
sunt un soi de tratate contra monofiziþilor, întrebuinþând forma dia-
logului ºi trebuie socotite a sprijini, mai apoi, la 451 d.H., doctrina
calcedonianã. Notorietatea lui era, de altminteri, considerabilã ºi
Marius Mercator (un „vânãtor de eretici”38, de obedienþã augustinia-
nã) cunoscându-l la Constantinopol, îl socotea între cei mai de sea-
mã învãþaþi ai timpului“ ºi un fel de autoritate supremã anti-nestoria-
nã39. Dar mai mult chiar decît atît cãci aceastã poziþie a lui Ioan de
Tomis, fundamental sinteticã ºi respingând, în conflictul monofizit,
atât pe nestorieni cât ºi pe eutihieni, stãruie în „ªcoala de la Tomis“
ºi adevãratul ei doctrinar acesta trebuie, cu probabilitate, socotit. 

Ea se continuã în aceleaºi date. Când, în 458 d.H., Teotim
II fu convocat de împãratul Leon I40 ca sã arbitreze ºi el în conflic-
tul monofizit, se observase, astfel, cã Bizanþul aºtepta lumini ºi de
aici. Leon I cerea, de fapt, „sã i se dea în scris pãrerea asupra artico-
lelor de credinþã ce s-au decis la Calcedon“ ºi, la acestea, Teotim
II declarã ascultare deplinã continuînd astfel pe Ioan, predecesorul
ºi, poate, magistrul lui. Teotim II scrie în latineºte, ca ºi ceilalþi tomi-
tani, dar cu o eleganþã de administraþie confesionalã unde precizia
adresãrii pompoase e subînþeleasã: ”Domino piisimo et christiani-
ssimo imperatori nostri Leon“. ªi ºtiinþa disociaþiei este impresio-
nantã. El desparte doctrina legitimã („simbolul“ calcedonian) de uzurpã-
rile eretice ºi se încrede în valoarea tradiþiei, invocã, înainte de toate,
mãrginirea cunoaºterii prin revelaþia fãcutã pe canal patristic. E, poate,
în aceasta, ceva din formula Marelui Anonim, a lui Lucian Blaga,
presimþit acum într-o manierã ce nu se poate explica.

De aci ºi pânã cãtre 520 d.H. documentele tac deºi polemi-
cile monofizite se intensificaserã. Dar când, la 518 d.H., Paternus
apãru în documente, cu rang de mitropolit, se dovedi cã în Scythia
Minor viaþã culturalã se întãrise ºi cunoscuse chiar extensiuni. Un
ªtefan de Callatis, ierarh local, probabil contemporan cu Paternus42,
indicã, prin prezenþã, cã aceasta nu-i doar o ipotezã. Asupra lui
Paternus ºtirile sunt puþine ºi ceea ce ºtim ne înfãþiºeazã un tradiþio-
nalist ºovãielnic, neliniºtit de „formula monahilor sciþi“, ce nu înþelege.
Mai mult chiar, neînþelegãtor fiind, el îi ºi repudiazã, fãcându-i sã-l
desconsidere ºi sã plece, spre aprobare, la Bizanþ ºi la Roma. Va fi
fost un cãrturar „reacþionar“ ºi conservator, dupã cum se presimte.
Însã scrieri nu i se pãstreazã ºi semnãtura ce o depune, al ºapte-
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lea între douãzeci de ierarhi, pe o scrisoare trimisã, de la Constan-
tinopol, papei Hormisdas, la Roma, nu-i decît un act convenþional.
Poate, însã, cã unele apoftegme (precum aceasta, despre ajutorul
spiritual dat „de un frate altui frate“ care este „ca un zid inexpugnabil,
ca o cetate întãritã“), îi vor fi plãcut acestui Paternus, ºi el un „scit“
de la Tomis.

Combãtuþi de eparh, „monahii sciþi“ sunt însã niºte autoritãþi
în materie de doctrinã, ce fac, prin contribuþie pãstrunzãtoare ºi
tenacitate, sã se stingã polemicile monofizite. Aceºtia ca, de altmin-
teri, ºi ceilalþi tomitani, sunt nu „sciþi“ ºi nici goþi43, cãci aratã o cu-
noaºtere perfectã a latinei, o gândire europeanã cu lãrgime de ve-
deri (apropiatã de Dionysius Exiguus) ºi dispreþ pentru barbarii ajunºi,
prin migraþie, la Dunãre. Avem, fãrã de îndoialã, de-a face cu niºte
daco-romani. Pe la 519 d.H., aceºti danubieni, între care Ioan
Maxenþius, Petru, Leonþiu ºi încã un Ioan, Lector acesta, ajung
la Constantinopole înfãþiºând cãtre Patriarh o soluþie denumitã curînd
„formula monahilor sciþi“. Respinºi însã ºi de Bizanþ, ca ºi în Pont,
„sciþii“ iau calea Romei unde rãmân un an ºi mai bine deºi nu au,
în cele din urmã, vreo recunoaºtere mai de seamã. Însã, deodatã,
veni vestea cã „formula“ lor fuse admisã, pe neaºteptate, la Con-
stantinopol, prin stãruinþa lui Justinian ºi, de îndatã ce acesta deveni
împãrat, fuse introdusã chiar ºi în documentaþia canonicã. E o „con-
tribuþie“, fãrã îndoialã, chiar dacã de însemnãtate ce „dateazã“ ºi
care, mai încoace, fuse pierdutã, diluatã ori chiar uitatã. Însã opera
literarã nu se vestejeºte ºi denotã ºtiinþã a demonstraþiei, foarte
probabil cã exercitatã prelung. Priviþi atent, aceºti monahi din þinu-
turile dunãrene sunt instruiþi în hristologie ºi cunosc ceea ce trebuieºte
spre a combate, cu o logicã admirabilã, orice abateri de la ceea ce
ei considerã a fi „simbol calcedonian“. Acum înþelegem cã, de fapt,
danubienii ajunºi la Roma erau niºte calcedonieni fundamentaliºti.

Opera s-a pãstrat ºi încã se mai discutã, mãcar din punct de
vedere istoriografic ºi literar dacã nu confesional. O parte se alcãtu-
ise prin colaborare, alta este produs individual. Douã sunt creaþiile
colective, semnate de patru dintre aceºti monahi „sciþi”: o „Episto-
lã“, arãtând un program44 ºi o „Charta Petri Diaconi”45, completând
ceea ce conþinea „epistola“. Acestea sunt destinate unei publicitãþi
europene ºi au drept adresanþi, între alþii, pe doctrinarii africani
Fulgenþiu de Ruspe ºi diaconul Fulgenþiu Ferrandus de Cartagina,
alungaþi în Sardinia de regele vandal Trasamund, probabil un arian.
Erau cu adevãrat „contribuþii“ ºi se preþuiau în felul lor, cãci adeziunea
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ce o aratã, într-un rãspuns, Fulgenþiu de Ruspe46 nu e fãrã sem-
nificaþie ºi, de fapt, nici nu atîrna prea uºor.

Însã contribuþia principalã aparþine lui Ioan Maxenþiu, un teore-
tician ºi un cãuzaº; îl aflãm la 519 d.H., la Constantinopol spre a-l
convinge pe împãratul Justinian sã adopte „formula scitã“. El este
autorul unui „Libellus fidei”47, al unor „Dialogi contra nestorianos“,
în douã cãrþi48, precum ºi al câtorva opuscule, de felul unui „simbol
al fidelitãþii”49 ºi al unei „cãrþi împotriva acefalilor”50. Sunt tratate scurte
ºi concepute cu o precizie impunãtoare, arãtând un stilist muºcã-
tor ºi înzestrat cu un simþ al logicii dobândit nu doar prin instrucþie
ci ºi prin exerciþiu. „Dialogurile“ au un aspect maieutic ce poate fi
un argument pentru a se bãnui o citire atentã a lui Platon. O „Responsi
adversus Hormisdae Epistolam XXVIII”51 e o capodoperã de exegezã
a falsului, fãcutã cu un remarcabil spirit de fineþe ºi cu o practicã
a ironiei de înaltã clasã literarã.

Dar operã mare nu ne dãdu numai acesta. Nu-i exclus ca
Leontius, aflat între „monahii sciþi“, sã fie, de fapt, Leonþiu de Bizanþ,
nãscut la Constantinopol pe la 480 d.H. ºi ajuns, mai târziu, o noto-
rietate a vremii, avînd ºi operã fundamentalã ºi durabilã. Înrudirea
cu generalul Vitallianus de Zaldapa, un daco-roman, precum ºi influ-
enþa lui Ioan Maxenþiu asupra cercetãrilor lãsate de Leonþiu — ce s-a
verificat — întãresc aceastã ipotezã ce aproape cã nici nu se mai
pune în discuþie52. Ca ºi Ioan Maxenþiu, el este un polemist însã de
structurã psihologicã mai echilibratã ºi de-aceea înclinaþia cãtre „tra-
tat“ îl ajutã mai mult decât pe mentorul lui tomitan. Un tratat doc-
trinar, în spiritul lui Maxenþiu, e „Adv. Nestorianos”53 ºi tot în contra
nestorienilor ºi eutihienilor sunt ºi alte trei cãrþi concepute în acelaºi
fel54. Sub forma dialogului e alcãtuitã o refutaþie a lui Severus de
Alexandria55, iar împotriva „fraudelor apolinariste56 Leonþiu de Bizanþ
concepe o altã respingere hotãrâtã. Alte contribuþii sunt reunite în
chip de „Scholii”57, ceea ce îl aratã drept cunoscãtorul acestei specii
de erudiþie elenisticã. Prin raport la Ioan Maxenþiu, opera lui ilus-
treazã un moment mai îngãduitor cu înfãptuirile perisabile deºi sunt
nu puþine argumente spre a se extrage de aci ideologia din „Libe-
llus fidei“ ºi a demonstra, deci, înrâurirea exercitatã asupra lui Leonþiu
de cãte tomitan.

Dacã Ioan Maxenþiu ar fi, cu probabilitate, maestrul lui Leonþiu
de Bizanþ, Petrus Diaconus rãmâne, încã, o personalitate enig-
maticã. Acestuia trebuie, aºa cum s-a zis, sã-i atribuim invenþia „for-
mulei scite“ ºi iniþiativele ce îi fãcurã pe monahii danubieni sã tulbu-
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re mediile bizantine ºi romane de erudiþi? El este, în orice caz, acela
ce semneazã cel dintâi „Epistola“ cãtre Fulgenþiu de Ruspe, precum
ºi „Charta“ înfãþiºatã, la Roma, papei Hormisdas. Dacã acest Petrus
Diaconus este acel „Petrus Episcopus“ pe care Dionysius Exiguus îl elo-
giazã într-o „praefatio Dionisii”58, trimiþându-i traducerea „anatema-
tismelor“ lui Chiril din Alexandria, atunci avem în el un erudit, de „strãlu-
citã podoabã“ (dupã vorba lui Dionysios) ºi, deci, pe încã unul dintre
scriitorii Scythiei Minor ce lasã operã sigurã ºi impunãtoare.

Contribuþia daco-romanã, de Scythia Minor, nu se încheie, cu
toate acestea, aci, cãci pe la 549 d.H. apucã sã susþinã punctul de
vedere rigorist în contra abaterii monofizite ºi Valentinianus de Tomis,
autor al unei epistole, scrisã în latineºte, cãtre papa Vigilius al Romei.
Scrisoarea lui e pierdutã, însã rãspunsul papal, din 18 martie 550
d.H., ne îngãduie sã deducem cu uºurinþã dezideratele „scitului”59.
El cere recunoaºterea unui element doctrinar „de control“, constând
în respectarea simbolului calcedonian, reproducînd punctul de vedere
tradiþional „scitic“ ºi nu altfel gândeau Ioan de Tomis ºi Teotim II, pre-
cum ºi Ioan Maxenþiu, deopotrivã cu „monahii sciþi“. Aceasta, credea
Valentinianus, era o necesitate, cãci altfel s-ar fi putut sã se întindã
„tulburãrile“, ajunse mai demult ºi la Tomis unde chestiunea „celor
trei capitole“ fusese cu greu clarificatã. 

Sunt, pretutindeni aici, indicii de viaþã culturalã cu o anumitã
febrilitate ºi aceastã „agitaþie“ în polemici doctrinare trebuie soco-
titã a fi caracteristica literaturii ce ne-o lasã, în latineºte, Scythia
Minor. Iatã, deci, un gen de universalitate localã, o soluþie a „peri-
feriei“, un „centru de concluzii“ lângã Limes.
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1987

Addenda 2004
Prea multe modificãri sau adaosuri în materie de studiu „protoromân“ nu s-au

produs dupã 1990. Notabile sînt doar introducerea „perioadei literare protoromâne“
în istoriile literaturii apãrute ulterior, fapt ce denotã cã intrãm într-o oarecare nor-
malitate ºi cã s-a depãºit un complex de inferioritate, eronat, ce ar proveni din pretinse
lipsuri, ce nu existã, de fapt. Foarte solide, studiile lui Ion Rotaru, din „O istorie a li-
teraturii române“ (în ºapte volume), valorificã în capitolul privitor la „protoromân“ (vol.
IV, pg. 2046) multe din concluziile emise de savanþii anteriori. Însãºi maniera de a
stabili „prototipuri de creaþie“, „modele“ ºi „stereotipuri“ (pe care o aplicasem într-
un studiu apãrut în 1986, la Viena, pg.152-157) este utilizatã în mod corect. Alte
studii de sintezã, cu o contribuþie originalã, încã nu au apãrut, chiar dacã uneori,
pentru uz didactic, se prezintã drept sinteze — simple comentarii. O compilaþie utilã
(care, totuºi, uitã sã citeze întotdeauna concluziile anterioare, atribuindu-ºi merite dis-
cutabile) este însã „Literatura dacoromânã“ (1999) de M. Diaconescu.

Aceeaºi tehnicã de însuºire de merit necuvenit apare ºi în alte situaþii. Nicã-
ieri, Gh. I. ªerban care a tradus opera latinã a lui Martin de Bracara (procuratã de
mine din Germania) ºi la cererea mea ºi a publicat-o prin insistenþa ce am depus
cãtre Mitropolitul Nicolae Corneanu (în „Altarul Banatului“, nr. 5-6/1988) nu men-
þioneazã descoperitorul acestui autor „protoromân“ ºi meritul acestuia (deºi, în stu-
diul de mai sus, apare aceastã discuþie încã în 1986).

În schimb, rãmîn deschise numeroase teme care vor preocupa, poate, pe
cercetãtorul de mîine. Nu avem încã o ediþie academicã de „Fontes Litteris Daco-
Romaniae“ conþinînd, (eventual în juxtã) totalitatea autorilor protoromâni. O iniþiase
savantul Mitropolit Nestor Vornicescu dar nu s-a continuat, din pãcate. Nici opera
lui Aethicus Histricus (autor pãgîn din sec. IV) nu s-a tipãrit. O discuþie asupra lui
Jordanes ºi a scriitorilor aºa-zis „arieni“ din sudul Dunãrii ºi din „ªcoala lui Ulfila“ (de
la Buzãu) este deocamdatã un deziderat, ca ºi dezvoltarea descoperirii unui autor
(Germanos) din sec. IV, avansatã de cãtre Mitropolitul Antonie Plãmãdealã, ce, poate,
ar trebui editat cîndva iar cercetarea — lãrgitã.
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Renaºterea isihastã (sec. XIV-XV d.H.)

Odatã cu marile migraþii de dupã veacul al VI-lea ce aduserã
populaþii noi, în reaºezare în Balkani, ceea ce fusese miºcare lite-
rarã proto-românã pãru a se subþia de la sine ºi, vreme de seco-
le, se ascunse, poate, în obºtile monacale. Creaþia deveni, în orice
caz, „popularã“; scrisul, legat de materiale perisabile ºi supuse focu-
lui, se dispreþueºte. Cele douã-trei ºtiri asupra unor îndemnãri cãtre
literaturã sînt nesigure ºi încã necercetate, privind mai cu seamã
întocmire de mediu eclesiastic.

Totuºi, cînd primele state româneºti se alcãtuirã ºi începu sã
se organizeze, în vizibil, viaþa bisericeascã, înaintarea prin operã se
produce nu încet, dovedind un exerciþiu îndelungat, deºi prea puþin
cunoscut, ºi experienþe numeroase. Este reacþia unui întreg ce nã-
zuise, poate, a se reproduce prin continuitate ºi avu parte de evo-
luþie prin rupturi, ce se depãºeºte doar prin conservare de materie
fundamentalã ºi prin restauraþii ce se succed.

Dar fost-a aceea o recesiune literarã ori aceasta este doar o
impresie superficialã, ce nu se confirmã? Oricît ar fi pãrut de impro-
babil, mediul literar românesc de prin secolele al XIV-le ºi al XV-lea
pornea ºi de la o iniþiere în creaþia proto-românã iar un examen atent
de manuscrise slavone reveleazã aceastã ipotezã ºi o întãreºte. Mai
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întîi este Ioan Cassian, pe care bizantinii îl cunoºteau ºi îi arãtau
preþuire din moment ce Photius îl cita (prin sec. IX) ºi îl aprecia pen-
tru „claritate“ ºi pentru puterea de persuasiune. El fusese tradus
anterior din latinã în greacã ºi ajunsese, prin alte traduceri, sã fie
cunoscut ºi de slavi. Astfel încît, pe aceste canale, cînd greceºti cînd
slavone, întîii scriitori din Þãrile Române ajung sã-l citeascã ºi, foarte
posibil, sã-l ºi valorifice, poate cã dezvoltînd ceva din „Conlationes“
ºi din îndrumãrile de viaþã mãnâstireascã. Cîteva dovezi se obser-
varã mai recent dar investigaþiile asupra acestui gen de continui-
tate aproape secretã vor trebui lãrgite, deºi pretind erudiþie ºi
migalã. ªtim însã, astãzi, destul pentru a putea urmãri un fir oricît
de încîlcit. Un Sbornic slavo-sîrb, de dinainte de 1400, gãsit la
Hilandar, conþinea traduceri din Ioan Cassian, un miscelaneu isihast
(din aceleaºi vremi) îi alãtura textele de Nil Ascetul ºi Ioan Hrisos-
tom2. Alte excerpte sînt gãsite în traduceri româneºti tîrzii, de prin
secolul al XVI-lea, însã e de presupus cã la origina lor stãteau ºi ver-
siuni slavone anterioare. Nu altfel e circulaþia lui Dionysius Exiguus, proto-
român din sec. V-VI, a cãrui „cronologie creºtinã“ e menþionatã mai
încoace, în tipãrituri de dupã 1500, însã probabil cã notorie în ma-
nuscrise slavone mai vechi, azi pierdute. În sfîrºit, Niceta de Reme-
siana (autorul imnului „Te Deum laudamus“) trebuie sã fi circulat, în
nordul Dunãrii, cu scrierile lui catihetice ºi de psalmodie ºi, de aseme-
nea, cu acest imn celebru ºi utilizat în bisericã ºi intonat de popoarele
bine-credincioase.

Autori latini, la început, aceºtia, ºi poate ºi alþii ce se vor do-
cumenta prin cercetare, ajung sã fie cunoscuþi la români — unde
apãruserã cu multe sute de ani înainte — prin mijlocirea slavonei iar
nu direct dupã ce, poate, fuseserã traduºi în greacã în versiuni care,
astãzi, nu se cunosc. Dar, oare, aceastã literaturã, a intrat, odatã
cu slavona, în istoria arhivisticã? Rãspunsul nu e pozitiv; ea e tra-
dusã, adeseori, ºi e transmisã conþinutistic (arareori ºi stilistic) prin
doctrinã bisericeascã ºi canonicã, la Constantinopol, într-un fel tai-
nic, cãci literatura proto-românã pare a fi un fenomen ce defineºte
un Bizanþ înainte de Bizanþ ºi se însoþeºte cu acesta într-un fel
de „paralelã“ ce se trage în altã geografie.

În orice caz, fenomenul este nu de tot neobiºnuit dar nu apare
frecvent. La drept vorbind, aceasta s-ar numi continuitate prin in-
termediar ºi prin model cu caracter obiectiv. Aparþinãtoare, la
vremea ei, latinei orientale, aceastã literaturã de le Dunãre, pierde,
totuºi pentru o vreme contactul cu materia ei proto-romînã, dar re-
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vine, mai apoi ºi cu greu, aici prin limbile intermediare, care, fiind
idiomuri ale culturilor regionale, sînt nu doar depozit ci ºi vehicul
de valori colective, selecþionate aci confesional ºi din raþiuni de „Thesa-
urus“. Limba însãºi devenise altceva decît latina originarã iar, pe
deasupra, rãzboiul confesiunilor era la acea vreme ºi un rãzboi al lim-
bilor. Astfel încît, cultura bizantinã, adicã greacã, nu putea sã tole-
reze, din motive de „puritate“ eclesiasticã, o limbã latinã, de cult.

Românii vieþuiesc deci, multã vreme, în acest climat nepropi-
ce ce însemneazã fie greacã, fie slavonã de redacþie sîrbã sau me-
do-bulgarã, apoi ºi de redacþie românã, spre a putea, abia mai tîrziu,
sã se exprime de-a dreptul în româneºte. Copiile manuscrise în pro-
to-românã, dacã vor fi existat, fuserã, fãrã de îndoialã, distruse.
Sigur este, totuºi, cã, aici, aºa-zisa „perioadã slavonã“ va fi, conþi-
nutistic, curat bizantinã iar slavona e limba abstractizatã a bizanti-
nismului de la nord de Bizanþ.

Prin aceea cã e bizantinã, ºi, deci, orînduitã de modelul grec
definit de „polisuri“ autocefale, „românitatea“ medievalã va fi încura-
jatã în direcþia unei creaþii endogene ºi mai puþin cãtre universalism.
Ea nu va putea deveni, prin însãºi conformaþia interioarã, catolicã
ºi „imperialã“. Acest proces e treptat ºi depinde, într-o anumitã mã-
surã, de autohtonizare, cãci, odatã presimþitã, aceasta îngãduie a
se constitui un fel de unitãþi etnice, ce traduc noþiunea ortodoxã
de „Neamuri“. Spiritualitatea începe sã fie echivalentã cu etnia
ºi, odatã cu secolul al XIV-lea, cultura pare a fi, la Dunãrea de Jos,
mai mult o formulã de conservare, consemnînd un extract de Europã
veche ori de Ev Mediu timpuriu.

Totuºi, spre a se înþelege mai bine mediul literar ar trebui sã
se evoce mediul rãzboinic aproape generalizat, cu origine în doctri-
nele de formulã universalistã, indiferent dacã acestea sînt „politi-
cã“ ori „confesiune“. Pe la Nord de Carpaþi, în þinutul iniþial ortodox
deci românesc, se impun flamurile aristocraþiei maghiare, ce vehi-
culeazã catolicismul. Dar rãspîndirile sînt mai largi. Astfel, înþelegem
mai bine acum cã pînã ºi schiþele de episcopie catolicã de la Milcovia
(Focºani) ºi de mînãstiri la Cîmpulung, din Þara Româneascã ºi de
la Siret, în Moldova, aveau în vedere înfiinþarea unei Valahii francisca-
ne. În aceiaºi categorie, intrã straniul Banat „unguresc“ (id est
„catolic“) de la Vidin, la sud de Dunãre, apãrut dupã 1370, prin
deºertare maghiarã din Banatul vestic, de la nord de Porþile de Fier,
mai cãtre sud de Dunãre. Sînt miºcãri de invazie deºi se slujesc de
o metodologie de misionar catolic.
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Dar, cu acestea, rãzboiul religios tãcut nu se încheie ci chiar
se complicã. Aci, ar trebui sã adãugãm agresiunea musulmanã,
menþionînd o colonie de turci seldjucizi adusã de Bizanþ înainte de
1300, în Dobrogea, cu funcþiunea de pãzitori ai graniþelor (pe mo-
delul goþilor „foederati“, în Roma „de sfîrºit“). Curînd, se dezvoltase
aici, prin Sari Saltik de la Babadag, un islamism ascetic, neobiºnuit
ºi el dar nu atît de rar în islamismul mistic. Sã fi fost acestea fruct
al hazardului ori, ceea ce este de crezut, un „atac la autohton“ unde
corporaþia monahalã era strãveche ºi aproape sigur conservatã
în istoria nedocumentatã ºi paralelã3? La drept vorbind, acestea sînt
tehnici de „Conquistã“, ce se cunosc demult ºi vor ajunge la virtuo-
zitate în America Latinã, de dupã Cortes ºi Pizzaro, rezumîndu-se
la deºertarea de sens a însãºi celulei fundamentale ce se înlocuieºte
cu forme asemãnãtoare în conþinut diferit. Rãspunsul se produse
lent dar cu fermitate, mergînd în sensul local ºi cu reazem stabil în
isihasmul bizantin.

Un anumit instinct ce presimte, prin directivã interioarã, obli-
gaþia de a conserva este posibil, aºadar. Însã noþiunea de „culturã
de conservare“ nu însemneazã a se rãspunde doar la tentativa de
ocupaþie cãci aci poate cã se cuprinde ºi o idee de restauraþie. Aceas-
ta ar fi trebuit sã exprime, fãrã a se putea dovedi cu document,
Memoria Þãrii Ideale, cãci poate un anumit sentiment al geografiei
proprii se va fi pãstrat, în pecetea metafizicã, îndrumînd oameni ºi
cãi. Un fel de cuprins ce diferenþiazã se adaugã la aceasta, de
fapt. Astfel, s-ar defini un sens etnic ºi confesional — ºi, prin urmare,
românesc ºi ortodox — îndreptînd acþiunea localã ce devine, mãcar
în secolele XIV-XV, continuã ºi organizatã. Rãmîn legãturile cu Braºovul,
cu Maramureºul — ce asociase Mânãstirea de la Peri, ca „stavro-
pighie“, direct la Bizanþ. Tot pe atunci, apar, la nord de Carpaþi, cti-
torii ale voievozilor din Valahia, între care, unii deþin chiar ºi teritorii
„de margine“. Atunci cînd aceºtia nu stãpînesc „þãri“ româneºti din
Transilvania, ei înalþã lãcaºuri de cult „românesc“ ºi fac sã se lãþeascã,
prin misionarism propriu, „românitatea“ prin „carte“ ºi „zugrãvie“.
Un ªtefan Zugravul, cunoscut prin secolul al XV-lea, în Ardeal (ºi
originar din Muntenia), ca ºi mânãstirile clãdite de Nicodim de Tismana
în Haþeg, la Prislop, confirmã aceastã încheiere. Astfel reacþioneazã
o romanitate orientalã ce cuprindea în substanþialul etnic ºi o com-
ponentã strãveche, de populaþii iniþial întinse dar obligate sã se
restrîngã treptat, prin uzurpare.
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Cînd aceste îndemnãri cãtre restauraþie cãpãtarã aspect de pro-
gram ºi se observase cã existã state româneºti, deveni vãdit cã, la
Dunãrea de Jos, ne aflãm într-un fel de Bizanþ paralel, foarte asemã-
nãtor cu tradiþia însã tot atît de diferit prin statutul lui solitar. Aceasta
este, de fapt, o miºcare radicalã ce invocã „izvoarele“, patristicã aºa-
dar, asceticã, anti-catolicã ºi anti-islamicã, „cultã“ prin cultivare mânãsti-
reascã ºi deopotrivã „popularã“ pentru regiunile unde se dezvoltaserã,
anterior, ºi în mod continuu, comunitãþi de eremiþi, poate Geþi.

La drept vorbind, isihasmul constituie ocazia pozitivã ce dã
putinþa unui fel de îngãduire între „cultura cultã“ ºi cea autohtonã,
„popularã“, care nu este încã „sinteza“. Aceastã combinaþie introdu-
ce întîile date de localism creator, detectabile mai cu seamã în ele-
mentele picturale, „miniate“, unde pãtrund forme ale plasticii autoh-
tone ºi, întîi de toate, un geometrism cu originã în arhaic. Geografia
însãºi devine un spaþiu de absorbþie ºi de adaptare, a cãrui putere
de iradiaþie devine considerabilã.

Astfel, pare cã, într-un mod misterios ce se va examina cu
necesitate cîndva spre a-i dezlega înþelesul, spaþiile se populeazã echi-
librat, ca într-un fel de reþea ce „îmbracã“ întregul ºi îl menþin.
In Muntenia sfîrºitului de secol al XlV-lea, totul se concentreazã în
cîteva centre ºi e de presupus cã aceastã localizare nu se produ-
se întîmplãtor. La Vodiþa, Cozia, Tismana ºi Bistriþa, la Cotmeana,
Snagov ºi Glavacioc, poate ºi în regiunea Buzãului sînt obºti „isihaste“
ºi „athonite“ ºi chiar dacã unele depind, în vreun fel, de curtea voievo-
dalã (precum în Argeº) e de presupus cã, uneori, ele ascultã ºi de
o tradiþie încã necunoscutã. S-ar zice cã, prin formaþie, acestea ar
urma, în aparenþã, cãi paralele: „sîrbã“ (la Vodiþa ºi Tismana) ºi „bul-
garã“ (la Cozia, Cotmeana, Snagov, poate ºi Glavacioc), ceea ce ar
însemna „influenþã“ ºi chiar un fel de „descãlecat“. Dar vãzîndu-l aci
pe „aromânul“ Nicodim de Tismana, începem a ne închipui drept po-
sibilã ºi o altfel de realitate, ce va trebui, odatã, sã se examineze stã-
ruitor, cãci, peste Munþi, din Carpaþi în Balcani ºi în Pind se cãlãtoresc
nu doar pãstori ce mînã turme ci ºi Pãstorul de Turmã, cîteodatã.

Chiar dacã lipsitã de autonomie în sens modern — cãci ilustrea-
zã, ca ºi pictura, o metodã de vehiculare doctrinarã — literatura
dã semne, încã din epoca de dinaintea lui Mircea cel Mare, cã exis-
tã cu înfãþiºãri diverse, unele doar aluzive. Picturile murale ne aratã
uneori cîte un personaj þinînd în mînã un rotulus sau un filacter.
Iatã un mod de a comunica încifrat cãci acest sul de pergament e
un atribut al profeþilor ºi se prezintã în forma curentã a manuscriselor
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din Orientul mediteranean. Aºadar, acest tip de literaturã izvorãºte
mai întîi de toate din Rãsãrit ºi e manuscrisã; consistã în copii ºi în
adaptãri; circulã sub înfãþiºare miscelanee. Un anonimat conside-
rabil cuprinde mediul literar ºi, totuºi, din negura vremilor, putem
extrage cîte un nume ce s-a pãstrat. Pe la 1345, la Paroria, într-o
obºte isihastã, un oarecare Fudulu însemna pe o margine de ma-
nuscris, în slavoneºte, numele lui ºi încheierea unei copieri4. Pe la
1370, la Cutlumus, în Muntele Athos, ajung ºi „preaevlaviosul pro-
topop al Ungrovlahiei, pãrintele Mihail, cu fratele sãu, ieromonahul
Iacov”5. Tot pe atunci, Vlaicu Vodã era înconjurat de un egumen,
Dorotei ºi de logofãtul Sava6. Sînt dregãtorii civile ºi eclesiastice
ce presupuneau nu doar ºtiinþã de carte ci ºi culturã, însã asupra
creaþiei ce putea reieºi de aici nu avem ºtiri, deocamdatã. Sigur este
însã cã mediul exista.

Cu toate acestea, documente propriu-zis literare avem chiar
ºi înainte de Mircea cel Mare; ele provin de la înalþii ierarhi ce pre-
cedã anul 1386, greci amîndoi, Mitropoliþii Iachint ºi Hariton Sînt
scrisori, testamente, „înþelegeri“ ce impresioneazã adesea ºi chiar
dacã nu aparþin literaturii române decît prin incidentul biografic, aces-
te producþii au ceva din abstracþiunea scrisorilor umaniºtilor Renaº-
terii ce trãiau fãrã patrie, spre a se clarifica doctrinar, într-o ma-
nierã cosmopolitã. Asemeni cu ei este Antim Critopoulos, mitro-
politul Ungro-Vlahiei în vremea lui Mircea, despre care avem ºtire
cã ar fi corespondat, dezbãtînd „doctrina“, cu Eftimie al Tîrnovei;
marele cãrturar al vremii. Temele lui sînt patristice. Mitropolitul
Antim pare, de fapt, a fi întîiul „scriitor“ de „Renaºtere isihastã“ ºi
poate ºi acela ce înlesnise anumite consolidãri cãci fusese, din 1370,
mitropolit de Severin ºi, mai apoi, la 1381, mitropolitul Þãrii, la
Argeº. Asupra lui ºtirile sînt puþine însã ipoteza unei acþiuni de direc-
torat cultural nu pare a fi hazardatã. Sigur este cã apar, acum ºi
mai tîrziu, pînã prin 1420, mai mulþi egumeni, ieromonahi, protopopi
a cãror autoritate publicã — fiindcã, între altele, ei sînt martori la
unele acte domneºti — presupune ºi o autoritate cãrturãreascã. Un
Basea, arhimandrit menþionat de Voievod într-o danie, poate în vre-
mea lui Vlaicu Vodã, un Gavriil (numit egumen la Cozia, la 1388),
un Sofronie de la Cozia, ce îl urmeazã, la 1406, un Agaton de la
Tismana, urmaºul lui Nicodim (la 1407) ºi, cu probabilitate, ucenicul
acestuia, documentat în epoca tulbure de dupã moartea lui Mircea
cînd susþine înþelegerea cu Sigismund de Luxemburg, un Sarapion,
ieromonah, martor la o danie (în 1389, la Rîmnic) sînt nu puþine
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nume a cãror activitate trebuie sã fie, într-un sens, ºi de ordin lite-
rar, cel puþin în domeniul copisticii. Dar aceºtia sînt doar reprezen-
tanþii eclesiastici ce trebuie însã alãturaþi, spre a da un tablou inte-
gral, „laicilor“ deºi însãºi noþiunea de „laic“ e destul de imprecisã
cîtã vreme instrucþia avea, ºi cu precãdere, conþinut religios. Totuºi,
laici sînt logofeþii, grãmãticii, pisarii ºi uricarii curþii, între care unele
documente ºtim cã sînt consemnate de un Badea ºi de un Marin.
Un Pilea logofãt e, poate, monahul Filotei, poetul, iar de la logofã-
tul Baldovin nu se cunosc acte semnate deºi se þinuse o vreme de
aceastã funcþie înaltã. Un grãmãtic, Teodor, menþionat într-o
înþelegere cu martori din acei ani, e probabil ºi cel ce a scris actul,
într-o limbã cam slobodã faþã de canoane. El sau altul lasã sã pãtrundã
în cancelarie aerul de letopiseþ, adicã de cronicã gureºã, munte-
neascã, o notã ce va fi ºi a cronicarilor de mai tîrziu, ai Bãlenilor ºi
Cantacuzinilor. Un grãmãtic este ºi Mihail, ale cãrui încheieri cunos-
cute de hrisoave conþin ºi precizãri neîngãduite de canonul de can-
celarie. El menþioneazã aci locul de încheiere, aci epoca din pari-
miile de preste an cînd se scrise un document, aci un eveniment al
istoriei oficiale, ajutînd, astfel, sã se explice momentul ºi sã se înþe-
leagã. E un catagraf al sãrbãtorescului ºi, cu o îngãduinþã oare-
care, îl putem considera drept întîiul cronicar muntean.

În aceastã înºiruire de literaþi ce lãsarã acte, rãmîne de exa-
minat ºi stilul voievodal. Este — atunci cînd domnitorul dicteazã ºi
nu a îngãduit grãmãticului sã aplice formularul impersonal — expre-
sia unui program filocreºtin ºi ortodox, atent, în hrisoave, la poziþia
þãrii ºi, cum se zice în termen modern, „la destinul ei“. În „documen-
tul de voevod“ — a cãrei tradiþie urcã de la Neagoe Basarab la ªtefan
cel Mare, la Mihai Viteazul, la Brâncoveanu ºi mai încoace chiar,
constituind o adevãratã „literaturã a domnitorilor români“, ce ar me-
rita studiatã — Mircea cel Mare trebuie considerat Începãtorul. Ui-
mitoare este la el expresia unei demnitãþi de exponent, împrumu-
tatã, poate, din literatura împãrãteascã bizantinã, dar cu siguranþã
trãitã ºi însuºitã cãci aici nu modelul impresioneazã ci documen-
tul metafizic, poziþia exponenþialã ce se comunicã, þinuta. Citindu-l,
parcã îl auzim pe Menumorut, în marele lui „discurs cãtre nãvãli-
tor“ ce ar merita, la rîndul lui, evocat ºi editat.

Dar epoca are ºi scriitori de seamã, clasicii ei incontesta-
bili. Sînt Nicodim de Tismana ºi Filotei de la Cozia.7

Întîiul e probabil un macedo-român din Balcani8, nãscut în Ma-
cedonia sîrbeascã, pe la 1320, intrat în monahism la Athos, la mî-
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nãstirea Hilandar. Izbutise sã se impunã prin ºtiinþã de carte cãci
intervine (la 1375) în conflictul dintre Patriarhia de la Constantinopol
ºi Biserica sîrbeascã, mijlocind, cu tact, o conciliere înþeleaptã. Cînd
veni în Valahia, pe la 1390, Nicodim începu sã facã figurã de înte-
meietor. El fondeazã obºtile de la Vodiþa ºi de la Tismana, de la Motru,
apoi trecu în Haþeg, spre a întemeia obºtea de la Prislop. Între aces-
tea, Vodiþa ºi Tismana sînt unite prin hrisov într-o comunitate mona-
halã, autonomã pînã ºi de voievod, ºi se þin dupã rînduieli ale „vieþii de
sine-stãtãtoare“, poate „athonitã“. Aceasta uimeºte ºi creeazã o im-
presie de sãlaº secret ºi chiar de Academie monahalã, ceea ce ne
întãreºte în ideea cã mica utopie monahalã a lui Nicodim încã nu se
cunoaºte ºi nici mãcar nu i se dezluºesc „lucrãrile“ ulterioare.

Dar, oricum ar fi, contribuþia lui este, din toate punctele de
vedere, remarcabilã. Nicodim de la Tismana e, mai întîi de toate,
un doctrinar isihast ºi cu înþelegere patristicã, un bizantin fundamen-
talist, enigmatic ºi autoritar. Opera lui este asemãnãtoare prin efect
cu a lui Paisie Velicikovski dar tot atît de puþin cunoscutã la supra-
faþa ce se documenteazã. A fondat o „rînduialã ºi o datinã“ a vieþii
de obºte pe care, pînã tîrziu dupã moartea lui, voievozii munteni o
menþioneazã în acte ºi nu cuteazã s-o modifice. Conþinutul ei nu se
cunoaºte deºi poate fi presupus. Este ºi un copist remarcabil, fiind
autorul, în stil bizantin comnen, al unui „Tetraevangheliar“ (1400-1405),
împodobit cu motive florale, decorat în culori azurii pe fond aurit;
expresia plasticã aparþine unui caligraf redutabil ºi unui artist cu ochi
de plastician, ce iubeºte somptuozitatea. Probabil cã nici filologia
nu i-a fost strãinã, dupã modelul lui Eftimie de la Tîrnovo, ºi unele
miscelanee patristice, documentate în Valahia acelei vremi, ar pu-
tea sã se lege de iniþiativa aceluia9 ce a fãcut, cu siguranþã, „ºcoa-
lã literarã“ deºi a lucrat în in-temporal, cu prea puþine urme vizibile.
Sigur este cã Nicodim de Tismana este ºi între primii filosofi de pe
teren românesc, urmînd îndemnarea cãtre doctrinã a proto-româ-
nilor (ce a cunoscut, din miscelaneele de la Hilandar). Citea atent
pe Dionisie Pseudo-Areopagitul ºi coresponda cu Eftimie de Tîrnovo
pe teme de cazuisticã ortodoxã. A fãcut epocã dar a ºi acþionat
prin creare de tradiþie încã nerevelatã, de dincolo de contingent,
astfel încît resuscitarea tradiþiei nicodemiene — dupã 1750, în „rusti-
cismul“ spiritualist român — e poate un îndemn cãtre afirmarea unei
directive patristice necunoscutã, de aici.

Monah de Cozia, ºi poate, aceeaºi persoanã cu logofãtul Filos
(Pilea), al lui Mircea cel Mare, Filotei, tuns în cãlugãrie la o datã ce
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încã nu se cunoaºte, e poate introdus în isihasm de cãtre Nicodim,
ce îi dãduse ºi un nume ascetic pe mãsurã, cel al patriarhului con-
stantinopolitan Filotei. Sigur este cã el compuse, în medo-bulgarã,
niºte „tropare“, adicã imnuri cîntate în „polyoleos“, spre a însoþi „psalmii
aleºi“ ai lui Vlemmidis (compuºi în sec. XIII). Circulaþia acestor imne
iese din comun ºi este, poate, de mirare cã ajung sã fie tipãrite, la
1536, B. Vukovici, la Veneþia, într-un „Sbornic“, intrînd ºi într-o tipãri-
turã a lui Coresi ca ºi în „Psaltirea“ slavonã de la Vilnius (1586) ºi
Kiev (ed. a ºasea — 1624-1697). E întîiul poet imnic român cu creaþie
sigurã, urmînd însã pe Niceta de Remesiana, compunînd o liricã a
devoþiunii, de nuanþã marianinã ºi festivã. Aceste „Pripeale“ (cãci aºa
îºi intitulase Filotei creaþiile lui), deschid, în lirica româneascã, ori-
zontul misterului metafizic.

*

Imaginea impresioneazã, în orice caz, nu doar prin opere ºi
autori dar ºi printr-o diversitate ce impune literatura epocii lui Mircea
cel Mare ºi a momentelor ce o precedã. E cultivatã poezia, prin Filotei
de Cozia, autor de imnuri religioase; cunoaºtem o epistolografie
bogatã ce provine de la Iachint, Hariton ºi Nicodim de Tismana,
alcãtuitã în gust bizantin; sînt documentate îndemnãri cãtre literatu-
ra juridicã prin acte întocmite de Vlaicu-Vodã ºi de feluriþi boieri;
juridice sînt ºi hrisoavele promulgate de domnitori, în ideea do-
naþiilor ºi a „întãririlor“ de donaþii. Literatura oficialã emanã de la
voievozi — între care Mircea cel Mare impune un stil al demnitãþii
exponenþiale (atunci cînd e înregistratã de „stenograf“) — ºi de la
„grãmãtici“, ce întreprind o creaþie de logografi. Spre a se ajun-
ge la cunoaºterea canonului de cancelarie, se poate presupune o
literaturã didacticã, conþinînd formulare. Cu Mihail grãmãticul,
avem primele nãzuinþe cãtre istoriografie. Este de presupus, prin
existenþa miscelaneelor de texte, o criticã filologicã de control doc-
trinar. Memorialistica e ilustratã de Hariton, hagiografia e docu-
mentatã printr-o „Viaþã a Sfântului Nicodim“, recompusã tîrziu dar
a cãrei compunere iniþialã, fãcutã de discipoli, este foarte plauzibilã.
Oratoria, documentatã în Moldova prin Grigore Tamblac, e posibilã
însã ºi la voievozi, egumeni ºi la boierii de poziþie superioarã, ba
chiar cu neputinþã de a se exclude chiar dacã lipsesc „sursele“.

Tabloul impune dar el se regãseºte ºi în Moldova contempo-
ranã care, odatã cu Alexandru cel Bun, îºi creeazã propria direcþie ºi,
de-aci încolo, tot ceea ce se evidenþiazã reproduce aceastã materie ui-
mitor de agregatã, ce desluºeºte directiva internã a acestei literaturi. 
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nu este studiatã sistematic ca, de altfel, ºi perioada anterioarã, de aproximativ ºase
sute de ani. Se invocã, de obicei, absenþa surselor ori „limba strãinã“ (greacã, sla-
vonã sau latinã) deºi nici mãcar o discuþie serioasã nu s-a fãcut pe aceastã temã.
Misteriosul manuscris „Codex Rohonczi“ (încercat a se traduce încã din 1985, edi-
tat în 2002) e respins, ca sursã ºtiinþificã, fãrã nici o explicaþie. Un studiu al lui Con-
stantin Daniel, apãrut în 1986 (despre „începutul scrisului românesc, în sec. IX, la
Basarabi, în Dobrogea) a fost uitat total. Deºi posibile, ediþii din scrierile mitropoliþilor
de Vicina (sec. XIV) ori studiul literar al documentelor de cancelarie nu se întreprind.
Lipseºte o încercare monograficã privind opera Sf. Nicodim de la Tismana ca ºi apro-
fundarea scrierilor lui Giobascus Vlachus (sec. XIII, imnograf bizantin). Rãmîn vala-
bile, pentru epocã, scrierile Mitropolitului Tit Simedrea, strãmoºul meu, mare erudit,
editor al poetului Filotei, imnograful literaturii române de dupã 1370; tot Tit Sime-
drea ne-a dat sinteze trebuitoare pentru mediul cultural sub forma cercetãrii despre
„Viaþa mãnãstireascã în Þara Româneascã înainte de 1370“ (BOR, n. 78/1962),
Capitale sînt studiul ºi ediþia „Pripealelor“ lui Filotei: „Les Pripela du moine Philotée.
Etude, texte, traduction“ (Romanoslavica, 1970, p. 183-225). Alte documentaþii uti-
le — la E. Turdeanu — „Etudes de littérature roumaine et d’écrits slaves et grecs de
Principautés Roumaines“, Leyden, 1985, pg. 186, mai ales pg. 151 despre Filotei
ºi Sf. Nicodim; de asemenea, pentru Moldova epocii, sinteza eminentã a lui Ciprian
Zaharia — „Iosif I Muºat. Întîiul mare ierarh român“, Roman, 1988, ºi cercetãrile lui
Dan Zamfirescu, prestigioase studii cu caracter adeseori profetic (mai ales „Con-
tribuþii la istoria literaturii române vechi“, 1981).

Este o materie ce va trebui defriºatã cîndva, prin ediþii care încã aºteaptã ºi
prin studii de erudiþie, ce înainteazã, îndeobºte, de la analiza detaliului pînã la sin-
tezã. Meritul pionieratului revine însã studiului ce reeditez aici.
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Bizantinism ºi românitate

Epoca literarã brâncoveneascã

În octombrie 1688, cînd se sãvîrºi din viaþã, pe neaºteptate,
ªerban Cantacuzino, boierii îl aleserã, cu grabã, ca domn al Vala-
hiei, în locul lui pe tînãrul Constantin Brâncoveanu, nepot al stolni-
cului Constantin Cantacuzino ºi rudã cu voievodul defunct pe care
(spre a se numi mai repede un alt înlocuitor dintre „oamenii þãrii“
ºi nu venit, cu firman, de la Stambul) membrii Divanului îl lãsaserã
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— cum zice cronicarul — singur pe catafalc ºi nepriveghiat, „ca un
om din cei proºti“. Însã, odatã înãlþat domnitor, Constantin-vodã îi
dãdu predecesorului sãu toate onorurile ºi, punîndu-se a doua zi în
fruntea cortegiului funerar, îl conduse, pedestru, de la Curtea Veche
a Bucureºtilor pînã la Cotroceni, unde acesta fuse înmormîntat. Vodã
cel nou arãtã astfel cã zvonurile despre o pretinsã otrãvire, de care
el n-ar fi fost strãin, nu erau întemeiate ºi, deopotrivã, voise a subli-
nia o continuitate în atitudinea generalã, mai profundã chiar decît
aceea de comunitate familialã cantacuzinã1.

Aceastã continuitate, reprodusã în forme noi deºi în chip vãdit
mai spectaculoase, defineºte, la drept vorbind, domnia lui Constantin
Brâncoveanu — destul de lungã, cãci se întinse de la 1688 ºi pînã
la 1714 — organizîndu-se în ceea ce se va chema, cîndva, dupã el,
„epoca brâncoveneascã“. Vremurile erau cu osebire tulburi ºi se tul-
buraserã ºi mai mult de cînd, în 1683, în faþa Vienei otomanii pier-
duserã „bãtãlia pentru Europa“. Era, de fapt, o rãscruce de epoci
de unde românii nu lipsirã. Prezent alãturi de Semilunã, în chip de
aliat ºovãielnic, Serban Cantacuzino izbutise a da ajutor asediaþilor,
fãrã a se ºtii aceasta, cãci fiind „european“ ºi Cantacuzin, se soco-
tea ºi om al Europei bizantine refugiatã în Carpaþi. Era, poate, ºi o
conduitã de „Împãrat secret“, de moºtenitor uzurpat ce trebuia, to-
tuºi, sã poarte de grijã „lumii civilizate“ în faþa „ghiaurului necredin-
cios“. Aceastã adeziune, rãmasã necunoscutã pentru o vreme ºi
ºtiutã doar în concilii tainice de cancelarii, nu însemnase, cu toate
acestea, ºi o altã aºezare a românilor faþã de Occident. Înaintea unui
Cantacuzino care se comportase precum un european „vechi“ ºi un
creºtin, Europa Împãrãþiilor venea cu dorinþa de a introduce pe ro-
mâni, popor romanic ºi european, într-o sub-istorie ne-meritatã ºi
de neînþeles. Totuºi, aceasta era o schemã cu vechime ºi stãrui-
toare. Vodã din Carpaþi se comportase, de fapt, în tradiþie post-bizan-
tinã, asemeni lui Mircea cel Mare, Iancu de Hunedoara, ªtefan cel
Mare ºi Mihai Viteazul. Europa apropiatã rãspunde precum Cruciaþii,
cu sabia. Astfel încît, între proiectele habsburgice, polone ºi ruseºti
de împãrþire a Þãrilor Române, ºi dominaþia otomanã, þinutã, prin
capitulaþii, în echilibru precar, românilor nu le rãmînea decît o sin-
gurãtate europeanã, abilitate ºi concentrare în direcþia unei unitãþi
tainice, depãºind fragmentãri vremelnice. Era o atitudine ecumeni-
cã prin intuiþie ºi conformaþie, ascultînd de o lege a dreptului po-
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poarelor în faþa lui Dumnezeu, întîmpinatã cu o politicã, tradiþionalã
ºi ea, a hãrþii hotãrîte de Împãratul.

La drept vorbind, la vremea cînd Constantin Brâncoveanu deveni
domnitor al Valahiei, în Europa de rãsãrit se evidenþiau, mai cu pu-
tere decît în alte timpuri, semnele unei geopolitici ce îºi va desluºi
pe deplin Rãul ei abisal abia odatã cu ideologia de Reconquista a lui
Eminescu. Condiþia inter-imperialã a românilor, ce începuse a gene-
ra aici o politicã de filiaþie, va determina, de acum înainte ºi pînã
în vremuri recente, o culturã cu tensiuni nepropice ce se va înþelege
mai bine abia cînd se va examina pornindu-se de la consecinþe cãtre
originã. Aceastã culturã de facþiune se defineºte în Evul Mediu tîr-
ziu prin formulã confesionalã, arãtînd divergenþa factorului ortodox,
interpretat drept coagulant faþã de acela catolic, expansionist, vehicu-
lat de maghiari ºi de Imperiul habsburgic, de fapt, disolutiv. Ea îºi
diversificã treptat înfãþiºãrile în raport de componente politice noi,
reductibile acum nu la o dialecticã de ordinul ideologiei culturale religi-
oase ci al aceleia ireductibil — europene, ce aratã divorþul dintre „na-
þiune“ ºi „imperiu“. Apar, astfel, în Þãrile Române, ideologii filo-austrie-
ce, filo-polone ºi filo-ruse, adãugate aceleia filo-otomane, legitimîn-
du-se toate ºi fãrã excepþie cu idealul propãºirii românilor; o propã-
ºire obþinutã prin protecþie strãinã ºi în cadrele unei formule de do-
minion. Nu puþine dintre soluþiile posibile (de la independenþã fãrã
unitate, protectorat ori „markã“ ºi pînã la anexiune, asimilare, „pa-
ºalîk“) sînt vehiculate acum, deºi fãrã acuitatea, reclamînd decizii
ultimative, evidenþiatã în timpuri mai tîrzii ºi, prin raport faþã de noi,
recente. 

Esenþial ar fi fost, în tot cazul, a se gãsi formule de echilibru
ºi soluþia brâncoveneascã se arãtã a fi aceea diplomaticã. Domnul
încheia, la 1688, „ciclul voievozilor rãzboinici“, adoptînd o „politicã
a pungilor de aur“ faþã de otomani (care îl vor denumi „Altîn Bey“,
prinþul aurului) ºi de alianþe secrete europene, deschizînd „un dosar
valah“ în cele mai numeroase dintre cancelariile continentale2. Poate
cã aceasta sã fi fost ºi urmarea unei doctrine bãnuite. Supravieþu-
irea românilor era, deci, în concepþia lui, o chestiune de politicã uni-
tarã a tuturor ºi de peste tot, însemnînd, de fapt, valorificare a
unitãþii de drept? Ipoteza nu se exclude. Dar aceasta ar fi trebuit
însoþitã de consolidãri culturale interne, ordonate de acelaºi prin-
cipiu al unitãþii ºi, deopotrivã, de europenizarea diplomaticã, prin redu-
cere la tradiþii, autohtonizate, ale Europei de dinainte de Europa. Cãci
a fi european ar fi însemnat, poate, pentru Constantin Brâncoveanu,
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a fi bizantin, adicã roman. Însã ca voievod al unui popor ce moº-
tenise deopotrivã limba Romei ºi tradiþia Bizanþului, primind, la prã-
buºirea acestuia sub turci, însemnele împãrãteºti, avea, din acest
punct de vedere, ºi legitimitate de bazileu. Cantacuzin prin ascen-
denþã maternã (ºi, prin aceasta, de stirpe porfirogenetã) ºi, deopo-
trivã, Basarab, precum Matei ºi Neagoe, Constantin Brâncoveanu
uneºte prin genealogie douã argumente de împãrat roman: acela
de consangvinitate ºi de transmisiune politicã, o genealogie de drept
ºi de fapt. Iatã, deci, cã fundamentalã rãmîne aci ideea de restau-
raþie a Bizanþului, care nu-i recucerirea greacã proiectatã de fana-
rioþi ºi, prin dezvoltãri secrete, de Eterie, ci a unui Bizanþ romanic,
a celei de-a doua Rome. Ea s-ar fi înfãptuit în cadre de civilizaþie ºi
de limbã latine. „Românitatea“ devenea „romanitate“ ºi „bizantinitate“,
astfel încît a continua politica de apãrãtor al Europei ce fusese a lui
ªtefan cel Mare ºi ªerban Cantacuzino ºi, deopotrivã, conduita de
protector al „confesiunii de rit oriental“ întruchipatã, în Moldova, de
Vasile Lupu, este a restitui românilor condiþia de europeni originari
ºi a o confirma, astfel, o datã ºi mai mult. Ca ºi Neagoe Basarab,
Constantin Brâncoveanu ar fi putut sã-ºi alãture, în gust bizantin,
pe un alt Patriarh Nifon, al vremii lui, ºi, ca Vasile Lupu, ar fi putut
sã gîndeascã a propune pentru Patriarhia Constantinopolitanã pe
un alt Varlaam în chip de Întîistãtãtor Ecumenic; voievodul reproducea
astfel un model intern ºi dezvolta o mentalitate cu tradiþie deloc recen-
tã, aceea a bazileilor autohtoni.

Modul lui de a gîndi lumea europeanã este, de altminteri ºi
pînã la un punct, „vechi“, oricît ar fi de întinse legãturile diplomatice
imediate, constituite treptat ºi cu inteligenþã. Europa ar fi, pentru
Constantin Brâncoveanu, mai ales Rãsãritul, este, de fapt, Bizanþul
ºi, din acest punct de vedere pînã ºi contactele cu Italia se produc
în mod natural prin intermediul veneþian, adicã „bizantin“. Rusia în-
sãºi ar fi o ipotezã de Bizanþ dar combinatã cu reziduuri mongolice
ºi preþuitã de-aceea numai într-atît încît intrã, laolaltã cu habsburgii,
într-o combinaþie de politicã danubianã. Atitudinea faþã de Franþa
nu-i aceea de subordonare în faþa „sorei mai mari“ (evidentã mai cu
seamã în viitoarea ipotezã „romanticã“ de romanitate, a paºoptiºti-
lor) ºi raporturile rele cu Ludovic al XIV-lea (sprijinitor al ungurului
Emerick Thököly, candidat, acela, la domnia Valahiei) sînt explicabile
nu doar conjunctural, ci ne aratã, poate ºi o semeþie de bizantin. „Ches-
tiunea europeanã“ se desfãºoarã, în accepþiunea lui Brâncoveanu, în
Rãsãrit, acolo unde civilizaþia se înfruntã cu barbaria ºi „creºtinis-

43



mul“ cu „pãgînul“ ºi o Europã conºtientã de sine trebuia sã se con-
solideze ºi sã biruie pe nãvãlitor mai degrabã prin intermediul soluþiei
eline care era o soluþie a culturii.

Acþiunea lui politicã îmbrãþiºeazã, nu doar din necesitãþi ro-
mâneºti ci ºi din raþiuni de moºtenire bizantinã, spaþiul tradiþional
al Rãsãritului ºi, întemeindu-se pe o intuiþie a ecumenismului tole-
rant, voievodul regenereazã un spaþiu de „romanitate“ care poate
fi socotit, deopotrivã, un spaþiu de „românitate“. Ideea, încã nedefinitã
cum se cade, a vechimii românilor se întîlneºte acum, în proporþii
inanalizabile, cu aceea a romanitãþii orientale ºi este tulburãtor a
se observa cum în compoziþia orei brâncoveneºti, se întîlnesc con-
tactele cu Gruzia (prin Antim Ivireanul ºi Mihail Stefan), cu „cuþo-vla-
hii“ (români din Balkani), cu românii de pretutindeni, în a cãror unita-
te ºi intelectualul epocilor anterioare credea fãrã îndoieli. Nãzuind
a regenera o Roma orientalã, Constantin Brâncoveanu pornea de
la ideea unitãþii unui popor, romanic ºi el însã de rit bizantin, conside-
rînd aceasta drept o restauraþie a unui drept de succesiune impe-
rialã. Aceasta era, încã de la 1207, ºi convingerea lui Ioniþã Caloian
iar mai apoi va deveni aproape o a doua naturã, confirmatã catego-
ric dupã 1453, cînd Voievodul „mare“ din Carpaþi se va socoti, adesea,
succesorul tainic. Ideologul acestei restauraþii dunãrene a Bizanþului tre-
buie socotit a fi Stolnicul Constantin Cantacuzino, cel ce îl instruise,
de altminteri, ºi pe voievod, însã realizatorul ei rãmîne, cu toate aces-
tea, Brâncoveanu, cu tot ce însemneazã aceasta în pozitiv ºi în
negativ.

Vodã se aratã a fi — precum ªtefan cel Mare care, în Moldo-
va secolului al XV-lea, devenise „arhitectul unic“ — autor de modele,
iniþiator ºi controlor, corespondenþa cu argintarii braºoveni fiind semni-
ficativã din toate punctele de vedere: artistul este executant, formu-
la de creaþie îi vine de la comanditar4. Astfel încît putem zice cã,
fiind un efect al unui impalpabil „zeitgeist“, „stilul brâncovenesc“ este,
în istoria românilor, ºi un rezultat al acþiunii lui Brâncoveanu însuºi.
Voinþa brâncoveneascã de stil se traduce, mai înainte de toate, în
arhitecturã5, voievodul nãzuind a re-întemeia o þarã cu monumente,
totuºi anterior nu puþine dar nu prea bine întreþinute. Însã re-înte-
meierea aceasta s-ar fi sprijinit pe formulãri sintetice ºi pe o com-
binaþie de influenþe diverse, aducînd laolaltã urme orientale, locale
ºi occidentale. Iatã, de pildã, Casa de la Mãgureni (Prahova), înãl-
þatã sub doi Cantacuzini; ea purta pe dinafarã pecetea Orientului,
cu foiºor ºi stucaturi însã, prin adãugarea unei loggia, conþine ºi
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referinþe occidentale. Sintezã incongruentã în arhitecturã, aceasta
se organiza însã, din punct de vedere al interioarelor, cu desãvîrºi-
re omogen: odãile, orientalizate, înotau în covoare persiene ºi arã-
tau ornamentaþii cu originã în Orient. Însã boierul, vieþuind în acest
climat de Halima, cu ferestre închise ºi parfumuri grele de Asia, îºi
bea cafeaua în porþelanuri de Sévres ºi vinurile — în cupe de cristal
de Murano.

Însã astfel de alãturãri încã nearmonice nu sînt, totuºi, „stil
brâncovenesc“,deºi aceastã instabilitate va rãmîne, în proporþii mai
puþin supãrãtoare, ºi atunci cînd „brâncovenismul“ se va definitiva,
în sfîrºit. Hotãrîtoare rãmîn, astfel, energiile modelatoare interne ºi
pecetea lor se va întrevedea pe mãnãstiri ºi conace înãlþate la po-
runca lui Brâncoveanu ori la sugestia lui. Astfel, casa boiereascã
reproduce, la alte dimensiuni, casa þãrãneascã: totul se amplificã
dar nu-ºi modificã funcþiunile. Prispa devine cerdac, pivniþa se înalþã
pînã la altitudinea unei jumãtãþi de cat, structurile sunt autohtone
oricît ar fi fost ornamentaþia de orientalã, ceea ce, de altminteri,
nici nu se pãstreazã. Organizarea casei þãrãneºti se reproduce în
palatele brâncoveneºti de la Potlogi ºi Mogoºoaia ºi putem zice, fãrã
a exagera cu mult, cã Vodã ar fi voit sã fie un „pater familias“ þã-
ran. Fortificaþiile înceteazã a mai despãrþi cu violenþã lumea voievo-
dalã de mediul natural ºi ferestrele se înalþã, lãrgindu-se, evocînd
adaptãri la o climã cu precãdere solarã, însã cu ierni adeseori grele.
Arhitectura tradiþionalã, a luminii, pãtrunde pretutindeni ca un prin-
cipiu ºi casa de la Curtea Veche avea ºiruri de geamuri multiplicate,
ceea ce nu-i înrîurire orientalã, cum s-a considerat greºit, ci purã
ºi simplã tradiþie a locului6. Chiar ºi atunci cînd, prin adãogãri de
balustrade, de arcade ºi coloane, un spirit occidental se întrevede,
formele rãmîn totuºi adaptate la o formulã eminamente autohtonã.
De altminteri, natura proprie e înþeleasã ºi constituie un argument
posibil în direcþia unei specificãri ºi nu altfel trebuie sã ne explicãm
aºezarea palatelor brâncoveneºti în grãdini ºi parcuri ºi pe malul
cîte unui lac, cãutînd, astfel, perspectivele versailleze într-un mediu
românesc de stejãriºuri ºi de arboret unde nu va interveni corecþia
geometricã, artificialã, a lui Le Nôtre. Pînã ºi bisericile se deschid,
printr-un pridvor, cãtre naturã, înfãþiºîndu-se astfel ca un edificiu þã-
rãnesc cu prispã de piatrã; religiozitatea nu scoboarã în rustic ci,
dimpotrivã, þãrãnescul capãtã grandoare. Fondul poporan e valori-
ficat pretutindeni ºi constituie materie pentru adaptãri în forme cu
aparenþã cosmopolitã, adeseori baroce. Sculptura, de pildã, refor-
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muleazã geometria abstractã a încrustaþiilor pe lemn, traducîndu-le
pe acestea într-o ipotezã de armonie universalã ºi arãtînd înclinaþii
cãtre o înþelegere simbolicã a lumii. Cercul ºi linia dreaptã, aduse
aici la condiþia de ornament cult, sînt însã folklorice româneºti ºi cu
origini în strãvechime. Pînã ºi sugestia fitomorfã se autohtonizeazã
ºi vegetaþia în piatrã, prezentã pe colonade cuprinde româneºtile
lalele, zambile, bujori ºi ºtiuletele de porumb7. Cît priveºte sculptura
„minorã“ în lemn, îndeobºte cu funcþiune religioasã, ornamentele sînt
aci semne tradiþionale, figurate pe covoare rustice cu pãsãri ºi flori;
þãrãnismul originar se aratã, de fapt, capabil a exemplifica o con-
ºtiinþã artistã cultã.

În fine, pictura de mediu eclesiastic continuã încã ºi acum au-
tohtonizarea episoadelor biblice ºi rusticizeazã sacrul, avînd drept
model scene din cotidianul þãrãnesc ºi adaptînd lumea de þãrani, a
Vechiului Testament, la lumea þãrãneascã a românilor de la Dunãre.
În definitiv, precedentul moldav existã încã din epoca lui ªtefan cel
Mare ºi Petru Rareº, unde pictura religioasã e adaptatã la realitãþi
rurale; însã rusticizarea brâncoveneascã a picturii este ºi mai pro-
fundã. Acum apare zugravul-tîrgoveþ (ºi nu monah), trãind ca un bres-
laº, liber ºi documentîndu-se mai puþin dupã erminia bizantinã ºi mult
mai mult dupã cãrþile populare, apocrife ºi dupã hagiografii unde mira-
culosul e definitoriu.

Pretutindeni, izbitor e, în „stilul brâncovenesc“, un aspect uni-
tar, o formulã de creaþie cu individualitate antropologicã uºor deduc-
tibilã îndãrãtul completãrilor, uneori baroce, cu provenienþã alogenã.
Unitatea e datã aci de un strat de clasicitate þãrãneascã, defini-
tã în forme arhitecturale armonioase ºi aflate în concordanþã cu
mediul unde acestea apar, adãugîndu-se la astfel de modele cu strã-
vechime ºi un numãr de formule de folklor cult, foarte decantate
artistic, evidenþiate în sculptura geometricã ºi simbolicã ºi în pic-
tura fãcutã realistic, însã cu meºteºug popular, de ºcoli anonime
de zugrãvie.

De aci, din acest strat þãrãnesc apt a diferenþia individualitãþi
ºi, deopotrivã, asigurînd o coagulare a unui simbol etnic, provine
unitatea fundamentalã a stilului, unde, mai mult decît în alte epoci,
este evidentã o idee naþionalã nãzuind a se sustrage exigenþelor ar-
tei aulice, oficiale ºi de cancelarie. Þãranii de pretutindeni, din
Moldova, Valahia ºi din Transilvania, ca ºi din alte regiuni de români,
contribuie acum, prin izvoare, inovaþii ºi dezvoltãri (ºi, mai apoi, prin
difuziune) la o adevãratã unire culturalã corespunzînd ºi acestea cu
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ideologia unificatoare ilustratã de Constantin Brâncoveanu. La drept
vorbind, acesta nu avea decît sã aducã, în acþiunea politicã, legã-
turi vechi ºi cursive ale acestei românitãþi indivizibile de þãrani ºi poli-
tica unitãþii, practicatã de el, avea nu doar legitimitate ºi tradiþie (în
„Unirea“ de la 1600, a lui Mihai Viteazul) ci ºi condiþii îndeplinite în
fapt, în straturile sociale fundamentale. Astfel încît nimic nu ne îm-
piedicã a vedea în raporturile tulburi cu Moldova cantemiriºtilor, unde
Brâncoveanu se amestecã periodic, o încercare de a uni Principa-
tele sub o dominaþie cantacuzinã. Însã acþiunea continuã ºi stãruitoare
a lui Vodã Brâncoveanu are Transilvania drept obiectiv, acolo unde
Uniaþia — concept de catolicizare forþatã a românilor înfãptuitã de
austrieci ºi de maghiari — începuse sã se evidenþieze ca soluþie de
asimilare încã din 1688, înainte de a fi legiferatã prin diploma leopol-
dinã, la 17008. În aceastã materie, „prinþul aurului“ evolueazã po-
litic deopotrivã ca „român“ ºi „ortodox“, adicã „bizantin“.

ªi aici, ideologia Stolnicului — organizatã în jurul identitãþii daco-
romane a românilor, consideraþi a fi popor unitar ºi cu ascendenþã
romanã ºi bizantinã — se întrevede; ea îºi pusese pecetea ºi pe ideea
brâncoveneascã a conservãrii autonomiei românilor faþã de otomani,
dedusã din tradiþia unei impunãtoare politici voievodale. Evidentã în
ceea ce s-a numit „stilul brâncovenesc“ în arhitecturã ºi arte, doc-
trina sintezei specificului în accepþiune cantacuzinã e posibilã ºi
în literaturã, unde putem zice cã un „brâncovenism“ s-a putut con-
figura pe fundamentul clasicismului istoriografic moldav (anterior aces-
ta) ºi cu participarea unor reprezentanþi a cãror formaþie s-a pro-
dus în epoca precedentã. Totuºi, diferenþe sînt ºi nu puþine, „brân-
covenismul literar“ arãtînd o coagulare mai scãzutã decît pandan-
tul lui arhitectural ºi chiar o incongruenþã de formulã care la Dosof-
tei, Miron Costin ºi Nicolae Milescu nu se mai observa defel. Ideea
de sintezã se întrevede, însã e excesiv a spune cã avem cu ade-
vãrat aci o creaþie literarã de structurare sinteticã, fiindcã tendin-
þele divergente se evidenþiazã în straturi care pot sã comunice însã
nu ajung a se omogeniza. E, astfel, mai întîi o înclinaþie, de tradiþie
veche, înspre formule bizantine ºi cãtre o literaturã de cazuisticã
elenistã „de tratat filozofic“, completatã cu o componentã athonitã
ºi isihastã, monahalã aceasta de pe urmã. Acest Bizanþ aflat în sci-
ziune, raþionalist ºi, deopotrivã, mistic, „corydaleist“ ºi „palamist“,
se reproduce în Valahia lui Brâncoveanu unde se preferã mai de-
grabã versiunea occidentalã, post-renascentistã ºi aristotelicã a unei
tradiþii aflate încã în activitate, chiar dacã în cadre ideologice refor-
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mulate. Alãturi de acestea dar confirmînd înclinaþia cãtre bizantinis-
mul raþionalist, stã interesul pentru Occident, fãcut sensibil în Þãrile
Române prin legãturi mediate de Serbia, Austria ºi Polonia9, puncte
tradiþionale de contact, activate acum fãrã disociaþiile necesare ast-
fel încît occidentalizare însemna, în epoca brâncoveneascã, o com-
binaþie de umanism ºi Renaºtere, Reformã ºi Contra-Reformã, verifi-
cate, totuºi, sub raport doctrinar în aºa fel încît sã nu lase sã pã-
trundã aci opinii „schismatice“. 

În sfîrºit, prin valorificare de elemente bizantine asimilate, dar
componentã a tradiþiei, vom întîlni aci chiar ºi o ipotezã de creaþie
în termen autohton, fundamentatã în vremea de dinainte de 1688
la dimensiuni culte ºi utilizînd cîte ceva ºi din stratul popular, totuºi
mai puþin decît în alte epoci. Procesul de „rumânire“ a muzicii, de
exemplu, evident odatã cu Filotei sin Agãi Jipei (cu a sa „Vlaho
muzichie“) ca ºi autohtonizarea picturii, prin intervenþia unei soluþii,
anterioare, moldave — la Pîrvu Mutu (instruit în zugrãvie în mãnãs-
tirile din nordul Moldovei) nu se însoþeºte, din nefericire, de speci-
ficãri profunde în direcþia literarã. Sînt însã opere ºi autori ce se
impun, dar în afara spiritului preponderent.

***

Literatura epocii brâncoveneºti se manifestã prin personalitãþi
si nu se organizeazã — cum ar fi putut — sub forma unui curent ideo-
logic, schiþat, de pildã, în clasicismul istoriografic românesc ce a
precedat-o. ªi totuºi, unitatea formulãrilor ºi mentalitãþilor este ab-
solut indiscutabilã, realizându-se puþin câte puþin graþie constanþei
politice a Domnitorului urcat pe tronul Tãrii Româneºti la 1688.

Nu este însã suficient sã punem aceastã unitate literarã în
seama mentalitãþii impalpabile a epocii, cãci amprenta naþionalã ºi
unitatea geograficã fundamentalã a Þãrilor Române se dovedesc esen-
þiale din acest punct de vedere. ªi apoi, relaþiile între personalitãþi
stimuleazã o acþiune culturalã comunã. Aceste contacte sunt une-
ori anterioare anului 1688, ca de exemplu cele dintre stolnicul
Constantin Cantacuzino, unchiul domnitorului Brâncoveanu, ºi mi-
tropolitul Dosoftei din Moldova, cu spãtarul Nicolae Milescu, origi-
nar din aceeaºi provincie, precum ºi cu Gheorghe Brancovici, învã-
þat sârb din Banat. Alteori, biografiile sunt cele ce asigurã relaþii ºi
determinã pregãtirea culturalã într-un mediu unitar românesc:
Mitrofan, discipolul mitropolitului Dosoftei, vine din Moldova în Þara
Româneascã ºi este cunoscut, din epoca lui Brâncoveanu, în zona
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Buzãului. Invãþaþii David ºi Toader Corbea din Braºov sunt adesea
consultaþi de Vodã, Teodosie Veºtemeanul, venit din Transilvania, este
unul dintre „ideologii“ stilului brâncovenesc pentru chestiunile de dog-
mã creºtinã; tipograful Mihail ªtefan trece din Transilvania în Þara
Româneascã pentru a-l asista pe plurivalentul erudit Antim Ivireanul,
ºi se duce apoi, la ordinul lui Brâncoveanu, în îndepãrtata Georgie
de unde venise însuºi Antim. Dacã adãugãm acestor contacte per-
sonale, o circulaþie neîntreruptã a cãrþilor, a pictorilor de biserici ºi
arhitecþilor, a savanþilor si învãþaþilor de tot felul, rezultã o imagine
impunãtoare ºi deloc nouã, cãci acesta era cadrul în care evoluase
ºi în alte epoci cultura românã ºi în care avea sã continue a înain-
ta pânã în ziua Unirii totale ºi definitive de la 1918.

Din punct de vedere literar, aceastã efervescenþã indiscuta-
bilã nu reprezintã decât o lãrgire aparentã, cãci literatura epocii brân-
coveneºti este mai aridã ºi scrisã într-un stil „elevat“ destul de di-
ferit de cel al epocii precedente. Era, desigur, latura „bizantinã“, ce
se accentua. Dispariþia lui Miron Costin (+1691) ºi cea a mitropo-
litului Dosoftei (+1693) contribuie la aceste modificãri ca ºi, proba-
bil, plecãrile lui Nicolae Milescu ºi Gheorghe Brancovici, stabiliþi fie-
care, pentru raþiuni separate, în diferite þãri. Si totuºi, o continui-
tate existã. Ea este cu deosebire asiguratã de stolnicul Constantin
Cantacuzino ºi de Teodosie Veºtemeanul, dacã nu cumva ar trebui
sã adãugãm totuºi ºi pe Milescu ce se gãsea, ca ºi Petru Movilã
mai înainte, sau ca Dimitrie Cantemir în vremea sa, în legãturã cu
cercurile literare „de acasã“ ºi scria româneºte la curtea lui Petru
cel Mare. Dar aceºtia sunt învãþaþi din suprastructurã, ei reprezin-
tã o elitã ºi deci orientare literarã oficialã, ceea ce nu era cazul
lui Miron Costin, boierul cârcotaº ºi independent, ºi nici al instabi-
lului Milescu, cel de dinainte de 1688.

Dealtfel, epoca literarã brâncoveneascã accentueazã ºi mai
mult diferenþierea dintre cele douã culturi, diferenþiere pe care
predecesorii, de la Neagoe Basarab la Dosoftei, reuºiserã sã o es-
tompeze. Aceasta indicã prezenþa unor contradicþii ideologice consi-
derabile, ce aveau sã-i confere ºi o caracteristicã barocã, vizibilã chiar
ºi la o examinare sumarã a literaturii ce se produce acum. Pentru
a-ºi satisface preocupãrile de genealogie bizantinã, Brâncoveanu aduce
în Þara Româneascã, fiind obsedat de imaginea de „basileu“, o seamã
de învãþaþi greci, obiºnuiþi sã se descurce într-un astfel de spirit. Ei
formeazã o elitã. Însã, în acelaºi timp, un mare numãr de boieri de
origine modestã, dar consideraþi destul de învãþaþi, sunt înãlþaþi la
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demnitãþi importante ºi li se dã ocazia de a se exprima în limba
românã; ei constituie un fel de „stare a treia“ cu acces la cinurile
boiereºti, apãrutã dupã metoda lui ªtefan cel Mare. O astfel de coexis-
tenþã nu este imposibilã ºi ea s-ar fi putut dezvolta armonios cu efecte
benefice. Dar conducându-ºi þara ca un Cantacuzin de la Bizanþ,
Brâncoveanu pãrea sã-i aprecieze mai mult pe greci. Iar atunci când
el îl numi, la un moment dat, pe Sevastos Kimenitos mai mare peste
boieri, o astfel de hotãrâre prefigura atitudinea viitoare a domnilor
fanarioþi.

Sociologic vorbind, aceastã renaºtere a Bizanþului în Principa-
te, înainte de epoca fanariotã, este un fenomen perfect explicabil,
ce defineºte „brâncovenismul literar“ ca pe o formã de cosmopoli-
tism luminat ºi european, unde Grecii aduc un aer de Bizanþ ºi de
Veneþie ºi nu de agenþi ai Semilunei, ceea ce aveau sã fie mai târ-
ziu. Nu este deci de mirare cã lumea brâncoveneascã cuprinde un
amestec de limbi ºi culturi, în care Europa se vede într-un fel foarte
original ºi dealtfel previzibil în raport cu o politicã la fel de insolit-eu-
ropeanã ºi ea. La urma urmei, un scurt tablou al naþionalitãþilor ce
s-au manifestat literar în Þãrile Române nu este lipsit de interes.
Sunt în primul rând grecii, clerici ºi ierarhi în marea lor majoritate,
cu vederi raþionaliste, ºi care ajunserã în Þãrile Române în împreju-
rãri tulburi, consolidându-le acestora tradiþia de toleranþã ºi de pã-
mânt deschis refugiaþilor. Cine vine aici nu pleacã prea curînd ºi
chiar se „indigneazã“, românizîndu-se. Pantelimon Ligaridis ºi Ion
Cariofil nu pleacã de bunã voie din Þara Româneascã, dupã cum nu
o vor face nici Irimia Cacavela din Moldova; putem bãnui cã motiva-
þiile lui Ion Comneanu, Ignatiu Pytianos, Sevastos Kimenitos ºi
Hrisant Nottara nu sunt altele. Atanase IV Dobbas din Antiohia este
probabil ºi el un pribeag în cãutare de azil pe lângã Constantin
Brâncoveanu, cãruia de altfel îi va supravieþui. Toþi sunt numiþi în
funcþii importante, începând cu cea de egumen al unei mânãstiri
mari ºi pânã la cea de director al Academiei domneºti de limbã
greacã. Aceastã regrupare a grecilor în Þãrile Române nu scãpã
nimãnui ºi Brâncoveanu se gândea pesemne sã-ºi creeze astfel o
notorietate europeanã de Mecena, ceea ce se ºi întâmplã; la Veneþia
apare un volum publicat în cinstea sa ºi cuprinzând panegiricele
adresate lui de învãþaþii greci pe care-i trimisese sã-ºi completeze stu-
diile în Italia, pe cheltuiala domneascã. Volumul este coordonat de
un oarecare Ion Avramios, care s-a ºi retras mai apoi la curtea lui
Brâncoveanu.
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O mulþime atât de mare de greci ar fi putut sufoca literatura
în limba românã, organizatã cu greu, ºi care atinsese, în anii ante-
riori, o formã autohtonã de clasicism. ªi totuºi, echilibrul s-a pãs-
trat, dupã cum o atestã atitudinea stolnicului Constantin Cantacuzino,
diplomat inteligent ce va gãsi în colaborarea cu grecii un argument
în favoarea unei culturi româneºti de înalt nivel. Stolnicul este dealt-
fel un mediator cultural capabil sã propunã acestei lumi cosmopo-
lite principii de coexistenþã. Alãturi de greci apar italienii (Andrea del
Chiaro, Jacob Pylarino, Giovanni Candido Romano, poreclit Ioan
Frâncul, autor al compilaþiei astrologice intitulate Foletul novel, o stra-
nie operã ezotericã) sârbii sau germanii, ca meºteri argintari. În ce-i
priveºte pe români, ar fi o greºealã sã credem cã „epoca brân-
coveneascã“ se rezumã la Þara Româneascã, cãci, aici, contribu-
þia Moldovei, ilustratã în primul rând de operele lui Dimitrie Cantemir
sau Nicolae Costin este la fel de impunãtoare ºi, de fapt, este com-
parabilã ºi cu cea a „ªcolii literare cantacuzine“. Nici Transilvania
nu rãmâne în afara acþiunii brâncoveneºti. 

Domnitorul aspirã la desfãºurãri concentrate ºi unitare, nu doar
din punct de vedere geografic ci ºi sub aspect social. În ceea ce
priveºte originea sa socialã, scriitorul epocii brâncoveneºti, în ge-
nere, se înscrie într-o ierarhie bizantinã ce cuprinde toate Stãrile
având o funcþie evidentã ºi care coboarã pânã cãtre mijlocul corpu-
lui social. Descrierea ei este tulburãtoare mãcar spre a se întreve-
dea mecanismul „rãsãritean“ de selecþie. In vârful piramidei se
aflã Brâncoveanu însuºi, epistolograful, autorul unui „Jurnal“ fãcut
din note secrete, ideologul oral ce se exprimã uneori în scris asupra
tipologiei artistice ce o preconizeazã, o sursã de „modele“ pentru
artiºti ºi meºteri. Pe acelaºi plan, deºi foarte ostil, se situeazã Dimitrie
Cantemir, învãþatul, savantul european, academicianul de la Berlin
cu studii la Constantinopol, dar a cãrui domnie fusese prea scurtã
pentru a-i permite sã creeze în Moldova un curent „cantemiresc“ în
plinã epocã brâncoveneascã. Apoi, la dreapta lor, avem pe stolnicul
Constantin Cantacuzino, doctrinarul momentului, ca ºi pe tinerii prin-
cipi Brâncoveanu: Constantin (traducãtor al lui Plutarh), ªtefan ºi
Radu (autori de discursuri de tradiþie bizantinã, în limba greacã).

Tot alãturi de ei, trebuie plasaþi mitropolitul Antim Ivireanul,
acest Iorga al epocii brâncoveneºti, ºi Nicolae Milescu, cu cele ce
a putut crea acesta, trãind în strãinãtate ºi neputând participa la
aceastã sintezã altfel decât în chip de relicvã vie a unei epoci revo-
lute. Apoi pe o treaptã mai jos, Nicolae Costin, boier de viþã veche,
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Teodosie Veºtemeanul, mitropolit ºi el în Þara Româneascã, înain-
tea lui Antim, ºi Mihai Cantacuzino, unchiul lui Brâncoveanu, om în-
vãþat ºi subþire, la rândul sãu. Pierduþi printre aceºtia, deºi poate
de o mai mare valoare, o mulþime de maeºtri greci amestecaþi cu
rudele domnitorului dornice de erudiþie, cu mitropoliþii ºi cu boierii
autohtoni, greci trecuþi pe la Veneþia ºi Veneþieni autentici, poate
mai apreciaþi de cãtre domn decât ar fi trebuit, ºi destinaþi învãþã-
mântului unei þãri întregi ce se considera a nu avea o tradiþie
culturalã suficientã. In sfârºit pe o treaptã ºi mai de jos, o cate-
gorie pestriþã în care se distingeau, în primul rând, ªerban si Radu
Greceanu, boieri mai mici pe care întinsele lor cunoºtinþe îi înãlþaserã
la rangul de dregãtori; apoi, cãrturari mânãstireºti (cum era copis-
tul Costea din Schei), tipografi (ca Mihail ªtefan), sau boieri în diz-
graþie ca Radu Popescu, cãlugãrit mai apoi, un episcop de Buzãu
(pe nume Mitrofan) ºi doi locuitori din Braºov (David ºi Teodor Corbea),
buni cunoscãtori ai unor limbi strãine ºi diplomaþi.

Aceastã distribuþie pe unitãþi sociale indicã ºi o stratificare a
formulei literare brâncoveneºti, ceea ce ne face sã considerãm în-
tregul rezultat al acestei ierarhii virtuale (care nu este, neapãrat, o
ierarhie a valorilor, ci expresia unui program de sorginte bizantinã),
ca fiind „brâncoveneascã“. Tot astfel se organizeazã ºi tipologia cul-
turalã, în care fundamentalã ar fi trebuit sã fie o literaturã aulicã ºi
în esenþã encomiasticã: o literaturã ce reflectã poziþia oficialitãþilor,
o creaþie de panegiric în care domnitorul reprezintã modelul ºi tot-
odatã argumentul ºi scopul. În paralel cu aceasta ºi tot în spirit bi-
zantin, ne apare o componentã de aparenþã popularã, aparþinând
unei categorii sociale de orãºeni, ce se vede, totuºi, ceva mai puþin
reprezentatã ºi fãrã libertatea bizantinã a unui Theodor Prodromos,
un fel de Rutebeuf de Constantinopole. În sfârºit, mai gãsim — pe li-
nia criticismului istoriografic erudit ºi umanist — o literaturã aparþi-
nând tot elitei, dar o elitã care, prin caracterul ei aristocratic legitimat,
ignorã obligaþia encomiasticã.

Aceste diferenþieri nu îºi gãsesc explicaþia decât într-o propor-
þie puþin semnificativã, prin formaþia intelectualã, greu de unificat în
aparenþã, a scriitorilor, dar care se poate oricum reduce la ideea
clasicã. Scriitorii sunt, înainte de toate, buni cunoscãtori ai limbilor
clasice, — greaca ºi latina, uneori ebraica, — instruiþi în ºcoli strãine
sau autohtone în care cultura este catedraticã ºi „lãmuritã“. 

În acest învãþãmânt întemeiat pe un ideal de stabilitate ºi de
continuitate, prin moºtenire, a Bizanþului ºi Romei, existã, categoric,
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o formã de europenitate. Chiar dacã literatura epocii nu este greco-
romanã, documentele ce exprimã simpatie faþã de elenism sunt impre-
sionante. Dintre lucrãrile tipãrite de Antim Ivireanul la Snagov înainte
de 1701, jumãtate, adicã 7, sunt în greceºte ºi doar 5 româneºti.
Mai apoi, la Bucureºti, acelaºi Antim Ivireanul va tipãri 15 lucrãri,
dintre care 11 în greacã. În 1705, la Râmnic, întîia carte tipãritã
este de asemenea greceascã. Aceastã realitate intrigã dar i-am putea
gãsi o explicaþie în efortul de a elimina limba slavonã din Bisericã,
un proces laborios ºi care, spre a se introduce limba românã, în
locul acesteia, avu, poate, drept intermediar limba greacã. Nu-i de
exclus, poate, ºi amintirea unei epoci de crepuscul patristic, ante-
rioarã „slavonismului“ cultural (atunci când greaca lui Origene ºi a
Sfântului Ioan Gurã de Aur slujea probabil drept limbã de cult) ce
redevenise activã.

Sigur este, însã, cã elenismul însemnã ºi o Contrareformã
ortodoxã, necesarã ca instrument împotriva propagandei catolice
ºi calviniste deºi disocierile culturale se fãceau mai uºor atunci (ceea
ce este o dovadã de maturitate), iar latina nu mai este respinsã pe
motiv cã ar uºura infiltraþiile catolice. Intelectualul, chiar dacã este
copist, ºtie sã distingã „idiomul“ de „ideologie“ ºi marele numãr de
cunoscãtori ai latinei în Þãrile Române nu mai mirã pe nimeni ºi nu
supãrã, în ultimã analizã. Învãþãmântul latinesc este profund chiar,
mergând pânã la virtuozitate ºi li se întâmplã celor ce îl practicã sã
poatã vorbi cu strãinii în limba lui Ovidiu, ca Radu Popescu, în 1689,
ºi Nicolae Costin, în 1690.

În definitiv, aceastã literaturã aspirã la o dezvoltare în cadru
cult ºi poate chiar „închis“, cãci sunt destul de numeroºi cei care
folosesc o limbã nobilã pentru a crea, diferitã însã de slavona pe
care brâncovenismul o repudiazã ca element de întârziere. Este o
procedare ce aparþine unui umanism incapabil încã de a contribui
la o specificare naþionalã, pe care umaniºtii nici nu o pot, dealtfel,
concepe, fiind cosmopoliþi. Astfel de umaniºti târzii ar fi, din acest
punct de vedere, Dimitrie Cantemir (autorul scrierilor în latinã Descrip-
tio Moldaviae ºi Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae),
precum ºi ªtefan ºi Radu Brâncoveanu dar ºi Constantin C. Brân-
coveanu, fiii domnitorului, ce învãþaserã limba greacã ºi chiar scriau
în limba lui Plutarh ºi Tucidide. Modelul este post-constantinopoli-
tan, ilustrînd umaniºti dintre aceia care, dupã ce pãrãsiserã Bizanþul
cucerit de Turci, grecizarã Italia. Este ºi acesta un mod de a fi bizan-
tin, în ultimã analizã. Cãci întrucît latina ºi greaca sunt, în aceeaºi
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mãsurã, limbile Bizanþului ºi idiomuri europene, rezultã cã elimina-
rea slavonei — introdusã pe cînd se nãºtea „spaima de schismatic“ —
s-ar explica printr-o „purificare“ ºi o întãrire de clasicitate, arãtînd
selecþia ºi în materie de tradiþii. Româna însãºi pare a dobîndi o notã
„clasicã“.

Precum s-ar presupune cu uºurinþã, mulþi scriu acum româ-
neºte, rãspunzând astfel ideii brâncoveneºti de a „româniza“ muzi-
ca ºi, într-o oarecare mãsurã, arhitectura ºi artele. Dar folosirea
limbii „þãrii“ înseamnã a cultiva idiomul naþional doar prin efect, cãci
„româna literarã brâncoveneascã“ este, la stolnicul Cantacuzino, la
Dimitrie Cantemir ºi uneori chiar la Antim Ivireanul, o utopie lingvis-
ticã, un dialect de cancelarie reconstituit pe principiile limbii antice
ºi cultivate, perfect artificial ºi diferit de limba vie a lui Dosoftei, Miron
Costin sau Grigore Ureche. Diferenþele de mentalitate apar la o com-
paraþie cît de sumarã între aceastã româneascã „re-latinizatã si
antichizantã“ ºi cea alimentatã de mediul popular din Istoriile lui Radu
Popescu ºi mai ales din opera lui Ion Neculce, precum ºi din epis-
tolarul lui Teodosie Veºtemeanul. Limba folositã de Cantemir ºi de
Stolnic rãmâne un fel de românã livrescã, o „koiné“ valahã.

O astfel de atitudine nu este inexplicabilã ºi nu trebuie con-
damnatã de o judecatã superficialã, cu atât mai mult cu cât apar-
þine unei categorii de intelectuali cu ambiþii înalte. Originea ei este
de cãutat într-o mentalitate ce apãruse de curând ºi va fi agravatã
mai apoi de brutala intervenþie fanariotã. Abia atunci, sau cu foarte
puþin înainte, descoperã intelectualul român carenþele propriei sale
culturi, „deficitul“ ei, numãrul redus sau, dupã alþii, inexistenþa sur-
selor privitoare la români. Reacþia este excesivã, fiind rezultatul unor
concluzii prea sumar determinate de situaþia studiilor de istorie naþio-
nalã (desigur, încã foarte timide în 1700); dar o astfel de angoasã
de întîrziere putea sã aparã ºi, de fapt, a ºi apãrut. Totul porni de
la o comparaþie cu izvoarele istorice arãtate de alþii, ce s-au conside-
rat a fi bogate faþã de cele ale românilor, care au o istorie, dar nu
au dovezi. Modelul deficitar nu înceteazã, din pãcate, a se invoca
nici mai tîrziu deºi ar merita examinat cum se cade ºi clarificat. El
creeazã accent greºit, de precãdere, ºi încearcã, într-un mod reduc-
þionist ºi stînjenitor, a se valorifica doar unele componente dintr-un
întreg antropologic uimitor de bogat.

Obsesia culturii „culte“ ºi ideea unei restaurãri a Bizanþului
determinarã, astfel, o respingere intolerabilã a literaturii populare,
privitã acum cu un dispreþ orgolios „de parvenit“, dispreþ pe care
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generaþia lui Miron Costin nu îl cunoscuse. Folclorul ar fi fost expre-
sia unei culturi fãcute de „þãrani“, unde amestecul de forme pãgâ-
ne ar fi fost cu totul de nedorit pentru o civilizaþie creºtinã ºi nobilã.
In schimb, admiraþia crescândã pentru cãrþile de înþelepciune, cu con-
þinut adeseori fabulos, precum Alexandria, Bertoldo sau Floarea da-
rurilor, ar putea da impresia contrarã deºi acestea nu-s creaþie „popo-
ranã“ ci un folklor cult, oriental ºi de importaþie. Dimitrie Cantemir
se slujeºte de ele în al sãu Divan, unde citeazã din Alexandria ºi din
Varlaam ºi Iosafat; Antim Ivireanul strecoarã în Predicile sale apo-
loguri împrumutate din Fiziolog; ba chiar pânã ºi Foletul novel, atât
de apreciat de Brâncoveanu, conþinea elemente de „carte popularã“.
Este totuºi fundamental sã afirmãm, în ciuda a ceea s-ar putea crede,
cã aceste cãrþi populare, atât de gustate de cãtre categoriile culte
de boieri ºi orãºeni înstãriþi, egumeni ºi episcopi, preoþi ºi boiernaºi
de þarã, nu sunt încã folclor. Este, deocamdatã, doar o formã de
culturã popularã „de largã folosinþã“, dar nu „product popular“ pro-
priu-zis, chiar dacã atît componenta providenþialã cît ºi intervenþia
frecventã a miracolelor le apropie de acesta. Miraculosul exista deºi
combãtut ca fiind nedorit ºi eretic. Existã, bineînþeles, un puritanism
religios chiar dacã nu inchizitorial. „Vrãjile“ erau, de pildã, respinse
ca fiind pãgâne ceea ce pesemne cã ºi erau ºi n-ar fi greu sã iden-
tificãm în „practicile de vrãjitorie“ anatemizate în 1644 de logofãtul
Eustatie (în Sfintele Taine) urme ale literaturii populare. Acuzaþia de
vrãjitorie ºi de „practici satanice“, invocatã la pãrãsirea de cãtre Antim
Ivireanul a hainelor preoþeºti, dovedeºte o teamã evidentã faþã de
„lucrãrile“ pãgâne ºi „þãrãneºti“, chiar dacã atunci nu a fost decât
pretext de înlãturare prin uneltire. Prudenþa faþã de „practicile vrãji-
toreºti“ nu este totuºi la fel de mare precum aversiunea faþã de erezii
ºi nu ne mirã sã constatãm cã, în Descriptio Moldaviae, Dimitrie
Cantemir insistã asupra „înºelãtoriilor“ papistaºilor ºi le condamnã,
dar povesteºte cu vervã scene etnografice privind dansul Cãluºarilor
ºi Hora. Aceasta ar fi, de fapt, reacþia unui creºtinism naþional
tolerant, ce ºtie sã se adapteze la spiritul locului ºi care nu
bruscheazã poporul de þãrani. Cu toate acestea, este un fapt nedis-
cutabil cã literaþii „brâncovenismului“ nu cunosc si nu apreciazã ge-
niul popular. Astfel de atitudine ºocheazã într-o epocã încã prea puþin
depãrtatã de Psaltirea în versuri a lui Dosoftei ºi care abia precede
colecþia de tradiþii populare strânse de Ion Neculce în ale sale O samã
de cuvinte.
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Literatura, de fapt, rãmîne expresia þinutei nobile ºi exprimã
aristocraþia iar tot ce nu se cuprinde în aceasta nu participã la or-
ganizarea genericã a universului. Aceastã tendinþã cãtre o înþele-
gere categorialã ºi logicã, scolasticã, a lumii în baza metodei neo-
aristotelice a lui Teofil Corydaleu practicatã de mai toþi dascãlii eleniºti
din Principate, rãmâne esenþialã în brâncovenism. ªi, totuºi, rãspîn-
direa acestui mod de a gândi, din Þara Româneascã (în primul rând)
ºi din Moldova cãtre Transilvania este un fapt nou de istorie cultura-
lã, din moment ce propensiunea cãtre rustic a culturii române de
prin pãrþile dintre Munþi, întreþinutã de cãtre ocupantul alogen încã
din secolul XV, este o realitate izbitoare prin documente ºi rezultat.
Dar în mod curios ºi ne-practic, spre aceastã aristocratizare de stil
bizantin aspirã ºi pãturile româneºti emancipate din Transilvania, for-
mate din negustori ºi meºteºugari, ce au dat cãrturari ca Teodor
ºi David Corbea, Mihail ªtefan sau Teodosie Veºtemeanul.

Bizantinismul „europenizat“ apare peste tot în aceastã litera-
turã ce îºi trage materia principalã din clasicismul greco-roman. ªi
punctele ei de contact europene sunt destul de numeroase. Dimitrie
Cantemir îºi desãvârºeºte învãþãtura la Constantinopole, se retra-
ge în Rusia, este ales academician la Berlin; stolnicul Cantacuzino
studiazã la Padova, în Italia; Mihail Halici merge la Londra, cãlãto-
reºte în Germania ºi Franþa; Nicolae Costin adapteazã „Orologiul dom-
nilor“ dupã spaniolul Antonio de Guevara; Ioan Frâncul transpune cãrþi
de astrologie în româneºte; tipograful Mihail ªtefan este trimis în
misiune la Iviria, în Georgia. Din aceastã extensiune în geografic
se iveºte elementul baroc, atât de frapant încât se observã la o exa-
minare fie ea ºi sumarã. Cãci stilul artificial, îngreunat de calcuri
latine al stolnicului Cantacuzino este incontestabil baroc, ca ºi Omiliile
lui Antim Ivireanul, dupã cum baroce sunt ºi rarele versificãri ce tra-
duc liric imagini de heraldicã în opera lui Mitrofan din Buzãu. ªi tot
baroc, într-o mãsurã ºi mai mare chiar, este stilul lui Dimitrie Cantemir,
a cãrui amploare depãºeºte cu mult formula barocã a Bizanþului.
Istoria Ieroglificã, aceastã epopee alegoricã cu alurã de roman mo-
dern; Divanul — încercare de a comunica o divergenþã fundamen-
talã între „lumea“ înºelãtoare ºi sufletul etern; Incrementa atque decre-
menta Aulae Othomanicae, acest tratat de istoriografie otomanã,
în care creºterile naturale sunt însoþite de descreºteri al cãror ger-
men îl poartã în adâncul fiinþei lor, acestea sunt tot atâtea probe
ale unui mod de gândire baroc, incomparabil în literatura românã,
insolit chiar ºi pentru Europa, care nici nu l-ar înþelege, la drept
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vorbind. In aceste condiþii, chestiunea barocului la români trebuie
reexaminatã, cel puþin în ce priveºte caracteristicile ce le prezintã
acum, evidente dar inclasificabile dupã criteriile aplicate curent. Ideea
comunã de a se lega barocul de Contrareformã nu se susþine în
acest caz ºi a persevera în aceastã direcþie ar însemna a stabili
sincronizãri între evoluþia faptelor de aici ºi cea de aiurea, acolo unde
acestea nu existã ºi, de fapt, înseamnã sã forþezi realitãþi culturale
cu origini ce diferã. De vreme ce barocul „carpatic“ nu-i un fenomen
de importaþie europeanã, originile sale ar trebui sã se caute, mai
degrabã, în Bizanþ, în hronografe ºi omileticã, mai cu seamã. ªi,
mai mult chiar, înclinaþia orientalã, unde plãcerea ornamentaþiei ºi
cultul arabescului apar la tot pasul (ºi unde s-ar putea situa o parte
din opera lui Dimitrie Cantemir ºi Antim Ivireanul), vine ºi ea cu aport
distinct, ce diferenþiazã.

O anumitã specificitate de contribuþie heteroclitã se observã,
la drept vorbind, exprimînd nu întotdeuna toate componentele ce ar
fi putut sã se valorifice ºi care, uneori, este chiar ºi rãu îndreptatã
cînd se priveºte din perspectiva desfãºurãrilor ce vor veni. Cãci exis-
tã fãrã îndoialã un paradox brâncovenesc, fãcut dintr-un fel de igno-
rare a fondului popular autohton ºi o exaltare a creaþiei culte care,
nefiind suficient documentatã la români, trebuia atunci constituitã.
Epoca avea obsesia întemeierilor, a ideii de a fonda ºi de a clãdi
pentru mari cicluri istorice. Scriitorii trãiau o febrã a începuturilor,
altfel inexplicabilã ºi destul de stranie pentru o literaturã ce numãra
de-acum destule personalitãþi, opere ºi chiar ºi o ideologie, cît ar fi
fost aceasta de ne-exprimatã organizat dar vãditã. La drept vorbind,
existã aici ceva inconvenabil în aceastã rezistenþã la un fenomen foar-
te vechi cu un substrat popular indiscutabil: ea provine, de fapt dintr-o
înþelegere neclarã a ideii de culturã în contexte geografice
europene ne-occidentale. „Oamenii epocii brâncovene“ îºi închipuie
cã tradiþia ce îi precede ar fi fost limitatã sau minimã ºi viseazã o
tradiþie nouã, recuperând ceea ce, pentru întâia datã, se resimte
ca fiind o întârziere dar care nu fusese, de fapt, decât o evoluþie în
cu totul altã cronologie ºi la alt meridian sufletesc. ªi totuºi, nu atît
absenþa tradiþiei o subliniazã cãrturarii vremii, cât necesitatea de a
se cãpãta o tradiþie ºi, fiindcã epoca avea energia ei, ideea de „cap
ºi începãturã“ dateazã de atunci. Aºa apãru romanul cu forme baroce
(Istoria ieroglificã a lui Dimitrie Cantemir) apoi, eseul etnologic (sub
forma unei schiþe ca Descriptio Moldaviae a aceluiaºi savant), trata-
tul istoriografic însoþit de reflecþii despre teoria istoriei (Istoria Þãrii
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Româneºti a stolnicului Constantin Cantacuzino, Incrementa atque
decrementa... ºi Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor de Dimitrie
Cantemir). Acum se elaboreazã un dicþionar, care nu circulã, ce-i
drept decât în manuscris, dar circulã: Dictiones latinae cum valachi-
ca interpretatione (1700) de Teodor Corbea. Cronica Cantacuzinilor,
compusã, dupã 1690 de Stoica Ludescu aratã ca o compilaþie isto-
riograficã dar poate fi consideratã ºi drept o „ediþie“ de „fontes“,
cãci gãsim aici, pe lângã Viaþa lui Nifon, de Gavriil Protul, fragmente
din poemul lui Stavrinos dedicat lui Mihai Viteazul dar ºi din alte cro-
nici mai vechi. Dimitrie Cantemir devine autorul primelor studii
româneºti de ºtiinþe orientale (Cartea Sistemului sau starea religiei
musulmane) ºi tot el se încearcã a elabora un tratat de muzicologie
Cartea ºtiinþei muzicii conform literelor, 1700, voind sã semnaleze
forme de culturã exotice, aproape în gustul cercetãrilor unui etnolog
modern. Cu Antim Ivireanul, arta oratoriei îºi pierde accentele de
exegezã ºi se transformã dintr-o predi+cã religioasã într-un discurs
etic ºi, totodatã, în eseu moral vorbit; tot prin el, erminia bizantinã
se transformã, tradusã într-o viziune picturalã mai individualizatã.

Ar fi, deci, cu neputinþã a nu se observa cã un numãr de au-
tori reuºesc în mai multe domenii, accentul de precãdere aparþi-
nând astfel câtorva enciclopediºti. Acesta este, însã, un enciclope-
dism cultivat ºi nu unul „rustic“ cum avea sã fie cel al secolului urmã-
tor ºi, de fapt, un enciclopedism întemeiat pe nevoia interioarã de
a se exprima rapid ºi total ºi chiar de a recupera absenþã ori întîrziere,
atunci cînd e cazul. Imaginea finalã este impunãtoare. Astfel Antim
Ivireanul, virtuoz în arta tiparului, pictor de miniaturi ºi profesor de
broderie, gravor, poet ºi traducãtor, admirabil gravor în lemn ºi meº-
ter (cãci el toarnã singur, în 1708, litere de tipar georgiene pentru
Vahtang III), erudit în mai mult domenii — un enciclopedist oriental,
ca un fel de meºteºugar — literat, nevoit sã facã totodatã pe tra-
ducãtorul, pe copistul ºi pe tipograful. In comparaþie cu Ivireanul,
stolnicul Cantacuzino avea sã fie un om al Renaºterii, însã din me-
diul erudit de Constantinopole, având cunoºtinþe de fizicã, astrono-
mie ºi logicã, de geografie ºi filozofie ºi fiind capabil sã deseneze
hãrþi ºi sã examineze cu ochi critic izvoare istoriografice; un ama-
tor de astrologie ºi totodatã un filolog în sensul clasic ºi chiar mo-
dern. In ce-l priveºte pe Dimitrie Cantemir, el studiase teologia ºi
geografia, logica, medicina, folclorul ºi istoria, muzica ºi filologia cãro-
ra trebuie sã le adaugãm cartografia ºi, pe deasupra tuturora, un
talent artistic uimitor, aproape fenomenal. Cãci dacã nu ar fi trãit
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în epoci ºi contexte diferite, am putea accepta fãrã rezerve com-
paraþia cu Lorenzo „Magnificul“ de Medicis, ce nu este dealtfel extra-
vagantã cînd se comparã totul fãrã prejudecãþi.

În ultimã analizã, acest „enciclopedism necesar“, ce pare sã
reprezinte mai mult decât obligaþia de a înainta prin umplerea go-
lurilor, presupune o viziune criticistã cel puþin subiacentã. Criticismul
este dealtfel caracteristica stratului pozitiv, ºi aproape „eminescian“,
astfel încît nimic nu ne împiedicã a se vedea aci o prelungire a metodei
lui Miron Costin, pe care Stolnicul îl cunoºtea cãci „Despre poporul
moldovenesc“ o citise cu atenþie. Nu gãseºti la el polemici partizane,
precum apar la istoriografii „de facþiune“ ci, mai degrabã o viziune
obiectivã ºi seninã asupra istoriei, nãscutã dintr-o conºtiinþã a ges-
tului moral într-o lume care, devenitã literaturã, nu mai era epicã,
ci ideologicã. Intre gândirea subordonatã a lui Radu Greceanu (cro-
nicar „bizantin“ de curte, ce vehicula formulã oficialã ºi un stil aulic)
ºi spiritul non-conformist, „partizan“ al „Anonimului cantacuzin“ (ne-
drept în judecãþile sale ºi subjugat de ideea acþiunii imediate), acest
simþ al echilibrului critic, ce aparþine unei clase istorice pozitive, rãmâne
memorabil ºi meritã înþeles ca model. Expresia acestuia se întrezãreºte
în „prefaþa“ stolnicului Cantacuzino la Istoria Tãrii Româneºti, în Hro-
nicul vechimii... ºi în Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir, dupã
cum se putea sã se constate ºi la Miron Costin (în Cronica Moldovei),
la Mitropolitul Dosoftei ºi la spãtarul Nicolae Milescu. Sînt fundamente
ce vor rezema, peste un secol ºi jumãtate, opera lui Nicolae Bãlcescu
ºi Mihail Kogãlniceanu.

O anumitã continuitate se întrezãreºte oricît s-ar fi încurajat
spiritul de invenþie, cãci, în ciuda formulelor inovatoare, literatura
va înainta, în cele din urmã, în cadre stilistice consacrate. O scurtã
privire asupra acestei creaþii îi confirmã caracterul bizantin: croni-
ca de curte, poezia -panegiric, epigrama encomiasticã ºi predicile
au, toate, o tradiþie de limbã greacã ºi devin clasice la Bizanþ. Existã,
bineînþeles, unele diferenþe. Istoriografia nu-i acum o simplã crono-
grafie tradusã în româneºte, precum fusese la Mihail Moxa (în 1620),
iar istoria universalã nu se mai reduce la „istoria bizantinã“, dupã
„canonul rãsãritean“ anterior. Odatã cu Macarie din Roman ºi ºcoala
lui „moldoveneascã“, istoria bizantinã devine autohtonã ºi, înce-
pând cu Grigore Ureche, putem vorbi, în sfîrºit, de o adevãratã lite-
raturã cu substanþã istoriograficã, ce se ridicã încet de la simpla
relatare a faptelor la organizarea ideilor, viziunea criticã fiind o ino-
vaþie a lui Miron Costin. 
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Existã, deci, o diversitate de fapt cãci, în fond, istoriografia
se organizeazã acum în trei direcþii ce coexistã. Ea este — în diferite
proporþii ºi în funcþie de autori — „aulicã“, „polemicã ºi partizanã“ ori
„criticistã“. Elementul aulic este ilustrat de istoria oficialã a curþii ºi,
din acest punct de vedere, cel mai bine o reprezintã Cronica lui Radu
Greceanu ce presimte, destul ºi cu suficientã lãrgime, istoriografia-
panegiric ce nu va avea, sub fanarioþi, vreun concurent vizibil. Scrii-
torul nu mai adreseazã în prefaþã o invocaþie muzei sale, ci stãpâ-
nului de moment. Stilul umil ºi respectuos — care nu mai este reto-
ricul „topos al umilinþei“, ci exprimã teama în faþa unui prinþ coleric
ca o Divinitate elinã — aparþine Bizanþului, ºi tot de acolo se împru-
mutã o întreagã ideologie a virtuþii ºi „bunului nume“, ce provenea
de la filozofii greci ºi din literatura patristicã. Diogene coexistã cu
Sfântul Ioan Gurã de Aur, Platon cu Sfântul Vasile cel Mare într-un fel
ce se observã pretutindeni în istoriografia Constantinopolului, în pe-
rioada glorioasã de început. O gãsim, între alþii, ºi la Teofilact
Simocatta, ce defineºte înþelegerea encomiasticã a lumii ºi fiind-
cã, îndeobºte, panegiricul se însoþeºte cu demistificarea, vom avea,
aici, prin înrîurirea bizantinã, cam aceleaºi alãturãri ce par a fi aproa-
pe cosubstanþiale. Cazul clasic este Procopiu din Cezareea ce a com-
pus nu doar Cartea Rãzboaielor ºi Tratatul edificiilor, dar ºi Anec-
dota sau Istoria secretã. Astfel, în acest strat stau ºi Cronica Can-
tacuzinilor ostili lui Constantin Brâncoveanu, document de „partidã“
caustic ºi violent, ce cultivã parcã o plãcere a invectivei dar ºi Isto-
ria ieroglificã a lui Dimitrie Cantemir; istorie contemporanã dacã e
sã credem faptele ºi explicaþia datã de autor, ce dispreþuieºte pe
Brâncoveanu, numindu-l „Corb“. Însã adevãrata istoriografie este cea
criticã, ºi se întemeiazã de Miron Costin ºi va fi ilustratã de stolni-
cul Cantacuzino ceva mai tîrziu: eruditã, ne-pãrtinitoare ºi cu viziune.
Dar poate cã înrîuririle sã fi fost chiar mai vechi decît bizantine. Unele
„cronici“, cum ar fi Anonimul Brâncovenesc, Istoria domnitorilor Þãrii
Româneºti de Radu Popescu, Cronica Moldovei: 1709-1711 de
Nicolae Costin, corespund ºi unor modele latineºti ºi nu este greu
sã se gãseascã în ele preluãri (poate involuntare) dupã encomiastica
lui Eutropius ºi spiritul dizolvant al autorilor Istoriei Augusta deºi soluþia
clasicã a lui Tacitus, Titus Livius ºi Suetonius rãmâne totuºi prefe-
ratã ºi se îmbrãþiºeazã adeseori. Chiar dacã influenþe directe nu se
documenteazã sînt de bãnuit anumite ecouri.

In definitiv, istoriografia transpune epic evenimentele cãci lite-
ratura de ficþiune nu existã în epocã. Existã însã atracþie pentru fa-
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bulos, ocult ºi ermetic, ce surprinde prin amploarea greu de expli-
cat. Chiar ºi „Cãrþile populare“ care pãtrunzînd în masse ºi încep
sã placã ºi se citesc, nu-s decât povestiri compilate cu un anumit
gust al fabulosului ºi rescrise conform unor coduri populare, al cã-
ror efect trebuia sã fi fost simþitor la un popor de povestitori ºi cu
o viaþã folcloricã atât de intensã. Autorul de cãrþi populare (precum
diaconul Costea din Scheii Braºovului) nu era însã decât un copist
ºi uneori un tãlmaci; Giovanni Candido Romani, zis Ioan Frâncul, ce
ne dã o „carte popularã pentru aristocraþi“ cu povestiri politice (Fole-
tul novel) tradusese ºi el. Uimeºte aici strania propensiune a lumii
„de sus“ pentru istoria ocultã, dar aceasta aratã generalitatea atitu-
dinii, ce se constatã ºi în atracþia ce o resimt mulþi pentru cãrþile de
ghicit si de profeþii, ºi pentru „prognoza meteorologicã încifratã“, ce
erau celebrele gromovnic. Înclinaþia nu-i atât de nouã cãci preocupãri
de alchimist avea Nicolaus Olahus, Dosoftei ºi Nicolae Milescu se intere-
sau de Sibile iar Van-Helmontismul lui Dimitrie Cantemir, aºa cum apare
în Sacrosanctae indepingibilis imago, este ermetism ºi ezoteric încã
nelãmurit pînã azi. Un anumit gen de „modernitate“ ce cultivã ocul-
tismul, „taina“ ºi, deopotrivã, o tradiþie iregularã ce se întîlneºte ºi
în baroc dar ºi în gnosticismul sub-lunar de „romantism german“, „la-
kism“, ºi, mai încoace, cãtre simboliºtii tîrzii ºi expresionismul metafi-
zic ar putea sã se evidenþieze aci ºi, mai ales, în „istoria ieroglificã“,
operã stranie ºi inclasificabilã.

Nimic nu pare, însã, modern în lirica rimatã penibil a lui Mitrofan
din Buzãu, în cea a lui Ioan Iordache Cantacuzino ori Ioan Visky, aceas-
ta din urmã compusã din psalmi versificaþi; în ciuda magistralelor lui Omilii,
opera în versuri a lui Antim Ivireanul este ºi ea prea puþin interesantã,
cãci se constituie din cliºee ºi stereotipii. Cele mai multe producþiuni lirice
nu sunt dealtfel decât compilaþii ºi adaptãri encomiastice, conþinând de-
dicaþii ºi invocaþii, ca ºi o liricã „de blazon“, devenitã tradiþionalã de când
cu încercãrile fãcute în slavonã de Udriºte Nãsturel cãci, în cele din urmã,
poezia rãmâne în folclor, acolo unde Dosoftei o ºi gãsise ºi unde se vor
întoarce dealtfel nu puþini dintre psalmii lui.

Însã „moderne“ sunt — ca fiind legate inevitabil de psihologie —
altfel de opere, printre care ºi scrisorile, aproape necunoscute cãci
„epistolierul epocii“ nu a fost încã studiat cum ar fi trebuit. ªi totuºi,
atât stolnicul Cantacuzino, cât ºi Teodosie Veºtemeanul, care, la 1708,
evoca mari viziuni biblice, ne-au lãsat o vastã corespondenþã nu lipsi-
tã de calitãþi. Oricât de evident ar fi modelul (cãci redacþia se þinea
dupã formular ºi canon), participarea afectivã este aici în afarã de

61



orice îndoialã. ªi scrisorile lui Constantin Brâncoveanu nu diferã prea
mult, fiind bine definite psihologiceºte ºi scrise într-un stil frapant
ºi impunãtor, un adevãrat stil princiar unde atitudinea de Protector
este ºi ea reprezentativã. La drept vorbind, aici gãsim pagini ce ar
fi putut fi semnate de Mircea cel Bãtrân, ªtefan cel Mare sau Mihai
Viteazul, ilustrînd cu strãlucire perspectiva de exponent. ªi totuºi,
documentul psihologic fundamental, ce ne dã o idee despre ceea ce
ar fi putut fi cu adevãrat modern în literatura brâncoveneascã, pare
a fi jurnalul Domnitorului, notele sale de tainã. Este o scurtã cronicã
personalã ce lasã sã se întrevadã o viaþã patriarhalã ce seamãnã cu
ªtefan cel Mare din „Fraþii Jderi“; acum Principele se duce la moºie,
urmãreºte fenomenele meteorologice ºi se intereseazã de oile ºi cti-
toriile sale, arãtînd, însã, ºi o biografie agitatã ºi secretã, tulburatã
de alianþe, temeri ºi satisfacþii. Omul este pasional în dragoste ºi urã,
fiind protagonistul de neuitat al unui roman posibil. 

Cãci, de fapt, modernitatea este prezentã în aceastã litera-
turã sub diferite înfãþiºãri, ce uneori nu se prevãd. Este uimitor,
astfel, a se constata, citind Anonimul brâncovenesc, cã s-a pierdut,
fãrã consecinþe pentru literatura ulterioarã, o vocaþie de povestitor
ºi un talent dramatic; ºi, deopotrivã, cã o inteligenþã jovialã ºi un fin
spirit de observaþie, vizibile în proza lui Teodor Corbea din Notã pen-
tru mesajul fratelui meu mai mare David Ceauºu... (1698), se cu-
nosc prea puþin. Aceasta se evocã rareori numai ca o curiozitate,
fiind o compunere precedatã de un titlu aproape fãrã sfârºit, dupã
moda rezumatelor plasate la început de capitol în romanele medievale
de tip „courtois“. Alþii se impun prin valorificare de surse dintre cele
mai diferite cãci nu din traducerea „Orologiului domnilor“ ºi-a per-
fecþionat Nicolae Costin povestirile armonioase, bine rânduite, co-
lorate, ci datoritã cronicilor moldave ce adunase, alcãtuind din ele
o compilaþie inteligentã. Începuturile povestirii vieþii prea-ilustrului ºi
prea-creºtinului voievod al Tãrii Româneºti Constantin Brâncoveanu-
Basarab de Radu Greceanu intereseazã mai cu seamã prin aºa-zisa
„istorie secretã“, compusã dupã 1707, unde limba e mai flexibilã,
iar cronicarul prezintã un domnitor cu grijã pentru bunurile sale ºi
pãrând a avea darul ubicuitãþii: merge pe la conace ºi prin vii, îºi
strãbate moºiile, bãgându-se în toate ºi descurcându-se în catasti-
fele trezoreriei unei þãri dãruite cu o abundenþã, paradisiacã, de pro-
duse agricole. Ceea ce e însã memorabil aici, ca la mai toþi croni-
carii valahi dealtfel, este iuþeala de limbã, invectivele muºcãtoare ºi
pitoreºti, gustul caricaturii, gravura burlescã ºi, atunci când afecti-

62



vul devine extrem, insulta elaboratã, dovedind o adevãratã delectare
ºi tehnicã a defãimãrii. Acum ne dãm seama cã, prin „brâncove-
nism“ se îngãduie o diversificare stilisticã regionalã ºi acesta este
momentul pãtrunderii în literaturã a pitoreºtilor munteni bârfitori care,
puºi alãturi de visãtorii moldavi, extind gamele posibile ºi presimt
„regionalismul creator“.

ªi totuºi, în ciuda unor constante aulice ºi bizantine, literatu-
ra întãreºte puþin ºi imaginea clasicã de valori ce încep a se impune
într-un fel de Pantheon local, exemplificat printr-un Miron Costin,
Dosoftei sau Nicolae Milescu. Aceasta se întrevede chiar ºi atunci
cînd ideologia considerã probabilã existenþa unei tradiþii — ce se con-
firmã, dealtfel, dar nu-i înþeleasã ca un „tezaur“ — dar socotind cã,
în orice caz, operele noi o pot institui din acel moment înainte. Obiec-
tivul capital însemneazã acum creaþie ºi program.

Dar pentru a se crea opere originale, scriitorii se considerã
de-acum datori sã se întãreascã în ºtiinþa de carte, luînd de pretu-
tindeni ce trebuie ºi ce se potriveºte. Epocã exprimã o culturã po-
liglotã. Vorbirea „în limbi“ impresioneazã la Antim Ivireanul care ºtia
turca ºi greaca, araba ºi neo-greaca, georgiana ºi latina. Nicolae
Milescu cunoºtea ºi el latina ºi greaca, ba chiar ºi polona ºi slavona
ºi, pesemne, franceza ºi italiana. Stolnicul învãþase slavona, greaca
ºi latina la „schola“ de la Târgoviºte, îndrumat de Pantelimon Ligari-
dis ºi dibuia italiana la Padova. Cum petrecuse un an la Stambul, e
de presupus cã avea cunoºtinþe ºi în limba turcã. Însã turca o cunoaºte
cel mai bine Dimitrie Cantemir ºi nu-i de mirare cã Tratatul de muzi-
cã otomanã, scris la Stambul, fuse redactat în otomanã. Dealtfel, lim-
bile orientale îl atrãgeau (persana ºi araba, mai ales), dar nu dispre-
þuia slavona, greaca ºi latina, iar mai târziu învãþã rusa, precum se
ºi deduce din opera lui, impresionantã ºi, în felul ei, nepereche. În sfâr-
ºit, se ºtie cã Teodor Corbea cunoºtea latina, rusa ºi maghiara. 

Aceastã atracþie exercitatã de limbile strãine nu-i întâmplãtoare
ºi ar fi esenþial sã constatãm ce geografie culturalã se aflã în spatele
acestor asimilãri. Românii epocii brâncoveneºti (ca ºi predecesorii
lor, dealtminteri) fac, întîi de toate, studii clasice, ceea ce presupune
învãþarea limbii greceºti, a ebraicii ºi latinei; ei studiazã apoi limbile
orientale (araba, turca, persana ºi georgiana) ºi pe cele ale Europei
Orientale (sârba, ungara, polona ºi rusa); în sfârºit, se strãduiesc
sã cunoascã limbile Occidentului ºi încearcã sã ºtie bine italiana,
franceza, germana, uneori chiar engleza ºi spaniola. Rezultã o impre-
sie cosmopolitã neconcludentã dar niciodatã gratuitã cãci în acest
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Turn Babel se întâlnesc, ca într-o sintezã, Orientul ºi Occidentul,
Europa clasicã ºi modernã. De aici s-ar deduce, însã, ºi intuiþia unei
universalitãþi prin concentrat local, ce nu se exprimã direct ori-
cât s-ar întrezãri în acþiunea intelectualã concretã. Totuºi, ideologia
unicatului, propusã de Brâncoveanu, ce dorea sã construiascã o
mãnãstire fãrã pereche în lume, dovedeºte, în afara ambiþiei de
Bazileu, intuiþia unui sens universal. De fapt, aceasta s-ar începe
prin contactul neîntrerupt cu valorile fundamentale ºi, de-aceea, nu-
mãrul impresionant de traduceri nu va fi efectul unor adeziuni ce
se enunþã în circumstanþial. Cele mai multe sunt cãrþi de înþelep-
ciune sau de „înãlþare moralã“, trãdând o înclinaþie spre gândirea
ordonatã, ce nu dateazã din acel moment. Dar nãzuinþa de a se
constitui un corpus cultural fundamental este veche ºi se atestã încã
din epocile precedente, cãpãtând amploare odatã cu vremea. O aflãm
ºi ceva mai tîrziu, ca un deziderat continuu în materie de educaþie
superioarã ºi, astfel, s-ar înþelege cã ideea romanticã formulatã în
secolul XIX de Ion Heliade Rãdulescu (ce dorea sã organizeze o „Biblio-
tecã universalã“) doar se exprimã distinct. Acum, la 1700, Invãþã-
turile lui Vasile Macedoneanul cãtre fiul sãu Leon (1691), Menologurile
de la Buzãu (1698), Proverbele filosofice (1713), Prea-cuvioasa spo-
vedanie (1692), „Mãrgãritarele“ Sfântului Ioan Gurã de Aur (1691)
sînt „cãrþi de zidire“ deopotrivã „creºtine“ ºi „europene“, formulînd
ideea însãºi de „tezaur“. Nu puþine sînt impresionante prin simþul
monumentalitãþii ºi aparþin celor doi Greceanu ºi mai ales lui Radu.

Spiritul european este pretutindeni prezent ºi optica intelec-
tualului aparþine unui fel de umanitate care, ºtiindu-se româneascã,
încearcã a se defini în circumstanþe ceva mai largi, poate chiar ºi
cãutîndu-ºi stratul universal obiectiv. Chiar în Anonimul brâncovenesc,
istoria europeanã este reprezentatã documentat, dovedind astfel cã
„stereotipul cronografului“ — unde universalã este doar istoria unei
Împãrãþii — devine cu totul inacceptabil pentru aceºti cãrturari ce
încep sã gîndeascã modern. In aceastã lume care o prelungeºte pe
cea a Bizanþului, conºtiinþa geografiei europene — cu tot ce presupune
ea în sensul luminãrii mentalitãþilor — se emancipeazã vãdit. Altfel
ni s-ar pãrea surprinzãtor sã-l vedem pe Stolnic citind Novus Orbis
eu Descriptionis Indiae Orientalis sau Cãlãtorie în China de Milescu,
dacã n-am ºti cã ideea bizantinã este, pentru oamenii epocii brân-
coveneºti, o idee politicã ºi nu reproducerea mecanicã a unei înþelegeri
anacronice a lumii, pe hãrþile cãreia nu mai figureazã acum vagi po-
pulaþii necunoscute, ca sciþii, slavonii ºi goþii, ci popoare în evoluþie
printre care românii trebuiau sã-ºi gãseascã locul ce meritau. Alt-
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fel nu se poate explica aspiraþia stolnicului Cantacuzino de a da o
istorie Þãrii Româneºti ºi nici încercarea lui Dimitrie Cantemir de a
descrie Moldova în latineºte. Aceasta se alcãtuieºte nu pentru a-i
face o propagandã sumarã, ci pentru a da operã capabilã sã com-
pleteze imaginea Europei ºi chiar spre a o întregi, arãtînd o con-
tribuþie generalã de valori. Când stolnicul Cantacuzino propune în
1694, lui Marsigli, niºte documente spre a le întrebuinþa în Danu-
bius pannonico-moesicus, el continua pe Miron Costin ºi, ca ºi el,aratã
stãruinþã în a corecta o tradiþie de istorie negativã ce dãunase
românilor ºi încã se manifesta.

Astfel pare a se naºte o conºtiinþã nouã, modernã ºi mai cu-
prinzãtoare a lumii înþeleasã ca un ºir de adaosuri de culturi distinc-
te ºi, deopotrivã, legitime în absolut. Acum apare în Þãrile Româneºti —
dar fãrã o teorie însoþitoare, ce era imposibil de imaginat — un sen-
timent al diversitãþii determinat ecumenic fãrã îndoialã, dar modern,
în ultimã analizã. Atunci când Nicolae Milescu se strãduia sã descrie
un Kitai extrem-oriental — fãrã sã considere obiceiurile chinezeºti doar
simplã curiozitate exoticã — ºi când Dimitrie Cantemir se strãduia
sã culeagã informaþii privind muzica turceascã, dând totodatã o solidã
„istorie otomanã“, clasicã, mai apoi, în Europa; când cãrþile arãbeºti
ºi georgiene ce tipãrise nu îi apar lui Antim Ivireanul ca fiind pitoreºti
ci act propriu-zis de culturã întregitoare, avem un semn de
reprezentare tolerantã, prefigurând poligeneza ºi având intuiþia uni-
versalitãþii prin „specific“.

Dar ºi contactele intelectuale indicã prezenþa unei gândiri fãrã
complexe. Stolnicul Cantacuzino se pune în acelaºi nivel umanist ºi
spiritual cu Hrisant Nottara ºi Ioan Cariofil, Luigi Ferdinando Marsigli
ºi William Paget; el corespondeazã cu regele polonez Jean Sobiecki
ºi cu þarul Petru I. Dimitrie Cantemir era stimat de Leibniz, devenind
astfel membru al Academiei din Berlin. Constantin Brâncoveanu în-
suºi nu se sfia sã dea porunci judecãtorilor, meºteºugarilor ºi orã-
ºenilor din þãri vecine ºi îºi avea reprezentanþi pe lângã toate ma-
rile Curþi europene. Sentimentul de legitimitate faþã de Împãraþi ºi
Împãrãþii este impresionant. Aci, de fapt, se presimte gândul unui
popor vechi ce se identificã prin genealogie bizantinã ca fiind „ro-
mân“, adicã daco-roman si scoborând din Daci ºi din Împãraþi. 

De aci, rezultã un model istoriografic de continuitate autoh-
tonã, ce se va dovedi, în anumite privinþe, superior celui elaborat
de ªcoala Ardeleanã ºi care, dacã nu ar fi circulat doar în manuscris
ºi ar fi fost însoþit de o rãspîdire constantã, ar fi contracarat ver-
siunea habsburgicã privind etnogeneza românilor, sub forma sa ros-
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lerianã. ªi aici contribuþia stolnicului Constantin Cantacuzino este fun-
damentalã. El porneºte de la realitatea unui substrat dacic ce nu a
fost distrus de ocupaþia romanã ºi care, contrar schemei curente,
asimileazã elementul etnic roman; substratul este ºi, deci, rãmâne
„cheia“, astfel încât a înfãþiºa romanitãþi orientale cuprinzându-i în
acelaºi timp pe daco-romani ºi pe „cuþo-vlahi“ se impune inevitabil,
configurând un spaþiu vast de etnogenezã abia clãtinat de invaziile
din Evul Mediu timpuriu, ce nu-l restrâng decît prea puþin. Unitatea
acestui popor se subînþelege, dar se ºi afirmã totodatã. Încep, deci,
a se dezlega clipele istorice devenite neclare încã de timpuriu. Ast-
fel, retragerea aurelianã nu pune semne de întrebare privind persisten-
þa autohtonã cãci continuã doar, în alte condiþiuni, un proces început
în epoca de dinainte de Traian. Acolo unde se opreºte stolnicul
Cantacuzino, intervin afirmaþiile lui Dimitrie Cantemir (din „Hronicul
vechimii Româno-Moldo-Vlahilor“), ce le completeazã, între altele, prin
ipoteza „republicilor þãrãneºti“ cu strãvechime, ce ne apare abia acum
drept foarte profundã ºi chiar profeticã.

Intuiþia romanitãþii orientale este însoþitã, ca o consecinþã a
ei, de certitudinea unitãþii românilor; înþeleasã ca un dat aprioric
ce nu aratã vreo diferenþã între Provincii. Aceastã idee era, pro-
babil, veche, dar stolnicul Cantacuzino o exprimã memorabil. „Pro-
blema românilor“ nu ar fi deci stãruinþa, vechimea ºi unitatea (ce
nu se contestã) ci recunoaºterea lor ca unitate organicã în spa-
þiul universal. Aceasta ar fi fost posibilã, pînã la urmã, doar fãrã impe-
riile ce împresurau din toate pãrþile ºi dacã totul s-ar fi petrecut în
cicluri istorice diferite ce ar fi îngãduit populaþiile din Carpaþi ºi de
la Dunãrea de Jos în a se exprima ofensiv (iatã o adiere de Cioran). 

La drept vorbind, ideile privind „începutul“ ºi „sfîrºitul“ Împãrã-
þiilor la Stolnicul Cantacuzino ºi în Incrementa atque decrementa...
a lui Dimitrie Cantemir) nu puteau cãpãta greutatea ce trebuia de-
cât acolo unde arida schemã de corsi e ricorsi însemna istorie trã-
itã pânã la dramã ºi un scenariu de istorie impropice ce ar fi tre-
buit biruitã, în cele din urmã, prin efort local.

Dar în ciuda acestui efort inaugural, trebuie sã presupunem
cã un anume simþ conservator prezida structurile substanþiale cãci
acum nu se inaugureazã doar, ci se organizeazã cu sens ceea ce s-a
dovedit a fi avut valoare. Cultura nu mai este iniþiativã eroicã ºi mi-
siune, ci instituþie ºi proiect ºi aspiraþia la continuitate se bazeazã
pe alte forme decât cele ce o sprijineau la început. Nu mai este,
deci, deloc extravagant sã spunem (cum s-a ºi spus) cã mânãstirea
Hurez trebuia sã fie o „bibliotecã naþionalã“, unde s-ar fi depus un
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exemplar din orice carte româneascã tipãritã, iar ideea de a propu-
ne, în „limba þãrii“, un corpus creºtin fundamental nu se mai poate
contesta. Din voinþa Principelui, ori în urma propriei sale evoluþii,
cultura româneascã începea sã se întãreascã în mãsuri riguroase,
având sentimentul istoriei ca duratã. Experienþa este molipsitoare
ºi existenþa unor ºcoli de picturã la Hurez ºi la Bucureºti, a unei
„clase“ de tipografie la Snagov, sub conducerea lui Antim Ivireanul
(numãrând, ca discipoli, pe Mihail ªtefan, Dionisie Floru ºi Gheorghe
Radovici), a unui fel de „Academie“ literarã în jurul stolnicului
Cantacuzino (ce avu drept principali discipoli pe Radu ºi ªerban
Greceanu) nu puteau fi întîmplãtoare. Conºtiinþa continuitãþii ca ºi
proiectul acesteia nu sunt vorbe în vânt iar afurisenia lansatã de
Antim Ivireanul împotriva tuturor celor ce ar putea uita vreodatã arta
tiparului are, astfel, semnificaþii ce tulburã ºi impresioneazã.

Este, deci, fundamental sã spunem cã la înscãunarea sa, în
1688, Constantin Brâncoveanu gãsise un anume tip de culturã ro-
mâneascã ºi îºi propuse sã-l îndrume spre o ipotezã de clasicism
cult, bizantin, capabil a se reproduce apoi în virtutea tradiþiei ºi adu-
cînd recunoaºtere, creaþie în unicat ºi un gen de universalitate de
specific ce ar fi putut sã fie direcþie culturalã ºi a ºi fost, chiar dacã
în stratul cultural enigmatic.

1988

BIBLIOGRAFIE
Contribuþia fundamentalã în privinþa culturii româneºti de la sfârºitul secolu-

lui al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea — „Epoca brâncoveneascã“ de ªtefan
Ionescu (ed. Dacia, 1981), unde, fiind prezentate admirabil ideologiile culturale ale
vremii, lipseºte o încercare de a defini literatura. Pentru aceasta se poate consulta
cu folos Dan Horia Mazilu - ”Barocul în literatura românã a secolului al XVII-lea“ (ed.
Minerva, 1981), unde existã interesante sugestii asupra „brâncovenismului”; de ase-
menea, Ion Istrate — „Barocul literar românesc“ (ed. Minerva, 1982). Asupra artei
brâncoveneºti bibliografia este foarte bogatã, studii de de amãnunt aparþinând Corinei
Nicolescu, Teodorei Voinescu etc; dar nici o sintezã.

1. episodul e narat în „Cronica anonimã despre Brãncoveanu“ („Cronicari
munteni“ vol. II, ed. M. Gregorian, Buc, 1961, p. 280) ºi în „Istoria delle moderne
revoluzioni della Valachia“, de Antonio Maria del Chiaro, ed. N. Iorga, Buc., 1914,
p. 144-145.

2. ªtefan Ionescu — „Epoca brãncoveneascã“, ed. Dacia, 1981, p. 7-9.
3. Modelul bizantin la Neagoe Basarab — în studiul, fundamental, al lui Ciprian

Zaharia din „Apãrãtori de lege strãmoºeascã“, Buc., 1987, p. 598-619.
4. ªtefan Ionescu — op. cit., p. 223-226.

67



5.despre arhitectura brâncoveneascã — cf. N. Ghyka — Budeºti — „Evoluþia arhi-
tecturii în Muntenia ºi Oltenia“, vol. I-IV, Vãlenii de Munte, 1927-1936; „Istoria artelor
plastice în România“, vol.II, 1970, p. 40-90 ºi ªtefan Ionescu — opt. cit., p. 189 u.

6. Constantin Joja — „Sensuri ºi valori regãsite“, ed. Eminescu, 1981, passim.
7. ªtefan Ionescu — op. cit., p. 203; discuþia „stilului brâncovenesc“ în arta

plasticã — p. 201-212.
8. Nicolae Iorga — „Studii ºi documente“, vol. XIII, p. XLIX.
9. ªtefan Ionescu — op. cit., p. 132-134.
10. G. Cãlinescu — „Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent“,

ed. Fundaþiilor Regale, 1941, p. 47.
11. D. Velciu în „Limbã ºi literaturã“, Bucureºti, nr. 2 ºi 3/1987.
12. ªtefan Ionescu — opt. Cit., p. 140. 

Addenda 2004
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1979).

O noutate teoreticã depãºind „stilul brâncovenesc“ este analiza influenþei cul-
turale a lui Paisie Velicikovskij, analizã iniþiatã de dr.Antonie Plãmãdealã ºi urmatã de
studii de mare valoare semnate Ciprian Zaharia, Paul Mihail, Dan Zamfirescu sau
Calinic Argatu (editor ºi al „Istoriei“ scrise de Casian Cernicanul). „Neo-isihasmul“ fuse
descris pãtrunzãtor de D.Stãniloaie („Filocalia“, volumul VIII, pag. 579).

Curentul lansat de Paisie (ca ºi cel anterior lansat de Pahomie, prezentat în
precedentul studiu) indicã valoarea ºcolii neo-isihaste, savantã ºi moralistã, creatã
în tradiþia „Bizanþului paralel“ al Sfântului Paisie Velicikovskij ºi a discipolilor sãi, un
curent literar „sub-lunar“ lansat în Moldova (Mânãstirea Neamþ), la Buzãu (Mânãs-
tirea Poiana Mãrului) ºi la Cernica. Ramificaþiile ºi ereditatea sa vor putea fi studiate
ºi vor determina în viitor concluzii uimitoare. 
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Începuturile „Reconquistei”

Romantism ºi Profetism

Pe la 1800, într-o vreme cînd Þãrile Române se aflau încã sub
ocupaþie strãinã ºi strãdania în a le deznaþionaliza era încã ºi mai
stãruitoare, începurã a se simþi efectele Renaºterii patristice ºi ale
umanismului paisian1, definitorii, într-o bunã mãsurã, în secolul al
XVIII -lea ce se încheia. Literatura în limba neo-greacã din Principate,
dãdea semne de slãbiciune ºi, întrucît, inorganicã fiind, nu-i capabilã
a se regenera, se destramã lent ºi ineluctabil. Astfel încît, din mãnãs-
tiri ºi din „starea a treia“, unde „limba românã“ se retrãsese, apãrea
acum o generaþie nouã, instruitã prin poveþe ºi „predanie“, cunos-
cãtoare de tradiþii autohtone, culte ºi folklorice,nãzuind sã se ridice
de la condiþia de sub-istorie ºi sã-ºi recucereascã poziþia legitimã. Epoca
literaturii manuscrise — ce dateazã de pe cînd fanarioþii ocupaserã
instituþiile ºi stabiliserã neo-greaca drept limbã oficialã — se apropia
de sfîrºit ºi „românitatea“ ale cãrei aºezãri se conservaserã în for-
me intuitive ºi populare, ieºea treptat din mediul enciclopedismului
rustic2, spre a pãtrunde în domeniul creaþiei culte. 

Dar „întoarcerea scriitorului“ nu se produce uºor ºi nici trium-
fal. O generaþie post-brâncoveneanã, de fapt eroicã, îºi înceteazã
ciclul biologic. Dispar, rînd pe rînd, reprezentanþii cei mai de seamã:
Gheorgachi (autorul acelei enciclopedii de ceremonial curtean care
este „Condica“), Vartolomeu Mãzãreanu, Chesarie din Rîmnic, Amfilofie
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Hotiniul, Ienãchiþã Vãcãrescu, cei care, într-o vreme de anonimat
voluntar, afirmaserã individualitãþi.

Totuºi, pentru încã o vreme oareºicare, cultura stratului inter-
mediar, de folklor cult, se menþine. Aceasta însemneazã ediþii-ma-
nuscrise de codice, cronici, cazanii ºi cãrþi de învãþãturã ce se
exercitau cu o virtuozitate ce ajunsese chiar ºi la alcãtuirea unei „fi-
localii“ româneºti3, anterioare aceleia a lui Nicodim Aghioritul. Ira-
diaþia acestei maºinãrii tainice rãmîne extraordinarã ºi persistentã
ºi se întinde pretutindeni, în jurul Carpaþilor ºi chiar ºi mai departe,
în geografia idealã. Urmãrile se vãd într-un ºir ce încã nu s-a arã-
tat în tulburãtoarea lui puritate de martiriu ce nu se mai încheie ºi
în credinþa uimitoare, ce se continuã. Cãci de la Visarion Sarai ºi
Sofronie de la Cioara, ale cãror predici vorbite vor trebui examinate
cîndva ºi pînã la Horea, straniul „scriitor“ de „Plîngeri cãtre Împãrat“
ºi, mai apoi, pînã la Tudor Vladimirescu, autor de „programe“, discur-
suri ºi proclamaþii (ºi care îl citise pe Nicolae Stoica din Haþeg)4, totul
se orînduieºte într-un fel de Reconquista ce îi anunþã pe paºoptiºti.

Înaintarea de la „enciclopedismul rustic“ cãtre „paºoptism“ pare,
la drept vorbind, a se realiza prin continuitãþi secrete, legãturi
inerente ºi substanþa tainicã. De fapt, cu Veniamin Costachi
(1768 — 1846), Iacov Putneanul, Leon Gheuca, Dionisie Eclisiarhul
(1759 — 1820) se încheie o perioadã de conservatorism necesar,
„enciclopedic“ ºi manuscris atît de puþin cunoscutã încît pînã ºi ope-
ra lui Lazãr-Leon Asachi fu reconstituitã integral abia recent6; este
amurgul „rusticizãrii“. Generaþia de tranziþie va fi însã aceea a lui
Gheorghe Lazãr (1779 — 1823), Gheorghe Asachi (1788 — 1869),
Ion Heliade Rãdulescu (1802 — 1872), o contribuþie avînd aici, dar
în proporþii diferite, ºi Dinicu Golescu (1777 — 1830), Iordache
Golescu (1768 — 1848), Iancu Vãcãrescu (1791 — 1863) ºi Anton
Pann (1796 — 1854). Este momentul unei regenerãri, al unui Risor-
gimento fãrã arme, desfãºurînd, în lãrgime ºi cu mai multã îngã-
duinþã oficialã, programul enciclopedic care, la noi, nu se face din
îndemnare de cãrturar ci dintr-o necesitate interioarã vitalã. Sînt
„oamenii începutului de drum“, preocupaþi de soarta unei societãþi
ce pãrea a fi în afara istoriei vizibile ºi nedezvoltatã, însã cu laten-
þe indiscutabile ºi cu o tradiþie ce pare întreruptã, mãcar în planul
aºezãrii instituþionale, de lunga noapte fanariotã.

Totuºi, înnoirea nu se produce fãrã convulsii. Dar oricît ar fi
diferenþele de numeroase, un sinoptic de tendinþe coexistente se
poate alcãtui. E, mai întîi de toate, xenocraþia, reprezentatã de ocîr-
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muitorii fanarioþi, maghiari ºi ruºi, prin administraþia „Regulamen-
tului organic“. Ea stabileºte cã românii ar fi un popor „tînãr“, inca-
pabil încã de a se înãlþa la „culturã“ ºi „civilizaþiune“ ºi, deci, inapt a
se guverna, de nu cumva chiar, în viziunea habsburgicã, este ilegi-
tim pe teritoriile de aºezare. Aceste încheieri aparþin unor agenþi
de Împãrãþie ºi nu constituie, în definitiv o noutate cãci se recu-
noaºte aici fabula negativã propagandisticã; o combãtuserã mulþi,
începînd cu Grigore Ureche ºi Miron Costin. Nouã e însã apariþia
unor reformiºti umanitari, ce pãstreazã urme din ideologia iosefi-
nistã ºi din programul „carbonarilor“ ºi al revoluþiei franceze. Con-
tribuþia lor, oricît de „luminatã“ ar fi fost, conduce la un fel de „doctri-
nã a suveranitãþii limitate“ ºi la condiþia de dominion într-un posibil
Commonwealth habsburgic, otoman ori þarist. Apropieri de acest
„progresism“ formal se întrevãd în stratul „creol“, reprezentat nu
de alogeni îngãduitori faþã de populaþia autohtonã, „barbarã“ (pe care
ar fi chemaþi s-o civilizeze) ci de autohtoni selecþionaþi de „funcþio-
narul împãrãtesc“ ºi încredinþaþi cã, servind Imperiul, îºi servesc na-
þiunea proprie, care ar fi ameninþatã de primejdia din vecinãtate.
Aceastã iluzie protecþionistã este esenþialã, ca mentalitãþi, în geo-
grafia inter-imperialã unde partizanatul ia, de obicei, înfãþiºãri ne-
obiºnuite, ce se confirmã ºi la noi. Aici apar facþiuni filo-ruse (dar
socotite anti-otomane), filo-otomane (ºi anti-þariste), filo-austriace ºi,
deci, anti-otomane ºi anti-ruseºti. 

Astfel de agregãri nu rãmân doar politicã, ele se rãsfrîng cul-
turaliceºte. Apar miºcãri, tendinþe ºi idei literare specifice, între alte-
le, spre a exemplifica, un gen de „creolism“, ce se întemeiazã pe
adeziunea la ideea romanicã abstractã. Aceasta ar fi o curiozitate
de fel mecanicist dar se justificã prin context cîtã vreme purismul
„ªcolii Ardelene“ combate imaginea habsburgicã despre români (cu
ideea ei de ilegitimitate transilvãneanã) prin argumentul originii direct
ºi exclusiv latine. Abia aceasta ar fi justificat, pînã la un punct, Unirea
confesionalã cu Roma. Mai mult chiar, „nobili“ prin genealogie, românii
ar fi îndreptãþiþi sã stea „în rîndul naþiunilor Europei“, avînd consangvini-
tate cu toate popoarele civilizate ale Occidentului. Dar de aci ºi pînã
la ideea de a face din „Þãrile Române“ o provincie culturalã a
Franþei — cãci rãdãcinile ar fi comune — printr-o importaþie de forme,
instituþii, obiceiuri ºi limbã e doar un pas ºi între „ªcoala Ardeleanã“
ºi adepþii „francizãrii“ rapide ºi salvatoare — existã legãturã substanþialã,
acþiune analogicã ºi reazem pentru ideologia sincronismului ce apare
periodic în aceastã culturã ce nu îºi cunoaºte decît aproximativ isto-

71



ria ºi valoarea. Concepþiile cu obiectiv sediþios se adaugã acestor
soluþii de modificare paºnicã însã ºi aci diferenþierile existã cãci între
revoluþia internaþionalistã a „Eteriei“ ºi revoluþia naþionalã a lui
Tudor Vladimirescu existã o incompatibilitate structuralã. Pentru greci,
revoluþia ar fi refãcut, în Balcani, Imperiul Bizantin, iar Principatele
încãpeau aici ca o provincie subjugatã, o themã de Imperiu ori ca
o „marcã“ nordicã. Într-un anumit sens, atitudinea cosmopolitã avea
o rãspîndire oarecare ºi, din multe puncte de vedere, paºoptiºtii sînt
chiar acei „oameni noi“ ce se invocã ºi n-ar fãrã temei vorba de ocarã
pe care boierii mai bãtrîni, înveºmîntaþi în caftan ºi purtînd gibea, o
foloseau spre a-i desemna pe aceºti turbulenþi. Aceºtia sînt „bonjuriºti“,
adicã inºi de formaþiune intelectualã francezã, vehiculînd „forme fãrã
fond“ ºi soluþii de importaþie ºi care folosesc pînã ºi pentru salut for-
mule împrumutate de aiurea. 

Chiar dacã adevãrul nu este pe deplin acesta, esenþial este
a zice cã „paºoptiºtii“ exemplificã, într-adevãr, o vîrstã biologiceºte
tînãrã ºi o minte eliberatã de prejudecãþi. La 1848,abia cîþiva din-
tre revoluþionari trec de 40 de ani ºi ne aratã un fel de îngãduinþã
de „patriarh“ aceasta explicînd, poate, prudenþa ce manifestã. Dar,
în acelaºi timp, Ion Heliade Rãdulescu (1802 — 1875), Costache
Negruzzi (1805 — 1870) ºi Simion Bãrnuþiu (1808 — 1881) nu adop-
tã, totuºi, aceastã „politicã de aºteptare“. O notã de auroral e prezen-
tã aci, în aceastã dimineaþã a României moderne unde cei mai
mulþi dintre corifei sînt tineri: Vasile Alecsandri (1829 — 1890), C.
Boliac (1813 — 1881), C. A. Rosetti (1826 — 1885), Mihail Kogãlniceanu
(1817 — 1891), Alecu Russo (1819 — 1859), Nicolae Bãlcescu
(1819 — 1852), D. Bolintineanu (1825 — 1872), Costache Negri
(1812 — 1876), George Bariþiu (1812 — 1893), Ion Codru Drãguºanu
(1818 — 1884), Ion Catina (1826 — 1851). Mai mult chiar, o încor-
dare de arc sufletesc îi consumã înainte de vreme pe mulþi ºi, într-un
fel, îi ºi martirizeazã creînd imaginea, ce tulburã, a unei tinereþi trans-
formate în simbol ºi destin.

Totuºi, oricât ar fi acestea „potrivire“ neincidentalã, este cu
desãvârºire greºit a se considera „paºoptismul“ drept o miºcare de
insurgenþã de vîrstã, de felul „junilor turci“ ai lui Atatürk. Cãci la
drept vorbind, este notabilã, ºi se valorificã în diferite proporþii, mai
orice adeziune naþionalã neºovãielnicã. Anton Pann (1796 — 1854),
cîntãreþ vagant ºi psalt balcanic ce înfrãþea folklorul mahalalei cu ir-
moasele bizantine, simpatizeazã cu „paºoptismul“, ca ºi Eufrosin
Poteca (1785 — 1858), stareþ de mînãstire ºi un om cu vederi înain-
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tate, adicã naþionale. În fond, impresia de cãpãtîi e cã toate „stãrile“
sociale se asociazã în a se concretiza o altfel de formã de guvernã-
mînt ºi chiar dacã soluþiile sînt diferite, nãzuinþa cãtre „propãºire“
este obsedantã ºi comunã. Cu toate acestea, ideologia rãmîne a fi
vehiculatã de o categorie definitã care, aceea ºi nu alta, exprimã
„urma“ lãsatã de „paºoptiºti“. Existã un anumit elitism. Oricît ar fi
de popularã doctrina partidei naþionale ºi oricîte legãturi ar fi avut
cu o tradiþie de culturã rusticizatã, opusã fanarioþilor, aceasta este
elaboratã de intelectuali ºi are o trãsãturã de utopism iluminist ce
socoteºte „poporul“ încã nepregãtit pentru ridicãri conºtiente. Scrii-
torul e un agitator sentimental ºi un revoluþionar de cabinet ori de
„societate secretã“. El aparþine, prin originã, protipendadei, repre-
zentînd mentalitatea „populistã“ ºi este fie boier, fie iuncher, de nu
cumva prelat sau profesor cu instrucþie „enciclopedicã“. Cei ce vin
dinspre „Tiers-état“ sînt puþini ºi nu definesc fenomenul. Revoluþia
începe din clasa ocîrmuitoare, unde apar „eretici“, ºi urmeazã a se
rãspîndi, de sus în jos, pînã în mahalale.

Metodologia de „societate secretã“, care va fi, de bunã seamã,
ºi a narodnicilor dupã o vreme, este vãditã deºi nu trebuie exageratã
ºi nici atribuitã în exclusivitate procedãrii de acest fel care, la acea vreme,
devenise generalã în Europa. „Legãmîntele“ cu devizã înficoºatã ºi cu
pedepse teribile trebuie sã fi existat, fãrã îndoialã, ºi la Dunãrea de
Jos de vreme ce abundenþa de organizaþii filantropice ºi de asocieri în
scopuri de binefacere (încheiate, adesea, cu întemniþarea cãuzaºilor)
se observã cu ochiul liber,. O astfel de organizaþie apãru, de pildã, la
1833, prin osîrdia lui Ion Cîmpineanu ºi I. Heliade Rãdulescu, însoþiþi
de C. Aristia, Petrache Poenaru, Grigore Alexandrescu, Dinicu ºi
Iordache Golescu. Este „Societatea Filarmonicã“, dedicatã, dupã pro-
gramul oficial, „culturii limbii româneºti ºi înaintãrii literaturii“, muzicii
vocale ºi instrumentale în Principate ca ºi înfiinþãrii unui teatru naþio-
nal. ªi nu era singura, de bunã seamã. Însã mai adînc decît aceste
obiective, stãtea un proiect „americãnesc“ ambiþios, ce urmãrea Unirea
Principatelor, înlãturarea protectoratului constituit de Imperiul þarist prin
„Regulamentul organic“ (dupã 1821), „slobozirea robilor“, votul univer-
sal. Acestea sînt, înveºmîntate în formule „europene“, cîteva din inten-
þiile lui Tudor Vladimirescu, deºi susþinerile lui, la 1821, nu ajunseserã
la limpezirea conceptelor elaborate acum. Totuºi, legãtura este direc-
tã fiind, astfel, vizibilã ceva mai bine o tradiþie localã a organizãrii în
penumbrã, tipice, de altminteri, la comunitãþile uzurpate ºi supuse repre-
siunii de funcþionari ilegitimi ai diferitelor Împãrãþii. Cãci, la drept vorbind,
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„Pandurii“ lui Tudor Vladimirescu, haiducii lui Iancu Jianu, moþii lui
Horea, monahii retraºi în mînãstiri spre a copia manuscrise româneºti
în vremea culturii oficiale fanariote indicã un fel de sectã valahã ºi sînt
precursorii „filarmonismului“ practicat de paºoptiºti.

Puterea acestui fenomen cu organicitate se vãdeºte ºi aici, fiind
confirmatã, la vremea aceea, de Nicolae Bãlcescu, în propoziþii care
spun totul ºi subliniazã conºtiinþa unei tradiþii cu vechime: „Revoluþia
românã de la 1848 n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fãrã tre-
cut ºi viitor, fãrã altã cauzã decît voinþa întîmplãtoare a unei minoritãþi
sau miºcarea generalã europeanã. Cauza ei se pierde în zilele veacu-
rilor. Uneltitorii ei sînt optsprezece veacuri de trudã, suferinþe ºi lu-
crare a poporului român asupra lui însuºi. Ea fu o fazã, o evoluþie istoricã
naturalã, neapãratã, prevãzutã a acelei miºcãri providenþiale care tîrãº-
te naþia românã împreunã cu toatã omenirea pe calea nemãrginitã a
unei dezvoltãri progresive, regulate“. Ideea nu este nouã ºi nu se estom-
peazã dupã acest moment, cînd, dimpotrivã, se confirmã strãlucit.
Cãci, prin raport la o „evoluþie istoricã naturalã“, legãturile cu Occi-
dentul sînt doar „ocazia“ paºoptistã, chiar dacã nu puþini dintre par-
ticipanþi sînt adevãraþi europeni ºi înainte de a lua calea insurgenþei
capãtã, în alte pãrþi, instrucþie înaltã ºi sistematicã. 

Imaginea acestor contacte este impresionantã. Iancu Alecsandri,
Bãlcescu, Costache Negri cãlãtoresc împreunã în Occident, Vasile
Alecsandri îºi trece bacalaureatul la Paris, în 1839, ºi voiajeazã apoi
în Italia ºi la Viena. Alecu Russo se instruieºte în Elveþia, Mihail
Kogãlniceanu — în Germania ºi în Franþa, Ion Ghica este, ºi el, bacalau-
reat la Paris ºi viziteazã Londra, la Paris se întãreºte în cãrturãrie
ºi Bolintineanu. Uneori, literatura se face, la începuturi, chiar într-o
limbã strãinã ºi precum Asachi care, în generaþia precedentã, ver-
sificã mai întîi în italieneºte, pe urmele lui Petrarca, unii dintre
„paºoptiºti“ adoptã un idiom „european“ pentru primii paºi. Spre a
se exprima, Vasile Alecsandri publica, într-o vreme, în „Le glaneur
moldo-valaque“, scurte ode ºi balade („La jeunne fille“, „A monsieur
de Lamartine“, „Le Caiaque“). Bolintineanu îºi încercã ºi el lira în fran-
þuzeºte, ca ºi Alecu Russo, a cãrui prozã (din „La Pierre du Tilleul“)
aratã oarecari îndemnãri de compoziþie. In fine, o sintezã istoriogra-
ficã a lui Kogãlniceanu e alcãtuitã în germanã („Wallachische Sprache
und Literatur“) ºi alta — în francezã („Histoire de la Valachie, de la
Moldavie et des Valaques transdannubiennes“). Însã acestea nu-s fe-
nomene de „creolizare“ a unei literaturi fãrã individualitate, vehicu-
lînd o limbã neîngrijitã ºi fãrã tradiþie, ele sînt, dimpotrivã, sforþãri în
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a impune, pentru uz occidental, o imagine a unei culturi ce existã,
ºi se aratã astfel ca un proces energic ºi creator de valori.

Hotãrîtoare rãmîne la aceºtia nu atît documentarea în Occident,
ce slujeºte spre a se lua o foaie de temperaturã a „spiritului vremurilor“
ºi spre a se putea defini mai bine o poziþie autohtonã, hotãrîtor devine
învãþãmîntul tainic. „Paºoptiºtii“ se instruiesc, întîi de toate, prin con-
sultarea unui fond autohton de manuscrise rãmas de pe vremea rezis-
tenþei anti-fanariote, esenþial în educaþia în spirit naþional, înnodând
astfel fire enigmatice ce îi leagã de „clasicismul“ veacului XVII, de brân-
covenism ºi de fondul patristic. ªi Heliade Rãdulescu, a cãrui instrucþie
româneascã se face „dupã manuscrise“, ºi Kogãlniceanu, mai apoi,
editorul acestor „cronici“ vechi, ºi Negruzzi chiar, învaþã româneºte
pe „cãrþi de învãþãturã“ rãmase de la copiºtii secolului al XVIII — lea.
Acum se dovedeºte cã „enciclopedismul rustic“ constituise o soluþie
de miracol, ce lucreazã profund ºi îndelungat ºi cã acest „Thesaurus“
devenise, fãrã a se declara, model ºi reper.

Cãci, la drept vorbind, literatura românã nu înregistrase rup-
turi substanþiale deºi la o privire prea de tot grãbitã miºcãrile supe-
rficiale devin abia perceptibile de la Stolnicul Cantacuzino, Cantemir
ºi Niculce ºi pînã la Asachi, Heliade Rãdulescu ºi Gheorghe Lazãr.
Însã pe dedesuptul structurilor de ocupaþie, totul reintrã în ciclul
manuscris ºi în oralitate, reproducînd forme tradiþionale, încerca-
te ºi confirmate, reproducînd o regresiune pînã la nucleu. Conti-
nuitatea se evidenþiazã abia odatã cu „paºoptismul“. Dar, ca urmare,
acesta apãru nu pe loc gol, ci pe un teritoriu cultural populat pre-
tutindeni, dar în chip lent ºi cursiv cãci fãrã acei dieci, grãmãtici,
„cronicari ai clipei“, glossatori ºi copiºti ai secolului al XVIII — lea (care,
în felul lor, reediteazã un umanism patristic) nu s-ar putea expli-
ca, la 1848, coerenþa doctrinarã ºi fluenþa limbii, documentînd, aceas-
ta, o exercitare îndelungatã ºi o cultivare atentã. Rezistenþa mutã,
adoptatã cu metodã timp de peste o jumãtate de secol (pînã cãtre
1800 ºi, apoi, la 1821), nutreºte o ideologie a restauraþiei ce
conduce treptat la polarizãri ºi concentrãri de conºtiinþe diverse ºi,
în cele din urmã, la directivã. Atunci cînd apãru, literatura
paºoptiºtilor nu era încã, la 1848, „literaturã paºoptistã“ ºi putem
zice ºi noi cã abia pecetea lãsatã devine vizibilã ºi nu se imprimã în
tradiþia fundamentalã decît tîrziu. Modelul este însã capital. Cãci,
de fapt, înainte ºi, desigur, în vremea insurgenþei, literatura se înfã-
þiºeazã ca o formã a propagandei, este agitatoricã ºi, supunîn-
du-se unui scop în imediat, va fi pragmaticã. Este o literaturã de
proiecte, programe ºi „protestaþii“, conþinînd expuneri de „prinþipii“,
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unele dintre ele încã irealizabile deºi scriitorul nu fourierizeazã exce-
siv. Acest strat doctrinar ºi cu obiectiv meliorist are organicitate
ºi izvorãºte din nãzuinþe reprimate îndelung, a cãror formulare pro-
dusã abia acum, aratã mai degrabã stãruinþa într-o evoluþie în ter-
men propriu ºi sentimentul necesitãþii ei. Pare cã îl auzim pe
Eminescu, cãruia, în Doina, „tot românu’ plînsu-i-s-a“. Existã, de altmin-
teri, precum un „corpus“ religios, programele iniþiale: „Protestaþie
în numele Moldovei, a Omenirei ºi a lui Dumnezeu“ (1848), care
este cu precãdere elaboraþia lui Vasile Alecsandri, „Prinþipiile noas-
tre pentru reformarea patriei“ (1848), proiect colectiv al revoluþionari-
lor moldoveni, „Dorinþele partidei naþionale în Moldova“ (manifestele
alcãtuite de Kogãlniceanu), „Drepturile românilor cãtre Înalta Poartã“,
de Bãlcescu. Ele nu sînt cu totul noi cãci pornesc din numeroase
alcãtuiri premergãtoare ºi dacã am înlãtura o componentã filantro-
picã ºi romanticã, ilustrînd un umanitarism abstract, ajungem la fun-
damente, acolo unde sãlãºluiesc ideile ireductibile ºi vechi. Acestea
se reflectã ºi în literaturã, unde apar „îndrumãrile specificiste“. O
ipotezã de program literar românesc repede înlãturatã ºi culca-
tã la pãmânt e reprezentatã de revista „Dacia literarã“, apãrutã la
Iaºi în 1849 (ianuarie — iunie), sub direcþia lui Mihail Kogãlniceanu.
„Introducþia-program“ e un manifest al Restauraþiei ºi nu e o întîm-
plare cã publicaþia fuse repede suspendatã de forþele delegate de
Împãrãþiile circumvicine. „Dacia literarã“ (ce sugereazã, încã de la
titlu, o nãzuinþã de re-zidire) urmãrea „realizaþia dorinþii ca românii
sã aibã o limbã ºi o literaturã comunã pentru toþi“. „Ideea unitãþii
naþionale“ e prezentã aici în termeni care erau în secolul al XVII-lea
ºi în predosloviile lui Varlaam Moþoc la „Cazanie“, în introducerea
pusã de Simion ªtefan, transilvãneanul, la versiunea româneascã a
„Noului Testament“ de la Alba Iulia ºi va fi fost mai mult decît un
scop ºi în istoriografia moldoveneascã a lui Grigore Ureche, Miron Costin,
Dosoftei ºi Dimitrie Cantemir, la valahul Constantin Cantacuzino
Stolnicul ºi la „ªcoala Ardeleanã“. Ea rãmîne stãruitoare ºi se sileºte
a se pãstra ºi în „mica literaturã“ manuscrisã a secolului al XVIII-lea,
cînd circulaþia cãrþii pare a se intensifica pretutindeni unde se citea
„româneºte“ realizînd unitatea culturalã în strat ocult. „Progra-
mul“ nu se rezumã la atît, el propune o literaturã a românilor de
pretutindeni, scrisã într-o limbã româneascã unitarã ºi cu materie
istoricã româneascã. Imitaþia e respinsã în temeiul unor tradiþii ce
au valoare în absolut ºi sînt comparabile cu a oricãrui alt popor, ceea
ce dã argument spre a nu ne simþi inferiori: „Istoria noastrã are
destule fapte istorice, frumoasele noastre þãri sînt destul de mari,
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obiceiurile noastre destul de pitoreºti ºi de poetice pentru ca sã putem
noi gãsi sujeturi de scris, fãrã sã avem pentru aceasta trebuinþã
sã ne împrumutãm de la alte naþii“. Cu aceste propoziþii, Mihail
Kogãlniceanu devine unul dintre teoreticienii „specificului naþional“ în
literaturã, formulînd o doctrinã a recuperãrii de fond autohton ºi,
prin aceasta, croind o Reconquista superioarã, din toate punctele
de vedere, argumentaþionismului „ªcolii Ardelene“. Aceasta practi-
ca o culturã de ripostã, rãspunzînd în felul ei, versiunii habsbur-
gice a etnogenezei românilor — unde falsul domneºte — cu o ipotezã
reducþionistã, de fel „creol“. Sîntem departe, adicã mai în general,
ºi de polemismul intuitiv din istoriografia clasicismului de secol XVII,
de la Miron Costin, Constantin Cantacuzino-Stolnicul ºi Dimitrie Cantemir.

Fundamental ºi nou este modelul istoric cãci „paºoptismul“
venea, înainte de toate, cu un istoricism salutar, de origine romanti-
cã însã cu materia acumulatã local. Însã aceasta trebuia cunoscutã,
editatã ºi valorificatã. O anumitã „preistorie“ exista, totuºi. Compi-
laþiile de „cronici“ adunate în condice ºi rãspîndite prin copiere con-
stituiau, în secolul al XVIII — lea, întîia acþiune de ediþie manuscrisã
de izvoare interne. Acum, Mihail Kogãlniceanu ºi Nicolae Bãlcescu
trec la editare tipãritã ºi fundamenteazã un prototip de acþiune unde
istoricul, intelectualul ºi scriitorul se întîlnesc cu necesitate într-o
singurã formulã de personalitate. Dar ediþia devine „fetiº“ cãci abia
din acest corpus de documente rezulta recucerirea unei memorii
obturate, în precedentul istoric imediat, de fanariotism ºi de perioa-
da „Regulamentarã“. Concepþia aceasta e schiþatã de Nicolae
Bãlcescu (în „Cuvînt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor“)
ºi e tradusã în fapt de Kogãlniceanu, în „Letopiseþele Þãrii Moldovei“
(vol. 1-3, 1842 — 1846) ºi de Nicolae Bãlcescu însuºi, prin cola-
borarea cu August Treboniu Laurian la „Magazin istoric pentru Dacia“.
Aici apar, între 1845 — 1848, numeroase fragmente din „cronicele
românilor“ ca ºi „izvoare“ strãine ce îi privesc pe români. Istoria devine
„învãþãtoarea naþiei“ ºi ea va fi chematã sã edifice moralul pe orice
cãi, inclusiv prin creaþie. În poezie, de pildã, Vasile Alecsandri e un
adevãrat istoriograf ºi un cronicar de episoade documentare trans-
portate în baladesc ºi cîntate în ritm folkloric ce ar fi trebuit sã fie
mãsura noastrã epopeicã, versul unei posibile „Iliade“. Esenþialã este
istoria la Grigore Alexandrescu, „Umbra lui Mircea la Cozia“ fiind
capodopera. Poezia lui Bolintineanu (din „Legendele istorice“, remar-
cabile fiind „Muma lui ªtefan cel Mare“, „Daniil Sihastrul“) nu poate
fi înþeleasã în afara codului istoric, poetul încercîndu-se ºi în epopee,
cu „Traianida“. Cezar Bolliac evocã într-un episod pe „Domnul Tudor“
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ºi „revoluþiunea“ lui. În versetele „Cîntãrii României“, a lui Alecu Russo,
inspiraþia istoricã se întrevede. Proza se înalþã repede la valori de
etalon, odatã cu nuvela istoricã „Alexandru Lãpuºneanu“, constru-
itã în scheme clasice ºi cu o energie shakesperianã în jurul biografiei
unui voievod trãdat de boieri ºi victimã a unui mecanism aproape
romantic. Prozã istoricã e, pînã la un punct, ºi aceea practicatã de
Bãlcescu în „monografiile“ lui („Postelnicul Constantin Cantacuzino“,
”Logofãtul Miron Costin“), unde document ºi naraþiune se întrepãtrund.
Istoria e copleºitoare ºi epicã în „vieþile romanþate“ compuse de
Bolintineanu. Istoria „recentã“ e înfãþiºatã de Alecu Russo în „Studie
moldovanã“. Naraþiile lui Kogãlniceanu cuprind ºi cîteva încercãri cu
substanþã istoricã („Un vis al lui Petru Rareº“), autorul fiind însã mai
degrabã istoric decît prozator. În sfîrºit, acum apare excepþionala
sintezã, de aspect monografic, a lui Nicolae Bãlcescu „Românii supt
Mihai-Voievod Viteazul“, unde cercetarea minuþioasã se combinã cu
parabola de mit naþional ºi cu un mesianism caracteristic „paºop-
tismului“ însã a cãrui origine nu trebuie pusã întrutotul pe seama
exaltãrii romantice. Ea provine ºi din Renaºterea patristicã a se-
colului al XVIII — lea ºi împleteºte finalismul etic creºtin cu idealul
naþional, formulînd o „democraþie a popoarelor“, cu originã ortodoxã.

Istoricismul acesta mesianic nu-i însã îngust ºi prea condiþio-
nat confesional, aºa cum fusese acela al romanitãþii exclusiviste a
„ªcolii Ardelene“. El are o trãsãturã ºtiinþificã nediscutabilã ºi îºi pro-
pune a fundamenta o doctrinã a restauraþiei cu un conþinut valabil
în absolut ºi fãrã a se preocupa, mai cu seamã, a rãspunde nece-
sitãþilor clipei. Cultura devine acþiune cu proiect ºi nu doar reacþie.
Astfel încît românitatea începe a fi vãzutã din nou — ºi în urmarea
unei intuiþii ce aparþinuse ºi lui Dimitrie Cantemir ºi stolnicului
Cantacuzino — ca efect al unui adaos roman aflat în mixturã cu po-
pulaþia neîntrerupt autohtonã geto-dacicã. Înainte de Bogdan Petriceicu
Haºdeu, care va fi, dupã 1870, restauratorul deplin al „dacismului“,
romanticii paºoptiºti re-descoperã Dacia; o „Dacie“ fundamentalã,
eroicã, un depozit de mituri, pe care o deshumase ºi Gheorghe Asachi.
Acum se încearcã o definire a specificitãþii naþionale întreprinsã în
prezenþa celor doi factori etnogenetici esenþiali (dacic ºi roman) ºi
resurecþia temei „substratului“, aparent prea apãsatã, se explicã prin
necesitatea de a pune la locul ei ºi a echilibra epoci întregi de ig-
norare a unui strat cultural originar ce asigurã, în fond, stãruinþa de-
mograficã într-un ciclu neîntrerupt, de cîteva mii de ani. „Dacismul“
paºoptiºtilor va fi, deci, un pandant românesc al celtismului ossianic
ºi al medievalismului romanticilor germani, o reconstituire a unei
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Europe a originilor dispãrutã de pe hãrþile clipei însã conservate în
adîncimi sufleteºti ºi fundamentalã într-o lume europeanã netulburatã
esenþial de revãrsãrile de popoare ale Evului Mediu timpuriu. Aces-
ta va fi fost ºi o dovadã cã existase o „Antichitate românã“.

Invocarea acestei „antichitãþi“ se face în chip curent. Revista
literarã cea mai de seamã se cheamã, aºadar, „Dacia literarã“, con-
tribuþiile istorice se tipãresc în „Magazin istoric pentru Dacia“, iniþiat
de Nicolae Bãlcescu. Dacia se întrevede la Cezar Bolliac nu doar în
„Cãlãtoria arheologicã în România“ (1861) ci ºi în jurnalisticã („Scri-
sori în þearã“) ºi este evocatã în poezie („Acvila strãbunã“, „La Ro-
mânia“). Decebal este invocat de Alecu Russo („Décébal et Etienne,
étude historique“) ºi pus într-o serie istoricã, de personalitãþi politice
tutelare. Dacii constituie obsesia lui Gheorghe Asachi ºi în general
oriunde este vorba de folklorul pãgîn trebuie sã înþelegem stratul an-
tropologic pre-roman ºi, deci, îl întrevedem pe Getul prototipistic.

Dar revigorarea „dacismului“ ar fi trebuit sã modifice, cu rea-
zem de geografie istoricã, imaginea romanitãþii orientale de etno-
genezã, adicã spaþiul burebistan constituit de numeroasa populaþie
geto-dacã ºi tracicã. În acest fel se explicã interesul „paºoptiºtilor“
pentru românitatea sud-dunãreanã, pentru aºa-numiþii „aromâni“ a
cãror civilizaþie româneascã pãstreazã trãsãturi arhaice mai multe
decît ceea ce se desfãºoarã în nordul Dunãrii. La drept vorbind, ºi
aici se reînnoadã un fir nevalorificat cãci întîile menþiuni substanþiale
privitoare la ei aparþin tot secolului al XVII-lea ºi anume poetului ºi
istoricului Dosoftei, aromân ºi el. Ofensiva culturalã aromânã este,
dealtminteri, impunãtoare în secolul al XVIII-lea cînd aceºtia contri-
buie, prin iniþiativã ºi efort economic, la apariþia presei vieneze ºi
însoþeºte acþiunea lui Gheorghe ªincai, Petru Maior ºi Samuil
Micu — Klein prin aºa-zisa ºcoalã de la Moscopole (oraº vestit în
Grecia, distrus din temelii de otomani) ce trebuie, pe bunã dreptate,
socotitã a fi „un dublet al ªcolii Ardelene9“.

Dar pe aromâni, „Paºoptismul“ îi recupereazã ºi în ideea unei
românitãþi ideale ºi, deci, ca un adaos la evoluþia ulterioarã ce va fi
de neînlocuit de atunci încolo. Fundamentalã este acum contribuþia poe-
ticã a lui Dimitrie Bolintineanu (de origine aromânã), ce ne dã, în poe-
ziile din „Macedone“, tablouri de viaþã etnograficã a românilor sud-dunãreni
ºi, în prozã, remarcabile descripþii ale lumii acesteia aflate parcã în alt
ciclu istoric („Cãlãtorii la Românii din Macedonia ºi Muntele Athos“, 1863).
Despre românii din Balkani face cîte o semnalare ºi Kogãlniceanu
într-o schiþã, franþuzeascã, de istorie a românilor „din toate pãrþile“.
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De aci ºi pînã la tabloul etnografic ºi istoriografic fãcut cu mînã de expert
de T.T. Burada nu mai este decît un pas.

Aceastã întoarcere a literaturii cãtre sinele ireductibil al na-
þiunii are pretutindeni drept obiectiv revelarea unei specificitãþi de com-
poziþie ºi de evoluþie, doveditã originalã prin participarea unui lung ciclu
etnografic, tradus literar prin folklor. „Paºoptiºtii“ intuiesc (ºi unii teo-
retizeazã aceasta) funcþiunea hotãrîtoare a tradiþiei populare ºi a ora-
litãþii în reproducerea în mãsuri proprii a literaturii ce exprimã „români-
tatea“. Folklorul devine argument în a ne deosebi faþã de alþii, ºi, fiind
proba strãvechimii noastre, se va arãta dovada ultimã ºi de necontra-
zis a puterii de creaþie în termen propriu. Aceasta este o ipotezã de
evoluþie foarte plauzibilã ºi este meritul acestor romantici din Carpaþi
de a o fi sugerat într-un fel ce s-ar rezuma cu aceste vorbe: un fond
autohton strãvechi, pãgîn ºi mitic, peste care se adaugã romanitatea
ºi, apoi, creºtinismul, contribuind la apariþia unei romanitãþi orientale
fundamentalã în Europa rãsãriteanã, întinsã pe un spaþiu vast ºi înain-
tînd cultural într-o formulã popularã, oralã, folkloricã. De altfel, matu-
ritatea întîilor forme de manifestare cultã dovedea, vorbind în termen
literar, un exerciþiu îndelungat al limbii ºi chiar ºi o tradiþie, necunos-
cutã integral, de expunere savantã.

Deºi nu sînt cele dintîi semne de interes pentru folklor — cãci
acestea apar de timpuriu, din secolul al XVII — lea ºi continuã neîn-
trerupt în manuscrisele „enciclopedismului rustic“ — culegerile de lite-
raturã popularã ale paºoptiºtilor definitiveazã o construcþie cu te-
meliile anterioare puse foarte solid. La 1842, Vasile Alecsandri des-
coperea geniul poporan împreunã cu Alecu Russo, ºi publica „balade
adunate ºi îndreptate“ (1852 — 1853) ca ºi „poezii populare ale ro-
mânilor“ (1866); componenta folkloricã rãmîne esenþialã în opera
lui poeticã, de neînþeles la valoarea adevãratã fãrã aceastã contri-
buþie. Alte culegeri propun creaþie poporanã unor medii europene,
spre a se arãta „valoare“ ºi „istorie diferitã“: „Ballades et chants po-
pulaires de la Roumanie: (Principautés Danubiennes“, 1885). 

Însã folklorul este obsedant pentru scriitorul român ca factor
„specificist“. Sugestia poporanã e fundamentalã la Bolintineanu, unde
romantismul de extracþie germanicã, burgerianã, se împleteºte cu
un fond magic, autohton, pãgîn ºi popular. Scene de etnografie se
gãsesc în „San Marina“ ºi în prozele de cãlãtorie în medii þãrãneºti
ºi arhaice. Cezar Bolliac se preocupã de „poezia popularã“ ca ideo-
log ºi folklorist, ca ºi Alecu Russo, a cãrui preocupare pentru fol-
klor este neîntreruptã. „Zburãtorul“ vine, la Ion Heliade Rãdulescu,
din folclor, popularã este, de altminteri, întreaga operã a lui Anton
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Pann, ultim supravieþuitor al mentalitãþii rusticizante a veacului an-
terior. Folclorul rãmîne nu doar pentru „paºoptiºti“ un argument al
definirii „naþionalitãþii“, deci un factor de specificare, ºi nu-i fãrã sem-
nificaþie a nota cã ºi Dora d’Istria („europeanã“ de origine românã,
cu numele iniþial de Elena Ghica) semnala, cãtre 1859, „La natio-
nalité roumain d’après les chants populaires“.

Odatã ce literatura oralã se impuse sistematic ºi ajunse, prin
exercitare, la o anume aºezare „cultã“, ies la suprafaþã ºi se insta-
leazã în literaturã „Marile mituri”10. Întîi este „Mioriþa“, socotitã a fi
mitul exponenþial, de unde Lucian Blaga a dedus „Spaþiul mioritic“,
propriu unei civilizaþii de sedentari ce stãpînea o geografie a ondula-
þiei de unde vin armoniile ºi echilibrul clasic. Apoi, „Zburãtorul“ — mit
al psihologiei nubile, amestecînd reacþia biologicã obiectivã ºi prac-
tici magice ºi pãgîne. Urmeazã „Meºterul Manole“, mit sacrificial,
„Dochia ºi Traian“ — mitul etnogenezei, figuraþie a coexistenþei dacilor
cu romanii — „Toma Alimoº“ — mit al rãspunsului unui popor uzur-
pat, de autohtoni cu sentimentul posesiunii geografiei moºtenite foarte
dezvoltat. Acestea sînt culese acum, ori prelucrate cult, de Vasile
Alecsandri, Ion Heliade Rãdulescu, Gheorghe Asachi. Dar, deodatã,
se deschid perspective tulburãtoare asupra unor straturi de strã-
vechime ce lucraserã nevãzute în formula româneascã ºi vor acþiona,
de atunci înainte, în mod „lãmurit“ ºi direct. 

Dar exaltarea straturilor de strãvechime implicã nu doar direc-
tiva literarã. Miturile, cu vîrsta lor inanalizabilã, legitimeazã o colecti-
vitate istoricã ºi îi dau mãsura spre a se exprima diferenþiat. Ast-
fel nu mai are vreun reazem acel complex de inferioritate creat ºi
întreþinut de fanarioþi ºi în vremea „Regulamentului organic“, ce spu-
nea cã românii ar fi fost un popor tînãr ºi fãrã istorie, a cãrui crea-
þie trebuia începutã abia acum prin import de formule. Ei ar fi fost
destinaþi numai imitaþiei, inclusiv în aºezãrile sociale cãci pretinsa
„tinereþe“ a poporului acesta îl fãcea incapabil sã îºi poarte de grijã
ºi sã se afirme, în orice fel ºi oricînd. Dar în aceastã ordine de idei,
„paºoptismul“ însemneazã, sfîrºitul iluziei protecþioniste ºi înce-
putul unui ciclu de energetism naþional ce împlineºte Unirea Princi-
patelor de la 1859, Independenþa faþã de otomani (de la 1877) ºi,
în fine, deplina unitate a românilor, la 1918.

Scriitorul ilustreazã, în felul lui, aceastã doctrinã ºi putem zice
cã abia acum se începe o adevãratã ofensivã europeanã a culturii
române, exprimatã prin egalitate virtualã de forþe ºi cu sentimentul
universalitãþii propriei formule mai înainte, fãrã complexul originii, mai
încoace. Aici se lucreazã în mãsuri absolute ºi se propune Europei
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o soluþie geticã. Oricum ar fi fost, acestea sunt, fãrã îndoialã, cele
dintîi formulãri sistematice de proiect de literaturã românã în termen
propriu, originist, deci „universal prin subiect“. „Paºoptiºtii“ intuiesc,
deci, acea formulã de europenitate carpaticã, unde intrã deodatã
strãvechimea ºi miturile, folklorul ºi o diferenþiere, necesarã, de cicluri
istorice fiind învederat cã de aici putea sã porneascã (ºi a pornit, de
altminteri) o restauraþie a întregului pe care alþii, în alte vremi, nici
nu cutezau s-o încerce. Tot ce ar fi participat, vãdit sau intuit, la
conformaþia de tainã a materiei naþionale, se invocã ºi se între-
buinþeazã. Este redescoperirea tuturor ipotezelor de creaþie posibile.

Hotãrîtoare rãmîne, aºadar, aceastã ipotezã de Reconquistã,
aceastã recucerire a memoriei înþeleasã în epocã ºi fãcutã posibilã.
Generaþia ce îi urmeazã continuã, de altfel, aceastã investigaþie de
origini ºi specificismul organizat ºi nu-i fãrã temei a se spune cã abia
în acest punct rotitor se regãsesc principiile interioare, constituite
din cele dintîi momente ale etnogenezei ºi pînã în vremea de azi.

Astfel apar, dupã istoricii ce ridicarã fundaþiile, precum Nicolae
Bãlcescu ºi Mihail Kogãlniceanu, alþi cercetãtori ai strãvechimii.
Alexandru Odobescu (1834-1895) fundamenteazã studiul arheologic
(în „Istoria arheologiei“) ºi ne lasã monografia privitoare la antichitãþile
din Subcarpaþii Valahiei („Le Trésor de Petrossa“); I.G. Sbiera (1835-
1916) desluºeºte lumini noi în „mileniul tãcut“. („Traiul românilor înainte
de fundarea staturilor naþionale“ ºi „Contribuþii pentru o istorie a românilor
de la originea lor încoace pînã la iulie 1504“), V.A. Urechia (1834-1901)
culege documente ºi se încearcã într-o istorie de uz didactic, anunþînd
sinteza care este ºi azi „Istoria românilor din Dacia Traianã“, a lui A.D.
Xenopol. Tema „romanitãþii orientale“ preocupã pe T.T. Burada (1839-
1923), ale cãrui cercetãri, prin investigaþie pe teren, comunicã excep-
þionale „materialuri“ documentare, etnografice ºi etnomuzicale, privind
pe românii din Macedonia, din Pireu, din Salonic, Boemia ºi Moravia,
din Orientul Apropiat. Sinteza fundamentalã, care este opera lui Bogdan
Petriceicu Haºdeu (în „Istoria criticã a românilor“, „Cuvinte din betrani“,
„Etymologicum Magnum Romaniae“), de fapt, strãlucitã dezvoltare de
teme paºoptiste (dacism, folclor, romanitate balcanicã, mituri, arhai-
citate) nu s-ar fi produs, poate, fãrã impulsul generaþiei eroice ce îl pre-
cede. De aci ºi pînã la studiul sistematic al lumii dacice, produs, mai
întîi, prin încercãrile lui Gr. C. Tocilescu (1850-1909), un precursor al
lui Vasile Pârvan ºi continuator al lui Haºdeu (cu „Dacia înainte de romani
din punct de vedere geografic, istoric, arheologic“) este numai un pas.

Însã, „specificul“ nu se rezumã nicidecum la „antichitãþi“, avînd
în vedere cã ºi soluþia folkloricã arãtatã „la Paºopt“ îºi gãseºte com-
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pletãri dintre cele mai sistematice. Acum apare ideea epopeii po-
pulare a românilor, un fel de ipotezã a Kalevalei carpatice, enun-
þatã aici înainte de Elias Lõnnrot. Noi am fi avut, astfel, o vîrstã
homericã ce nu s-a rezumat la Antichitate ºi deficitul nostru ar fi
fost cã nu l-am avut pe Homer. Dar epopeea presupunîndu-se cã
va fi existat, nu puþini folkloriºti se încercarã s-o regãseascã ori sã
o re-compunã din posibile fragmente conservate. Athanasie M.
Marinescu (1849-1914) se strãduise astfel sã adune ºi sã corecteze
„Poezie poporalã. Balade culese ºi corese“ (vol. 1-2, 1859-1867),
Petre Ispirescu (1830-1887) culege „Basmele românilor“ ºi, în spi-
ritul lui Vasile Alecsandri, le literaturizeazã în gustul creaþiei culte;
G. Dem. Teodorescu (1849-1900) adunã, în tomuri impunãtoare,
„Poeziile populare ale românilor“ (1885), ºi colindele („Noþiuni des-
pre colindele române“, 1879) folkloristicã fac ºi Th. D. Speranþia (1856-
1939), cu „Mioriþa ºi cãluºarii. Urme de daci“ (1914) ºi Moses Gaster
(1856 — 1939) — „Literatura popularã românã“ (1883).

Însã adevãrata enciclopedie etnograficã româneascã rãmîne
opera lui Simeon Florea Marian (1847-1907). Cu „Tradiþiuni popo-
rale române“ (1878), „Ornitologia poporalã românã“ (1-2, 1883),
„Nunta la români“ (1890), „Naºterea la români“ (1892), „Înmormîn-
tarea la români“ (1893), „Vrãji, farmece ºi desfaceri“ (1893), „Sãr-
bãtorile la români“ (1-3, 1898-1901), „Insectele în limbã, credin-
þele ºi obiceiurile românilor“ (1903), „Pãsãrile noastre ºi legendele
lor“ sîntem în intemporal, într-un spaþiu al permanenþelor ºi recupe-
rarea pare sã fie, de aci înainte, neîmpiedicatã de uitãri, materie
ce nu s-a adunat ºi de substanþã esenþialã ce se ignorã.

Desfãºurãrile ulterioare vor fi uimitor de rapide dar se pro-
duc, oricît nu ar plãcea aceasta, în cadre stabilite de „paºoptiºti“.
Ele confirmã ºi se întãresc prin rãdãcinile organice sistematizate
acum, la jumãtatea secolului XIX, din materii vechi ºi verificate. Va
fi o continuitate de proces netulburat de oricîte încercãri de rup-
turã, ce se observã ºi în reproducerea lui post-paºoptistã. De la
generaþia lui 1848 pînã în epoca „Junimii“, legãtura este directã ºi,
la drept vorbind, apariþia în literatura românã a lui Titu Maiorescu (1840-
1917), Ion Creangã (1839-1889), Ion Slavici (1848-1925), I.L.
Caragiale (1852-1912), Al. Macedonski (1854-1920), definind un
alt „Siglo d’oro“, e tutelatã de prezenþa, contemporanã, a lui Vasile
Alecsandri, Costache Negruzzi, Costache Negri, Grigore Alexandrescu,
Mihail Kogãlniceanu, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, „paºoptiºtii“
ce supravieþuiesc revoluþiei eºuate ºi exilului. Într-un anumit sens,
ei rãmîn „Învãþãtorii secreþi“. ªi cînd dupã 1870, în literatura românã
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apãru Mihail Eminescu, „omul deplin“ al ei, se putea spune cã nimic
nu mai împiedica o culturã naþionalã sã fie ceea ce o rînduise tiparul
ei ireductibil. În ciclul recuceririi memoriei la români se configura
paradigma eminescianã.

1988

NOTE
Asupra epocii paºoptiste a literaturii române studiile fundamentale sînt cele ale

lui Dimitrie Popovici — „Romantismul românesc“, (1969) ºi Paul Cornea — „Originile roman-
tismului românesc“, ed. Minerva, 1972 ºi „Oamenii începutului de drum“, ed. Minerva,
1974. „Preromantismul“, cuprinzînd o perioadã de tranziþie, e studiat de Mircea Anghe-
lescu. „Preromantismul românesc“, ed. Minerva, 1971. Documente fundamentale în „1848
la români“, vol. 1-2, ed. Cornelia Bodea, ed. ªtiinþificã ºi enciclopedicã, 1981.

1. Despre „paisianism“ cf. Antonie Plãmãdealã — „Dascãli de cuget ºi simþire
româneascã“, Buc. 1981, passim.

2. Teoria „enciclopedismului rustic“ — la Artur Silvestri, în „Limbã ºi literaturã“,
vol. II/1987, p. 286-289 o temã ce va trebui tratatã organizat.

3. Cf. Ciprian Zaharia în „Benedictina“, Roma, nr. 4/1987, unde e fãcutã,
cu acribie ºtiinþificã, demonstraþia prioritãþii „filocaliei“ paisiene faþã de cea „aghiori-
tã”; studiu ce revoluþioneazã problema. 

4. Tradiþia ideologiei revoluþionare, a unitãþii ºi independenþei românilor — la Stelian
Neagoe“ — „Istoria Unirii Românilor“, ed. ªtiinþificã ºi enciclopedicã, 1986, p. 86-201.

5. Mircea T. Radu — „1821. Tudor Vladimirescu ºi revoluþia din Þara
Româneascã“, ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1978, G.D. Iscru — „Revoluþia din 1821
condusã de Tudor Vladimirescu“, ed. Albatros, 1982 ºi Nestor Vornicescu — „1821.
Descãtuºarea“, Craiova, 1981

6. Antonie Plãmãdealã — „Lazãr-Leon Asachi în cultura românã“,Sibiu, 1984. 
7. O încercare solidã, documentatã — la Ilie Bãdescu — „Sincronism european

ºi culturã criticã româneascã, „ed. ªtiinþificã ºi enciclopedicã“,1984.
8. Hristu Cândoveanu — „Un dublet aromân al ªcolii Ardelene“, „Luceafãrul“,

19 ian.1985, p. 1 ºi 7.
9. Ovidia Babu — „Dacii în poezia romanticilor români“,ed.Minerva,1974.
10. Despre „miturile fundamentale“ — G.Cãlinescu — „Istoria literaturii române

de la origini pânã în prezent“,ed. Fundaþiilor,1941,p. 61-65, unde se pot consulta,de
altfel,capitolele „Descoperirea Occidentului“, p. 67-123, „Romanticii“, p.125-159,
„Mesianicii pozitivi“, p. 167-186, „Patrioþi ºi umaniºti“ p. 233-250; bibliografie obliga-
torie pînã azi.
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MARELE COD

„Legenda cãrþilor arse“, industria de manu-
scrise ºi reþelele populare

Încã prea puþin studiatã altfel decât în registru confesional,
filologic ori moralizator, contribuþia Sfintelor Scripturi este însã ca-
pitalã spre a se înþelege materia ireductibilã ce alcãtuieºte litera-
turile europene ºi însuºi modul creºtin de a gândi, în totalitatea
ce se diferenþiazã. Cãci, de fapt, acestea alcãtuiesc Marele Cod
de mituri, principii ºi imaginar colectiv, aflat adesea în straturi ne-
bãnuite, ce trebuie descifrate ori de câte ori apar noi perspective,
capabile a pune totul într-o luminã ineditã. 

Astfel de concluzii se întrevãd prin douã ediþii recente, impu-
nãtoare prin aspectul lor academic ºi preþioase fiindcã înfãþiºeazã
document privind limba românã literarã din sec. XVII — adicã Noul
Testament de la Bãlgrad (Alba Iulia, 1648) ºi Biblia de la Bucu-
reºti (1688). Sunt adevãrate monumente, numãrându-se între ma-
rile traduceri tipãrite în româneºte, iar apariþia lor într-o relativã
contemporanitate cu Cazania lui Varlaam (1643) ºi cu Psaltirea
lui Dosoftei (1673) indicã un curent de românizare a Sfintelor Scrip-
turi, ce consacrã ºi modeleazã. De fapt, secolul XVII, ce ar trebui
sã considerãm astãzi ca fiind „El Siglo d’oro“ local ºi adevãratul clasi-
cism românesc, face sã coexiste o serie importantã de scriitori

85

Gavril Uric. Evanghelistul Marcu.
Miniaturã 1429 Mânãstirea Arbore. Legenda Sf. Nichita



ºi cãrturari — precum ar fi cronicarii Grigore Ureche ºi Miron Costin,
enciclopediºtii Nicolae Milescu Spãtarul, Dimitrie Cantemir, stolni-
cul Constantin Cantacuzino, poetul Dosoftei — cu Arhipelagul Cãr-
þilor Consacrate, la geneza cãrora aceºtia participarã adesea în
mod strãlucit. Aceasta este prima fuziune a celor douã straturi in-
telectuale (laic ºi ecleziastic) din cultura românã, straturi ce vor
întâlni totodatã, în opera lui Dosoftei ºi Cantemir, dimensiunea po-
pularã — cel de-al treilea strat — cea mai constantã, cea care sus-
þine specificul acestei culturi. La drept vorbind, Biblia de la
Bucureºti, cunoscutã drept Biblia lui ªerban Cantacuzino, încunu-
na, în 1688, îndelungatul ºi impresionantul efort fãcut pentru pu-
blicarea în limba românã a Scripturilor, a cãrui întîie sintezã fusese,
un secol mai devreme, Palia de la Orãºtie (de fapt, „Vechiul Tes-
tament“, de unde venise ºi numele de „paleia“ — în greacã „vechi“).
La rândul ei, „Palia“ fãcea bilanþul unei etape de tatonãri, reprezen-
tatã în secolul XVI de diaconul Coresi, cu Tetraevangheliarul româ-
nesc (1561), Psaltirea româneascã (1570) ºi Liturghierul româ-
nesc (1570). Dar Tetraevangheliarul însuºi avea sã slujeascã, în
secolul urmãtor, drept model de tãlmãcire pentru Noul Testament
de la Bãlgrad ºi pentru Biblia de la Bucureºti. Stãruinþa acestei
acþiuni de „naþionalizare“ a literaturii bisericeºti devine izbitoare dacã
adãugãm „Paliei de la Orãºtie“, admirabilele sinteze de retortã ulte-
rioare ale învãþatului Varlaam Moþoc ºi ale lui Dosoftei, amîndoi
Mitropoliþi. În aceastã miºcare de „românizare“ a limbii se sprijinã,
în secolele XVI si XVII, acþiunea culturalã localã; „creºtinã“ ºi, toto-
datã, „ortodoxã“, cãci contribuþia Reformei apare mai degrabã secun-
darã deºi se evocase, odatã, ºi se înfãþiºa drept factor stimulator
în a se întocmi cãrþi în limba „Neamului“. De fapt, elementul decisiv
pare a fi consolidarea unei conºtiinþe naþionale culte, þâºnind din
imensul substrat spiritual al folclorului, a cãrui conformaþie etnicã
este anterioarã ºi prevaleazã.

Chestiunea depãºeºte aspectul confesional. Ea evocã adaosuri
de sute de ani ºi de multe întreprinderi mãrunte ori mai rãsãrite
care, atunci cînd se impun, circulã ºi capãtã preponderenþã prin
numãr ºi sfîrºesc prin a evidenþia o realitate ce sãlãºuise în strat
adînc. Abia din clipa aceea, odatã cu intervenþia industrialã a tiparu-
lui, sentimentul românesc al identitãþii — ce trebuie socotit, înainte
de toate, un sentiment al unitãþii de limbã — devine oficial ºi vizibil.
Fenomenul este important ºi fiindcã se confirmã, astfel, etapele
stereotipe ce se documenteazã la alþii, ce „se regãsesc“ cu ocazia
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învesmîntãrii Bibliei în vorbele populare. ªi totuºi o „specificitate“
existã. Tiparul românesc se hrãneºte aici dintr-un vast fond de ma-
nuscrise, uºurând fixarea unei limbi ce apare, cînd se impune tipa-
rul, uimitor de exersatã ºi unitarã, fiind urmarea circulaþiei de codice
ºi de cãrþi ce „se editau“ manual, copiate fiind de copiºti, cãlugãri —
învãþaþi ºi „scriitori — caligrafi“. Era, la drept vorbind, o „indus-
trie“ manufacturierã, impulsionatã de o energie misterioasã,
ce se numeºte „rîvnã“. 

Cele douã lumi („tipar“ ºi „manuscris“) nu-ºi fac concurenþã.
Ele coexistã cu naturaleþe, astfel încât, câteva decenii mai târziu,
în secolul XVIII fanariot — când tiparul se va face mai ales cu carac-
tere greceºti ºi chiar în limba greacã — se va recurge la manuscris
pentru a se asigura cã scrisul naþional nu se destramã iar continu-
itatea devine plauzibilã în afara formelor oficiale alogene. Astfel, prin
aceastã enigmã de penumbrã s-a putut observa o legãturã strân-
sã între clasicismul erudit al secolului al XVII-lea, generaþia revoluþiei
de la 1821 (Tudor Vladimirescu, Nicolae Stoica de la Haþeg, Ilarion
al Argeºului, Petrache Poenaru ºi Gheorghe Lazãr) ºi profetica ge-
neraþie paºoptistã (Nicolae Bãlcescu, Mihail Kogãlniceanu, Alecu
Russo, etc.). Aceasta ar putea fi substanþa capitalã care, totuºi,
se întrevede în mod constant ºi în epoci anterioare.

Cãci „preistoria“ pare a fi la fel de lungã ºi de consistentã. In
mod evident, dacã am lua „Palia de la Orãºtie“ drept reper în timp,
traducerile în manuscris sunt mai vechi ºi alcãtuiesc materia nu doar
„tradiþionalã“ ci ºi inevitabilã. Cele mai îndepãrtate ce se cunosc apar-
þin totuºi secolului XVI („Psaltirea Scheianã“, „Codicele Voroneþean“
etc.). Dar, de fapt, aceste „miscelanee“ sunt ele, oare, cele mai vechi
ori, mai degrabã, nu sînt decât cele mai vechi traduceri ce ni s-au
pãstrat? În aceastã materie, concluziile vin cu destule întãriri. Cãci
în materia însãºi de „codice“ scrise într-o româneascã încã înceþoºatã,
aproape totul dovedeºte existenþa unor etape anterioare, uneori impre-
sionante prin vechimea lor ce se intuieºte dar pentru care nu mai
existã documente. Aceasta se observã mai ales prin rudimente de
vocabular latin în evoluþie spre limba românã (demonstraþia a fost
fãcutã de I.C. Chiþimia) ºi, astfel, începe a se corecta încheierea ce
susþine cã traducerile în limba românã ale Scripturii, fie ele manuscrise,
fie mai apoi imprimate, ar dovedi o mare întîrziere ºi, deci, o anu-
mitã capacitate firavã în a se crea în vestmîntul limbii naþionale. ªi
totuºi, este în afarã de îndoialã cã trebuie sã fi existat ºi traduceri
cu vechime (cãci „fãrã cãrþi, nu existã cult“) ºi de altfel sînt examinãri
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recente spre a se afla dacã nu cumva Codicele de la Ieud (ce cuprinde
„fragmente biblice“) nu ar data din 1391 ºi, poate, ºi de mai înain-
te. Alte traduceri trebuie sã fi fost chiar ºi mai vechi, având în ve-
dere prea multele latinisme prezente în cele dintîi traduceri româ-
neºti ale Psaltirii, prin filiera slavonã, ce dovedesc existenþa unui text
proto-român. 

Dar acesta, oare, ar fi putut exista?
Mulþimea limbilor ce primirã, înainte de anul 1000, propriile

lor versiuni ale Scripturilor, contrazice pe cei ce cred cã atunci s-ar
fi introdus obligaþia de a nu permite circulaþia Cãrþilor Sfinte decât
în câteva limbi „sfinte“ (ebraica, greaca, latina). Restricþia pare,
dimpotrivã, sã fi fost impusã mai degrabã spre sfârºitul Evului Mediu,
în perioada sa de amurg. Nu numai argumentele logice, ci ºi câte-
va indicii documentare (ce vor trebui examinate cu mai multã acui-
tate) duc la concluzia cã aceste elemente de „Corpus“ sacru ar fi
fost traduse mai întâi în latina dunãreanã ºi abia apoi în proto-ro-
mânã ºi nu pare lipsit de sens sã observãm cã Biblia goticã se în-
fãþiºase în cuvinte „ne-romane“ ºi „ne-ebraice“ încã în secolul IV la
Nord de Dunãre de cãtre Ulfila, ºi cã versiunile Vulgatei Sfântu-
lui Ieronim au circulat în aceeaºi regiune. Se poate, deci, evoca,
prin logicã dacã nu, încã, prin document, existenþa unor Cãrþi pier-
dute sau distruse. Dispariþia acestor cãrþi — manuscrise, conþinând
texte sacre traduse într-o limba românã „de epocã“, se explicã prin
evoluþia relaþiilor confesionale între Orient ºi Occident, înainte de
schisma din 1054, dar mai cu seamã dupã aceasta. Din acest
punct de vedere, legenda cãrþilor arse pusã în circulaþie pe la 1700
de cãtre savantul Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae), ar
trebui sã tulbure mãcar dacã nu chiar sã pretindã o clarificare ce
ar fi, poate, uimitor de ºocantã prin rezultat. În orice caz, intro-
ducerea limbii ºi scrierii slavone în cercurile erudite româneºti —
dar, de fapt, ale Bisericii — s-ar explica prin ceea ce s-ar putea numi
paradoxul creºtinismului daco-român. Noi, fiind popor de limbã
romanicã si confirmare antropologicã geto-dacã, am fi fost perse-
cutaþi religios de Bizanþ, care impunînd o limbã de cult strãinã —
slavona, aceastã Lingua franca a Europei de Est — ar fi împiedi-
cat, astfel, prozelitismul catolic, fãcut pe „latineºte“ ºi, prin urma-
re, încurajat aici de o limbã „a þãrii“ ce se asemãna. Dar pe de
altã parte, românii nu se „re-latinizeazã“ bisericeºte ºi resping ideea
unei biserici primare, „Latine“, ce li se pare lipsitã de sens întrucît,
ca urmaºi ai geto-dacilor — dupã încheierile lui Herodot — întreþineau
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relaþii directe cu Divinitatea ºi respingeau „intermediarul“, oricine
ar fi fost el. „Þara“ ar rãmînea, astfel, geticã ºi ortodoxã ºi, poate,
bizantinã. Poate cã, în acest fel, s-ar explica întrucît nu vom întâl-
ni aici, mai târziu, nici Reformã ºi nici Contra-reformã occidentalã,
permise, acestea, de teoria primaþialã pe care, însã, Rãsãritul
Europei o ignorã.

Oriºicum ar fi fost, fie ea tradusã în epoci mai vechi sau mai
noi, existenþa Scripturii în limba românã confirmã aici stratul euro-
pean fundamental ce ne comunicã. Cãci, la drept vorbind, acest
mare cod cultural (conform formulei lui Northrop Frye) acþionã conti-
nuu în mediul iniþial ºi ulterior, chiar dacã etapele de aºezare nu
ne sunt încã lãmurite prea bine fiindcã lipsesc verigi. Mai mult chiar,
acesta a ºi fost în Rãsãritul Europei un factor civilizator constituit
ce influenþase organizarea migratorilor ce se oprirã aici (slavi, unguri,
bulgari, cumani etc.). Ei aflã, la vremea cînd au apãrut la Nord de
Dunãre ºi în Carpaþi, o populaþie creºtinã funciarmente europeanã,
cunoscãtoare a Cãrþilor Sfinte, dar o europenitate esenþialã, de la
origini, de dinaintea apariþiei celor douã Europe.

Discuþia depãºeºte cadrul confesional ºi priveºte mai mult
istoria literaturii. De fapt, este vorba de texte literare ce vor con-
stitui coloana vertebralã a literaturilor din „Lumea Veche“, organi-
zate în raport de fondul comun greco-latin, ce cuprinde Antichitatea
clasicã ºi componenta creºtinã. Chiar dacã o literaturã nu se face
(ºi nu se defineºte, nici chiar atunci cînd se începe) din traduceri,
circulaþia lor contribuie la clarificarea limbii, la unificarea practicãrii
ei ºi la definitivarea caracterului ei literar. În fine, nu-i fãrã rost a se
observa cã acestea sînt creaþii de contact, ce întreþin comunicare,
cu mari lãrgimi, în stratul colectiv ºi con-substanþial.

Ediþiile recente de o înaltã þinutã academicã — întãresc aces-
te concluzii ºi le confirmã cu strãlucire. Istoriceºte vorbind, legãtu-
ra dintre aceste impunãtoare monumente de limbã literarã este
incontestabilã cãci ne aflãm aici în marile reþele misterioase ale
identitãþii colective. În aceastã dimensiune, totul se „leagã“ ºi ara-
tã corespunzãtor. Noul Testament de la Bãlgrad, din 1648, va sluji
drept strat iniþial pentru învãþaþii ce vor redacta Biblia de la Bucureºti;
Cazania lui Varlaam Moþoc (1643) va fi un model de limbã ºi stil
în eforturile lui Dosoftei ºi Nicolae Milescu Spãtarul, ce vor avea
ecou în ceea ce va urma, în aceastã Românie cãrturãreascã edi-
ficatã pe substratul Provinciilor.
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La vremea cînd apãruse, Noul Testament de la Bãlgrad (1648)
precedase cronologiceºte Biblia de la Bucureºti (1688), iar edi-
þiile recente pãstrarã aceastã ordine. Dar Biblia de la Bucureºti,
ce se re-editã, în 1988, cu ocazia tricentenarului, prin rîvna cãrtura-
rului Teoctist Arãpaºu, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îºi
aratã imediat ºi tulburãtor caracterul de capodoperã stranie. Aceas-
tã Carte este, precum noteazã editorul, în prefaþã, „cea mai bo-
gatã cucerire culturalã a secolului XVII“ a domnitorului ªerban
Cantacuzino ºi a succesorului sãu, Constantin Brâncoveanu — ce
primise, înainte de urcarea pe tron, misiunea de a-i supraveghea
apariþia, în calitate de ispravnic. Însã întîia ediþie reia ºi rezumã
toate încercãrile anterioare de traducere româneascã a Sfintei Scrip-
turi ºi, deci, ne apare, deodatã, ca un fel de loc geometric ce
capteazã surse integrale ºi le combinã spre a le formula în unicat.
Cãci, în þinuta sa impresionantã ca un fluviu, cartea adunase
ºuvoaiele erudite ale tuturor afluenþilor ce o însoþesc ºi, pe bunã
dreptate, G.Cãlinescu, cel mai de seamã dintre istoricii români ai
literaturii, o descria în acest fel, ce nu se contestã: „Biblia de la
Bucureºti“, a lui ªerban Cantacuzino, din 1688, este pentru limba
românã ceea ce este pentru limba germanã Biblia lui Martin Luther;
ea „ne apare ca un document de consolidare a limbii literare“.

Caracterul exemplar ºi reprezentativitatea sunt peste tot iz-
bitoare în istoria zidirii acestui Templu de „începãturã“. Drept te-
melie i-au slujit, de bunã seamã, tãlmãcirile ce o anunþã dacã nu
chiar ºi cele ce s-au pierdut, dar întocmirea, în marele ei mister,
include ºi documenteazã ºi alte încercãri ce rãmaserã în manuscris,
între care capitalã ar fi fost versiunea Vechiului Testament a lui
Nicolae Milescu Spãtarul, revãzutã de mitropolitul-poet Dosoftei. Acum,
un grup de erudiþi, cuprinzându-i pe fraþii Radu ºi ªerban Greceanu,
pe stolnicul Constantin Cantacuzino, pe Mitrofan (episcop, poet ºi
tipograf de renume), slujindu-se de ajutorul canonic al lui Teodosie
Veºtemeanul din Transilvania, precum ºi de ºtiinþa prelatului post-
bizantin Ghermanos Nyssis, reuºi sã dea o formã clasicã acestui
Mare Model de limbã literarã, ce contopeºte, în armonii devenite
apoi canonice, fructe de limbã tainicã provenind din toate pãrþile
unei Þãri Româneºti ideale. Limba însãºi indicã, deci, un carac-
ter de sintezã. Suntem aici în universul de simboluri al pescarilor
Sfântului Pavel, apostolul.

1989.
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Notã asupra autorului
Scriitor român, istoric al civilizaþiilor, promotor cultural, editor, fondator al

consultanþei imobiliare în România, întemeietor de organizaþii culturale ºi cetãþe-
neºti, Artur Silvestri este o personalitate cu activitate enciclopedicã.

Nãscut — 1953, într-o familie de negustori aromâni (din partea mamei) ºi
de boieri olteni, din familia Iancu Jianu. Strãnepot al Mitropolitului Tit Simedrea,
ultimul mitropolit al Cernãuþilor (1944) izgonit de pe scaunul mitropolitan de in-
vazia rusã.

Studii filologice la Bucureºti (1972-1976); specializare în arheologie (Italia)
ºi istoria culturii (Sorbona, 1979). Doctor în Litere — „Trinity Bible Research
Center“, University of Madras, India (1992); Doctor honoris causa le Institut
d’Estudis Historics Medievals de Catalunya — Barcelona, Spania.

Debut în literaturã — 1972. Cronicar literar Luceafãrul (1975 — 1989),
Actualités Roumaines (1981 — 1984), Romanian News. Contacte strânse cu
mari scriitori ºi artiºti români din toatã lumea, corespondenþã cu Mircea Eliade,
G. Uscãtescu, Nicolae Baciu, Paul Lahovary, Luki Galaction, Léon Negruzzi, Ioan
I. Mirea, ªtefan Baciu.

Adoptã, încã de la început, ideea culturalã de „protocronism“, pe care nu
a repudiat-o niciodatã; iniþiator, alãturi de Mitropolitul Nestor Vornicescu, al cer-
cetãrilor privind „Literatura proto-românã“ (dupã 1984); descoperitor al scriito-
rului proto-român Martin de Bracara (sec. VI e.n.) ºi al operei literare, în limba
greacã, a voievodului dobrogean Ioancu (sec. XIV). Descoperitor al jurnalului ine-
dit al scriitorului francez, de originã românã, Pius Servien (1979). S-a constituit
din punct de vedere intelectual în preajma unor mari personalitãþi, din „Generaþia
Veche”: arheologul Dinu Adameºteanu (Italia), pictorul Mirea (Franþa), arhitectul
Constantin Joja, etnologul Romulus Vulcãnescu, istoricul culturii Edgar Papu, sla-
vistul I.C. Chiþimia. Acþiunea sa culturalã este proeminentã încã din anii ‘80 ai se-
colului trecut. A iniþiat, la revista „Luceafãrul“, proiectul „Noii geografii literare“ în
vederea stimulãrii creaþiei locale ºi regionale ºi, deopotrivã, pentru descentraliza-
rea culturalã; efectele acestei idei au fost puternice ºi durabile. Ilustreazã în calita-
te de reprezentant ºi, în bunã mãsurã, ideolog, curentul literar denumit în epocã
„luceferism“, o combinaþie de tradiþia autohtonã, etnologie ºi spiritualitate deopo-
trivã creºtinã ºi arhaicã. Multe din noþiunile doctrinare ce definesc aceastã orien-
tare „indigenistã“ (asemãnãtoare cu acelea din culturile „tiers-mondiste“, mai ales
sud-americane) îi aparþin. El vorbeºte despre „revolta fondului neconsumat“, anun-
þînd o creaþie ce recupereazã etape ºi straturi de tradiþie rãmase ne-exprimate
complet; defineºte „orto-geneza“ literaturii române în maniera unei directive inte-
rioare, cu caracter endogen ºi entelehial; descrie „universalitatea de esenþã“ care
ar însemna creaþie cu valoare universalã indiferentã la difuziunea imperialã, ce
se produce prin acculturaþie; încurajeazã creaþia de idei literare noi ºi specifice,
urmând pe G. Cãlinescu, Lucian Blaga, Nicolae Iorga ºi V. Pârvan, „apostoli“ ai
originismului literar românesc. Modul de a înþelege cultura ºi universul valo-
rilor devine treptat o varietate a rãspunsului ortodox deºi autorul susþine cã repre-
zintã spiritul getic, anterior creºtinismului. Aceastã înþelegere a lumii în cicluri
lungi ºi prin procese modelatoare enigmatice, la limita supra-sensibilului, îi impune
o înclinaþie neobiºnuitã cãtre „Istorie“ ºi „Timp“.
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În 1987, la sugestia lui Nestor Vornicescu, a reuºit sã adune mai mulþi
savanþi de prestigiu în cadrul Grupului pentru istorie alternativã, un colectiv
independent de cercetãtori ai istoriei vechi, din care au fãcut parte I.C. Chiþimia,
Pandele Olteanu, Virgiliu ªtefãnescu — Drãgãneºti, Paul Tonciulescu, David Popescu
etc. „Grupul pentru istorie alternativã“ a elaborat o lucrare monumentalã „Daco-
Romanica. Studii privind cultura românã în epoca etnogenezei“, rãmasã ineditã,
alãturi de alte cercetãri privitoare la scrierile strãromâne, „Biblia goþilor“ ºi alfa-
betele necunoscute din România. În aceiaºi perioadã, s-a implicat în sprijinirea
cercetãrii „Codex Rohonczi“.

Creator de publicaþii culturale în 1990, în calitate de director al „Fundaþiei
Europene Drãgan“, a re-editat ºi condus (1990-1991) publicaþiile Naþiunea, Dacia
literarã ºi Mileniul III. Apreciat, încã din anii ‘80, ca o personalitate cu preocupãri
ºi realizãri enciclopedice, Artur Silvestri a editat, de asemenea revista „Lumina
Creºtinã“ (1991). Începînd cu 1992, el se retrage pentru aproape zece ani
într-o meditaþie voluntarã pe care o comparã cu iniþierea lui Zalmoxis, înþelept ºi
predicator al Geþilor din antichitate. 

Revine la suprafaþa vieþii publice în 2002, ca promotor de proiecte cultu-
rale, sociale ºi ecologice, puternic impregnate de un caracter spiritualist ºi ataºat
Tradiþiei. Artur Silvestri a lansat, de asemenea mai multe programe culturale, din-
tre care „Document de epocã“ (prin care se încurajezã redactãrile de memorii
scriitoriceºti ºi publicarea de manuscrise inedite) ºi „Modele ºi exemple“ (al cãrui
scop este de a susþine cercetãrile de istoriografie locale) sînt cele mai penetran-
te. Proiectul actual la care lucreazã, este re-crearea celebrelor publicaþii cultura-
le, în serie nouã, Columna lui Traian (fondator: B. P. Haºdeu) Arhiva româneascã
(fondator: M. Kogãlniceanu), L’Etoile du Danube (fondator M. Kogãlniceanu) ºi
Sinteza (fondator G. Cãlinescu).

Autor a peste treizeci de cãrþi, ediþii ºi sinteze în domenii diferite; peste
douã sute de studii de istorie literarã ºi de istoria civilizaþiilor; activitate jurnalisti-
cã proeminentã, timp de peste 30 de ani, concretizatã în peste 2500 de titluri.
Opera publicatã nu este decît o parte încã puþin vizibilã a unui imens ºantier, scriito-
rul pãrînd cã repetã destinul straniului enciclopedist, din secolul al XIX lea, B. P.
Haºdeu, personalitate grandioasã ºi profeticã a unui gen de autohtonism ºtiinþi-
fic românesc. Ea conþine sclipitoare investigaþii de istoriografie literarã („Arheo-
logia unei ore“), prognozã economicã ºi socialã („România în anul 2010“), pseu-
do-monografii de autor, de fapt „studiu de caz“ ºi concluzii de doctrinã creatoare
(„Radiografia spiritului creol. Cazul Miron Radu Paraschivescu“), mici eseuri des-
pre enigma creaþiei ºi soarta cãrþilor („Misterul fructului“), profeþie urbanisticã ºi
proiect de dezvoltare socialã („Megalopolis valah. O sutã de principii doctrinare
despre Noul Bucureºti“). Marile creaþii ordonatoare încep însã odatã cu „Modelul
Omului Mare“, o carte neobiºnuitã despre uimitorul savant ºi „înfãptuitor“ care
este Mitropolitul Antonie Plãmãdealã al Transilvaniei, propus ca exemplu viu, de
erou civilizator. O notã de profetism ºi enigmã se instaureazã, începînd cu anul
2004, în aceastã creaþie care, dupã cum anunþã autorul, va numãra curînd alte
cîteva cãrþi cu un puternic caracter profetic ºi „reacþionar“. „Sfârºitul României.
Douãzeci de profeþii nedesluºite“, „Breviar de idei eretice“, „Voievodul criptic“,
„Metafizica României recente“, „Blestemul pomelnicului ars“, „Sindromul dacilor
înlãnþuiþi“ sînt titluri care, dacã vor exista (fiindcã autorul procedeazã, de obicei,
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capricios ºi încheie cãrþi ne-anunþate, ascultînd parcã de impulsuri secrete) vor
modifica perspectiva acestei opere în continuã efervescenþã.

Ca prozator, s-a manifestat în mod parcimonios dar „Apocalypsis cum figuris“
(2003), conþinînd ºapte nuvele fantastice scrise în 1983-’84, a constituit o apa-
riþie ºocantã. Ulterior, mai multe fascicule din ciclul „Locuri binecuvîntate“ (mai
ales „Clopote sub ape“, „Douãsprezece fîntîni în munþi“ ºi „Marea Hieroglifã“) au
creat un gen de literaturã enigmaticã, la limita eseului filosofic ºi a memorialis-
ticii recompuse. Romanul „Pinnacle“ (scris în 1977), în curs de apariþie, va întãri
aspectul misterios al acestei literaturi. „Memoria ca un concert baroc (vol.I. Poves-
tiri reale ºi imaginare din Þara-de-Nicãieri)“ este o carte conceputã ºi scrisã în
vara anului 2004, la Paris; „Ofrandã aproape fãrã grai“ este volumul al doilea al
acestui ciclu. Cele douã volume întãresc aspectul profetic al acestei literaturi, ce
provine din mediile Tradiþiei, deopotrivã bizantinã ºi arhaicã.

Cercetãrile de istorie a culturii s-au publicat în mai multe limbi strãine (en-
glezã, francezã, germanã, rusã, spaniolã, chinezã); ele cuprind ºi studii apãrute
la Madrid, Montreal, Viena, Paris, Milano, atât înainte de 1989 cît ºi dupã aceea.

Activitate filantropicã de naturã culturalã, începînd mai ales cu 2004. A
donat mii de cãrþi cãtre Biblioteci judeþene, comunale ºi mãnãstireºti; a înzestrat
unele mânãstiri noi cu cãrþi de cult. A iniþiat Asociaþia „Biblioteci pentru Sate“ (2003),
care, în numai câteva luni, a colectat ºi a donat aproape 10.000 de volume ºi
peste 150.000 de publicaþii cãtre sute de biblioteci sãteºti, parohiale ºi mânãstireºti.

În prezent, ca preºedinte al Asociaþiei Române pentru Patrimoniu se im-
plicã în programul de constituire de fonduri de manuscrise în cadrul Bibliotecilor
judeþene ºi al instituþiilor bisericeºti. A fondat, de asemenea „Asociaþia Scriitorilor
Creºtini din România“ (2005).

Prezenþã deosebit de activã, din punct de vedere cultural, în cadrul Bise-
ricii Ortodoxe Române, în ultimii douãzeci de ani. A sprijinit, în anii ‘80, acþiuni de
renovare ºi refacere de mânãstiri ºi vetre de culturã strãveche; corespondenþa
din acea perioadã, cu mari ierarhi ºi cãrturari ai Bisericii, apare, în 2005, sub
titlul „Vremea Seniorilor“.

Între 1986 ºi 1989, a fãcut parte din Comisia de Istorie Bisericeascã a
Patriarhiei Române, sub conducerea savantului Mitropolit Nestor Vornicescu, lu-
crând ºi cunoscând îndeaproape pe marii ierarhi ºi cãrturari ai vremii.

La începutul lui 1990, s-a implicat, ca militant pentru valorile tradiþiei, în
confruntãrile din cadrul Bisericii Ortodoxe, fiind autorul declaraþiei cãtre þarã pe
care a difuzat-o Sfântul Sinod în data de 12 ianuarie 1990, fapt care a oprit
„revoluþionarismul“ în Bisericã.

Începând cu 1992, în timpul perioadei sale de „absenþã publicã“, s-a dedi-
cat activitãþii de investiþie ºi creaþie de instituþii economice, cu precãdere în dome-
niul imobiliar. Are cel mai titrat palmares profesional din acest domeniu. A organi-
zat, în cadrul programului european COSA, elaborarea standardelor ocupaþionale
în domeniul imobiliar (contribuind la recunoaºterea profesiunilor de agent, consul-
tant ºi evaluator); a fondat, practicând public, încã din 1991, activitatea de con-
sultanþã imobiliarã ºi publicând peste 100 de studii, analize ºi sinteze pe aceste
teme. Este considerat astãzi drept cel mai important autor de cãrþi cu tematicã
imobiliarã din România, menþionîndu-se de obicei titluri precum „Deceniul straniu.
Oraºe variabile, sanctuare ºi mituri imobiliare“ (2003), „Retrocedarea secolului.
Scandalul Fondului Religionar bucovinean“ (2003), „România în anul 2010. O prog-
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nozã de piaþã imobiliarã“ (2003), „Efectul Thales din Milet. Eseu despre manipu-
latorii de bani“ (2004), „Megapolis valah. O sutã de principii doctrinare despre
Noul Bucureºti“ (2004) „Apologia Hazardului“ (2005). Despre ele s-a scris cã „dacã
piaþa imobiliarã nu ar fi existat, ar fi trebuit inventatã dupã aceste cãrþi“. 

Conduce, ca director general, compania „SGA România — Institutul de Con-
sultanþã Imobiliarã“, una dintre cele mai cunoscute companii de consultanþã din
România, ale cãrei rapoarte trimestriale sînt printre cele mai comentate docu-
mente de analizã economicã, în ultimii ani.

A participat la fondarea principalelor organizaþii profesionale ºi patronale
din domeniul imobiliar. În 1996, a iniþiat, în cadrul Asociaþiei Naþionale a Socie-
tãþilor Imobiliare, prima licenþiere ºi atestare profesionalã în acest sector. Preºe-
dinte al Uniunii Patronale Imobiliare, încã de la înfiinþare (1997); ales, în 2003,
ºi preºedinte al Federaþiei Asociaþiilor Imobiliare din România (FAIR). A iniþiat con-
stituirea ARCI (Asociaþia Românã a Consultanþilor Imobiliari), în vederea recunoaº-
terii acestei profesiuni în România (2004).

În anul 2000, a iniþiat ºi organizat acþiunea de contestare publicã a OG
3/2000, situându-se în fruntea opozanþilor; dupã 3 ani, ºi prin eforturile lui, Or-
donanþa Guvernamentalã a fost abrogatã. În acea perioadã i se spunea „patronul
care schimbã legea“.

A iniþiat Premiile de excelenþã ale Patronatului Imobiliar, singura formã de
recunoaºtere valoricã de acest fel din domeniu; a creat singura colecþie editoria-
lã de profil din România („Biblioteca Imobiliarã“, la editura Carpathia Press). A or-
ganizat ºi coordonat grupuri de cercetare a cartierelor de locuinþe ieftine, din
perioada interbelicã, ºi analize despre „Centrul istoric al Bucureºtilor“, realizând
rapoarte independente, finanþate din sursã proprie. Lucreazã, în acest moment,
la „Proiectul Kiseleff“, propunere majorã de dezvoltare urbanã, urmãrind ipoteza
creãrii „Noului Bucureºti“, proiect de mare anvergurã, în vederea cãruia a sta-
bilit contacte ºi a mobilizat specialiºti din întrega lume.

Expert-consultant pentru România, reprezentînd diferite organizaþii inter-
naþionale acreditate UNESCO.

Duce o viaþã retrasã, modestã, dedicatã studiului ºi acþiunilor culturale ºi
sociale. Detestã mondenitatea, iubeºte animalele ºi viaþa simplã. Nu îi plac cãlãto-
riile; ultima vacanþã a petrecut-o în 1985 scriind o carte. Cãsãtorit cu Mariana
Brãescu, supranumitã „Doamna CASA LUX“. dupã faimoasa revistã pe care a fon-
dat-o ºi a cãrei proprietarã este ºi azi. Pe lângã mai multe cãrþi aflate în curs de
apariþie în România, va publica în curînd un volum inedit de filosofia culturii („Le
défi apatride“) la Paris, o sintezã despre literatura românã — în Belgia ºi o carte
de prozã fantasticã în America de Sud.

Din iulie 2004, Doctor h.c. în ºtiinþe aplicate, umaniste ºi sociale, al Uni-
versitãþii Francofone Internaþionale din Bruxelles ºi „professeur-visiteur“ pentru „ges-
tiune imobiliarã, expertizã patrimonialã ºi discipline conexe“ al aceleiaºi Univesitãþi,
pentru Uniunea Europeanã ºi Africa. În toamna anului 2004, i s-a decernat „La
Croix de Saint Antoine du Désert“, marea distincþie a Bisericii Copte-Ortodoxe din
Alexandria (Egipt) ºi a fost ales „Accademico“ al Centrului Cultural Copto-Ortodox-
Venezia (2004). Din octombrie 2004 devine „Doctor of Divinity“, la „Saint Ephrem’s
Institute“ din Puerto Rico.
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DOSAR CRITIC

Eseurile lui Artur Silvestri despre „arhaic“ reuºesc sã fie o exegezã în jurul
acestui cuvânt ºi deschid cititorului o perspectivã care îl îndeamnã, ba chiar îl
obligã, sã ia materia de la capãt ºi sã controleze tot ce-a gîndit ºi tot ce-a simþit
în timpul primei lecturi, prin cheia oferitã de Artur Silvestri. O cheie de aur.

Acad. Dr. Antonie Plãmãdealã, Mitropolitul Ardealului, 1988

Substanþiale, foarte bine scrise, sunt eseurile ºi comentariile lui Artur
Silvestri pe teme atât de diferite, ca urbanismul modern ºi, la polul opus, cele de
istorie culturalã medievalã. Ar fi potrivit ca ele sã fie adunate în volume unitare,
fiecare cu specificul materiei. 

Acad. Prof. Dr. Constantin Ciopraga

Studiul despre „epoca proto-românã“ semnat de Artur Silvestri a pus într-o
manierã nouã începuturile literaturii noastre, concluzii de care am þinut seama,
în noua ediþie a cursului de „Istoria Biserici Române“ pregãtit de mine atunci.

Acad. Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu, 1987

„Memoria ca un concert baroc, Ofrande aproape farã grai“ am citit-o dintr-o
suflare. Fascinantã privire asupra României profunde.

Prof. Dr. Viorel Roman, Universitatea din Bremen, Germania, 2005

Începând din anii ’80, Artur Silvestri s-a remarcat ca un critic literar de
o inteligenþã ºi stil ieºite din comun.

Marian Popa, „Istoria literaturii române, de azi pe mâine“, 2002

Valorosul studiu al Prof. Artur Silvestri despre „Literatura proto-românã“
aduce o importantã contribuþie la pãtrunderea adâncimilor necunoscute ale sufle-
tului românesc.

Dr. Antim Nica, Arhiepiscop al Dunãrii de Jos, 1987

Îl felicit pe autor pentru munca lui titanicã. Eu îmi aduc aminte cu multã
plãcere, cum altãdatã, în vremea întunecatã, dl. Artur Silvestri scria despre teme
ºi persoane bisericeºti în diferite reviste. Cinste lui pentru curajul din vremea aceea
în care a scris ºi despre Noul Testament de la Bãlgrad 1648, reeditat de noi în
1988, pentru care altãdatã nu i-am mulþumit ºi acum îi mulþumesc.

Emilian Birdaº, Episcop de Alba Iulia, 1990

Studiile ºi minunatele eseuri de Artur Silvestri, demonstreazã atât talen-
tul literar cât ºi dragoste de monumente ºi de frumoasele noastre meleaguri.

Epifanie Norocel, Episcop al Buzãului, 1987

Contribuþiile lui Artur Silvestri sunt de o deosebitã importanþã, întinzîndu-se
enciclopedic asupra fenomenelor istorice pe care le studiazã, fie revoluþia din 1848,
fie epoca lui Constantin Brâncoveanu. Ele meritã deosebita atenþie nu numai a
specialiºtilor cît ºi a cititorilor pentru un plus necesar de cunoaºtere a istoriei
patriei”

Pr. Prof. dr. Petru Rezuº, 1989

Am citit cu mult interes lucrãrile dlui prof. Artur Silvestri. Fascicolele apã-
rute în colecþiile Locuri binecuvîntate ºi Radiografia României sub semnãtura
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dînsului, reprezintã contribuþii de mare valoare la cunoaºterea unor fapte, eveni-
mente, monumente ºi personalitãþi ale culturii ºi spiritualitãþii noastre ortodoxe
ºi româneºti. M-a impresionat pledoaria pentru retrocedarea „Fondului religionar
bucovinean“ ºi nu mai puþin investigaþia din „Arheologia unei ore“.

Pr. Prof. dr. Dumitru Abrudan

Studiile cunoscutului istoric ºi critic literar Artur Silvestri, apãrute în presti-
gioasa publicaþie Revue Roumaine în 1988 sintetizeazã concis ºi într-o luminã nouã
adevãrate fragmente dintr-o vastã istorie a literaturii române care prezintã, nou
ºi plenar, valoarea ºi semnificaþia ideilor — forþã ale acesteia. Este un aport deo-
sebit la îndreptãþita ei integrare în istoria literaturii universale.

Pr. Prot. Ion B. Mureºianu, 1989

Prin aprecierile judicioase din studiile pe care le-a realizat, Artur Silvestri
se înscrie printre cercetãtorii români ºi se alãturã, ca istoric literar, istoricilor care
depun eforturi pentru a fixa începuturile literelor române în spaþiul ºi la timpul lor.

Pr. Dr. Marcu Bãnescu, 1987

În „Arheologia unei ore“ am admirat erudiþia ºi logica demonstraþiei.
Arhim. Dr. Veniamin Micle

Artur Silvestri „cel mai strãlucit critic literar al reflux — generaþiei în direcþia
autohtonismului dacoromânesc.

Prof. Dr. Ion Pachia Tatomirescu, 1988

Artur Silvestri — critic artist însã cu ambiþii — în multe locuri — doctrinare
/.../ de rezonanþã ºi în urmã cãlinescianã.

Aurel Ion Brumaru, 1988

„Arheologia unei ore“ e o întreprindere de culturã monahiceascã ºi de pu-
nere în evidenþã a istoriei unei tagme cãrturãreºti-monahale îndeobºte puþin
cunoscutã azi. /.../ Evidenþiez aici modul metodic ºi riguros al întreprinderii autoru-
lui, cu o bogatã activitate de critic ºi istoric literar.

Constantin Cubleºan, 2004

Fin psiholog ºi eseist, erudit ºi Poet, în speþã neliniºtit într-o realitate pe
care o sporeºte magic, reinventînd-o prin redescoperire elevatã, Artur Silvestri
este, ºi prin aceste povestiri, purtãtorul unui mesaj al marii nobleþi luminãtoare,
al înþelepciunii, ºi un portretist modern, cãlãtor prin oglinzi parabolice. Un mare
prozator, compoziþional ºi rafinat stilist, pe claviaturile baroce de arhitecturi textua-
le faste, catedrice, care îºi proiecteazã aproape mitologic eroii model, modela-
tori ai vremii lor.

Eugen Evu, 2004

„Arheologia unei ore“ este un model de cercetare privind istoria literarã.
Mircea Radu Iacoban, 2003

Eseul Radiografia Spiritului Creol de Artur Silvestri umple un gol în litera-
tura criticã de specialitate înscriindu-se în succesiunea ilustrã a unor G. Cãlinescu,
Iorga ºi Pârvan.

Simion Bãrbulescu, 2004.
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