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1. CE ESTE „ORIGINISMUL”?

Într-o stranie frescã de Benozzo Gozzoli, „Cortegiul regilor magi“,
pictatã în Palatul Riccardi, din Florenþa, aflãm o cu totul altã desfã-
ºurare a Momentului Aºteptãrii mesianice decât se întâlneºte de
obicei. Imaginea însãºi este tulburatoare, poate chiar ºi printr-un
aer de ezoteric, asupra cãruia trebuie stãruit. Aici, pictorul a con-
vocat un alai divers ºi poate chiar prototipistic, alcãtuit din reprezen-
tanþi din toate straturile sociale ºi din personagii documentate isto-
riceºte unde nu-i fãrã sens a se recunoaºte (aºa cum a fãcut-o, în
chip strãlucit, Mario Valdes) chipurile unor componenþi ai familiei de
Medici, ale lui Vlad Þepeº ºi Matei Corvin, ale altor contemporani,
deopotrivã; apar, deci, nu trei ci doisprezece „regi magi“ (aºa cum
era înþelegerea acelei vremi ºi cum, cu probabilitate, se gândea atunci,
cu mai multã dreptate,  printr-un fel de „mise en abime“ cu carac-
ter premonitoriu), sunt incluse rase diferite, Neamuri ºi semne atât
de misterioase încât reclamã o citire cu îndreptarul codului sub-
lunar la îndemânã; animale mitice ºi simbolice, vestimentaþie în felul
ei elocventã în mitic ºi legendar. Totul contribuie la întruchiparea unui
fel de mecanism complicat, de înþelesuri stratificate ºi cu chei mul-
tiple care acestea reprezintã, aici ºi oriunde se exprimã în orice alte
ipostaze, misterul întrupãrii. Deosebirile sunt izbitoare. Schema
„canonicã“ reduce, îndeobºte, materia ºi „stilizeazã“ dar, deºi con-
servã conþinutul ce i se atribuie, lasã deoparte numeroase din înþe-
lesurile ce se arãtau anterior. Valorile însã reies din complexitate ºi
nu din „canon“, cãci întãresc enigma, o complicã ºi chiar o fac ºi
mai bogatã, creând abia atunci sentimentul de unicitate ce diferen-
þiazã ºi întãreºte ideea de irepetabil. 

Rezultã, deci, cã reducþia la model stilistic unic îngãduie, poa-
te, „puritatea doctrinarã“ dar sterilizeazã mulþimea, posibilã, de sim-
boluri ºi, odatã cu ele, de ramificaþii de sensuri multiple ce se obþin
abia atunci când lãsam Mitul sã se aºeze de la sine în creaþie ºi nu
îl impunem în felul unui postulat. Suntem, astfel, într-un plan de ex-
presivitãþi ieºite din unitãþi organice diferite, ilustrând ideea litera-
rã de „originism”.

Aceastã idee conþine, la rândul ei, un mister ce se aseamã-
nã cu fabula abia evocatã. Faptul însuºi cã nucleul iniþial s-a com-
pus, odinioarã, în limba românã iar ulterior acelaºi text s-a tradus
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în limbile francezã, germanã, englezã ºi rusã are un aspect simbo-
lic. Cãci dincolo de actul propriu-zis al traducerii, aceasta înseam-
nã cã sensul ei „genetic“ trebuia sã devinã inteligibil în toate aces-
te forme ºi sã pãtrundã, prin intermediul Limbilor, pânã la cei ce
le vorbesc. Astfel, o experienþã circumscrisã geografic poate fi re-
cunoscutã ºi însuºitã într-un mod extins ºi poate chiar sã fie desci-
fratã în alte spaþii geografice ca fiind posibilã cu aceiaºi îndreptãþire
ºi acolo, ca ºi aici ºi ca ºi oriunde existã o înflorire proprie de Tipar.
Aceastã compatibilitate ne poate arãta cã semnificaþia ce vehiculea-
zã are o valoare universalã ºi poate fi consideratã o ipotezã ce s-ar
putea concretiza în orice alt spaþiu ºi în orice alt timp, atunci
când, oriunde s-ar afla, îi vine momentul sorocit. 

Înþeleasã în acest fel, teoria are o componentã metafizicã dar,
în acelaºi timp, se situeazã în câmpul culturilor naturale. Ea pre-
supune cã o literaturã constituitã într-un cadru de specific etnic con-
þine, încã de la început, în modelul ei originar, toate posibilitãþile
de expresie posibile, ce se potrivesc cu conformaþia etnologicã a
Omului care o produce. Dezvoltãrile doar vor fi diferite în funcþie de
context istoric, combinaþii de culturi, influenþe ºi contaminãri. Aceas-
ta înseamnã cã, datoritã factorului incidental, unele straturi interioare
ajung sã se manifeste, mai mult sau mai puþin, iar altele rãmân multã
vreme doar o virtualitate care dormiteazã pentru un moment ulte-
rior, „când va fi sã fie”. Uneori acest moment nu apare niciodatã
ori apare foarte târziu. Dar voinþa exprimãrii integrale este con-
tinuã. Ea face ca, periodic, din recipientul puþin întredeschis dar
aflat sub presiunea formelor ne-exprimate, sã iasã la luminã, ºi sã
devinã act, fragmente din întregul potenþial, care, în combinaþie cu
ceea ce existã deja, sã adauge propria contribuþie la întregul parþial
desfãºurat. Apar, astfel forme de creaþie aparent necunoscute dar
care sãlãºluiesc în noi fãrã a le fi putut identifica anterior. Ele ne
aparþin într-un mod con-substanþial ºi însãºi clipa de creaþie ºi forma
ei constituie un mister: Misterul Fructului.

Uneori, dar nu obligatoriu, necesitatea recapitulãrii întregu-
lui apare fãrã a-i putea explica motivaþia. Acesta este originismul.
El exprimã, atât cât putem înþelege, dorinþa de a face evidentã „dife-
renþa“ ºi, deci, efortul de a stabili identitatea colectivã atât cât este
ea manifestatã. Însã prin aceasta nu se înþelege o etapã de sfârºit
etnic ºi nici de bilanþ dupã care ar putea urma îmbãtrânirea ºi, dupã
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un timp oarecare, disoluþia. Apariþia lui nu este nici mãcar determi-
natã de un context favorabil ºi nu se produce o singurã datã în isto-
rie. Când apare, el ni se aratã drept consultare introspectivã, fãcutã
periodic, care, însã, devine tendinþã închegatã, „miºcare“ sau „curent”mai
degrabã atunci când originismul se simte ameninþat ori favorizat.

Materia convocatã aici prezintã „cazul românesc“ dar aceas-
ta este o schemã ce se poate aplica oriunde existã voinþa de identi-
tate ºi nãzuinþa de diferenþiere. Când exemplificã desfãºurãri de pro-
cese ºi identificã operã ºi autor, organizarea se îndepãrteazã de teo-
rie ºi devine doctrinã aplicatã ºi, de fapt, cercetare de istorie lite-
rarã, fiindcã descrie o realitate definitã ilustratã de autori definiþi. Dar,
în acelaºi timp, autorii sunt doar niºte „personae“ care întruchipeazã
„mãºti“ ale unui prototip autohton. În alte literaturi, ei poartã alte nume
ºi exemplificã alte straturi de autohtonitate, care se vor identifica, dacã
se va face, pentru fiecare speþã localã, examinarea necesarã.

Odatã ce s-ar întreprinde aici, în mediul european, aceastã
verificare prin „ipostaze“ ºi-ar dezvãlui o semnificaþie mai presus de
hazard. Ea exprimã o familie de culturi unde fiecare membru are
ceasul interior ºi propria substanþã inerentã care îºi cautã clipa pro-
pice pentru a se exprima complet. Dar, alãturate, constituie la rân-
dul lor, un întreg care, într-o anumitã mãsurã, este întregul exem-
plar. Aici se includ romanitatea francezã, cu substratul ei gallic, deci
celt, dar ºi cu componenta clasicistã anterioarã Imperiului Roman
care, însã, prin participarea catolicã, se menþine, la rândul lui; ger-
manitatea, cu straturile deopotrivã „got“ ºi „franc“ dar ºi cu compo-
nenta „protestantã”; „anglo-saxonitatea“, unde Popoarele Nordului,
capabile sã edifice imperii, se definesc în caracterul de „insularitate“
ºi de stratificaþii cu unele componente atât de vechi încât par sã
întâlneascã omul european primigen; slavitatea heteroclitã dar funda-
mental agrarã în ciuda aparenþelor „mongole“ ºi a materiei „eurasia-
tice”; în sfârºit „românitatea carpaticã“ dar esenþial tracicã, deci
arhaicã, întruchipatã de români, care, fiind ortodocºi, mobilizeazã,
prin însuºi caracterul lor „episcopal“, tradiþia polisului grec.

Acestea constituie de fapt Pentagrama, pecetea imanentã
a Europei care se va orândui în aceastã formulã ori nu va fi deloc.

2005
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2. FABULA CÃII SINGURATICE

Elemente de „istorie culturalã apocrifã“
Cãtre sfârºitul anului 2004, m-am gândit 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,
mâine, 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 când se studiazã orice cul-
turã din „Tiers-Monde”. Astfel încât, mutatis mutandis, aceste prin-
cipii 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,
numitã „Arhetipul Cãlugãrilor Sciþi“, au fost scrise ºi publicate între
1984 ºi 1989, în limba francezã, în România ºi descriu câteva „ore
astrale“ de literaturã la Dunãrea de Jos (”protoromânii“, „Renaºterea
isihastã“ a veacului XIV, „Brâncovenismul“ literar ºi „Începutul Recon-
quistei“ profetice). Ele constituie fragmente dintr-o cercetare de dimen-
siuni mai mari, dar, în sine, au o anumitã autonomie ºi o existenþã
de sine-stãtãtoare. În douã dintre cazuri sunt chiar primele (ºi, deo-
camdatã, singurele) tentative de sintezã istoriograficã „de perioadã
definitã“ ºi au, în consecinþã, calitatea de „operã de pionierat”. Eru-
ditul român va observa unde sunt continuate concluziile altor savanþi
ºi în ce mãsurã acestea sunt dezvoltate ori chiar depãºite. Pentru
savantul strãin, astfel de teme reprezintã, cu siguranþã, o curiozi-
tate. Aceastã posibilã atitudine stupefiatã se datoreazã, întâi de toate,
metodei. Am încercat —  de obicei —  sã elimin „cronologia universa-
listã“ ºi „periodizarea canonicã“ stabilitã de cele mai multe din „isto-
riile diverselor literaturi“, (de regulã, cele europene) ºi utilizatã, printr-o
extensiune adeseori nepotrivitã, în cazul tuturor istoriilor literare.

6



Opinia mea este cã, în materie de anumite literaturi (cum ar
fi, de pildã, literatura italianã sau francezã), înlãnþuirea de „Ev Me-
diu, Umanism, Renaºtere, Baroc ºi Manierism, Clasicism. Enciclo-
pedism, Romantism ori Risorgimento“ etc. se recomandã fiindcã
aceasta a ºi fost constatatã, cu probe clare, în evoluþia regionalã.
„Extrapolarea“ nu este, însã, o soluþie deoarece, în alte regiuni, in-
clusiv europene, 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 „lo-
calism”. Pentru a putea exemplifica, am ales patru epoci ale literatu-
rii române, destul de diferite de procesele întâlnite, în stricta lor con-
temporaneitate, în literatura francezã ºi Occidentul european.

Un alt motiv de stupefacþie îl constituie însãºi substanþa cul-
turalã propriu-zisã ce se întâlneºte în fel specific, oriunde apare
îndemnarea cãtre creaþie.

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 izbitor conþinut local —  „face diferenþa“ ºi, mãcar din acest
motiv, ar merita o examinare mai serioasã. Apar, astfel, nu numai
tendinþe ºi opere distincte ºi originale, prin însuºi spaþiul neconta-
minat, ci ºi curente literare cu specific cert, cum ar fi „brâncove-
nismul“ (între 1690-1725). Însuºi Romantismul mesianic românesc
îºi extrage substanþa din epoca anterioarã (sec. XVIII) de recesiune
în manuscris ºi culturã de mânãstire în chiar timpul Enciclope-
diei 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, de fapt, originalã, cãci, indiferent dacã Bizanþul exista ori
se prãbuºise, ca metropolã ori simbol, duhul lui cãpãtase con-substan-
þialitate 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 decât prea puþin în acest
conþinut, abia dacã o înglobeazã printr-un gen de similitudine de ori-
ginã comunã ori prin înrudire ºi conjuncþie de substraturi ce se
întrevãd astãzi cu greu. Mai jos decât acest strat istoric, ce desem-
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neazã, totuºi, un nucleu de europenitate (care, odatã cu Renaºterea
impulsionatã de cãrturarii fugiþi din Constantinopole, la 1453, dina-
intea Musulmanului cuceritor, se reveleazã ºi va modela) se aflã un
zãcãmânt indistinct dar viu ºi pulsatoriu, un „ceva“ misterios care
iradiazã ºi orânduieºte, adeseori fãrã o explicaþie imediatã, fenome-
ne ce par ne-canonice ºi poate chiar necomparabile.

Noi, de fapt, venim de demult ºi suntem vechi, atât de vechi
încât, 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 gândul lui neobiºnuit nu se pãstrã prin cuvinte dar, privindu-i înfãptu-
irea, 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
întoarce, se reia ºi se re-compune fãrã a-ºi consuma, prin ardere
în contingent —  materia enigmaticã. Suntem în spaþiul fenomenu-
lui horal, într-o lume ce nu se poate denumi ºi, pe care, în absenþa
altei identitãþi, n-am putut-o chema altfel decât Cucuteni. Dar, la o
vreme, ºi dupã multe secole al cãror ºir nu se mai ºtie, aceºti cucu-
tenieni par a dispãrea din istorie ca ºi cum s-ar fi ridicat în aer ºi
în urma lor rãmâne, în straturile de sãpãturã arheologicã, doar urmã
groasã de incendiu ºi prãpãd ºi, ceva mai sus, o linie de ceramicã
neagrã, opacã, aparþinând înlocuitorului mai grosolan ºi utilitarist.
Sunt unii care cred cã în rãmãºiþele de oale ce se vor afla cãtre
apusul Chinei în tocmai acele vremi când, aici, „cucutenienii“ par a
se fi pulverizat, s-ar recunoaºte linia lor muzicalã ºi însetatã de in-
finit ºi, deopotrivã, comuniunea de „horã“ ce se observase la Dunã-
rea de Jos. Dar indiferent dacã aceasta este întâmplare, iluzie ori
migraþie, rãmâne evident episodul ce pare a cãpãta, la noi, carac-
ter de simbol ºi chiar devine stereotip de viaþã istoricã. Fiindcã,
la fel ca ºi atunci, ori de câte ori aici se agregã ori se încearcã a
se agrega o civilizaþie superioarã ori chiar se exprimã ºi se defineº-
te, urmeazã fractura, incidentalul rãu, piaza-rea ºi negaþia ce ni se
pare cã este capabilã sã culce totul la pãmânt ºi chiar sã ºi facã
„una cu pãmântul“ tot ce se înfãptuise prin efort ori miracol. Apare,
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deci, blestemul întreruperilor brutale, ce ne-ar obliga sã luãm totul
de la capãt ºi sã ne încercãm a face încã o datã ceea ce se mai
fãcuse ori chiar de a ne re-defini altfel decât fusesem, cãutându-ne
a ne afla idealitatea ce nu înþelegem ºi nu suntem capabili a o pune
în lucrare vãditã, traducând-o din virtual în act. ªi, cu toate aces-
tea, viziunea catastrofistã asupra noastrã, ce confundã episoa-
dele superficiale cu modificãrile de substanþã medularã, trebuie res-
pinsã ºi nu doar corectatã 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 se observã
prea puþin deºi, cãtre anul 800 î.Hr. „Scitul“ Anacharsis din Carpaþi
scoborâ în Grecia contemporanã cu el ºi povãþuieºte, cu profunzime
de înþelept din ale cãrui gânduri se pãstrarã destule, pe locuitorii
cetãþilor ce vor da, mai apoi, pe Solon ºi pe Socrate, pe Anaxago-
ras 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 pãmânt,
„agatiºtii îºi cântau 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 Zalmoxis
care zice-se cã s-ar fi înþelepþit prin cãlãtorie în Egipt ºi ucenicind
la Pitagora (legendã „creolã“, exprimând schema culturii prin difu-
ziune, la drept vorbind) se ivise fãrã aparentã preistorie precum ma-
rii predicatori deºi, fãrã de îndoialã, nu ieºise din goluri. Suntem deo-
datã în lumea zalmoxismului, ce desemneazã, deopotrivã, un gen
insondabil de atitudine sapienþalã, model antropologic spiritualist,
comuniune în cerc închis ºi iniþiatic, ritualisticã având sens cosmo-
logic ºi metodã de conservare, într-un cuvânt religie. Poveþele lui,
ce nu s-au excerptat precum s-a fãcut însã cu gândurile lui Pitago-
ra pãstrate în fragmente, existã totuºi ºi, când se vor curãþa de im-
puritãþile 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, depunându-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“, fãcând creºtinismul
posibil în forme care, pãstrând materia geticã, vor fi socotite orto-
doxe ºi, de fapt, aºa vor fi fiind câtã vreme cântarea în bisericã ºi
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comuniunea prin muzicã vor fi consacrate la Dunãrea de Jos cu epis-
copul Niceta de Remesiana, autorul imnului „Te Deum laudamus”.
Cât ºi în ce fel se þinu deoparte de contingentul stricãtor zalmoxis-
mul getic este cu neputinþã a se cunoaºte dar atâta vreme cât, 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. Suntem într-o lume de continuitate
sub-lunarã, poate ereticã ºi, în orice caz apocrifã 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 sunt) în afara timpului, aparþinând, la
drept vorbind, unei istorii în negativ, în impalpabil, indiferentã la în-
lãnþuirea 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-
vorând dintr-un lung ciclu homeric, de culturã vorbitã ºi comuni-
catã poate nu doar prin cuvânt ci ºi printr-un fel de muzicã peda-
gogicã în ceea ce, înainte de jumãtatea secolului XX, Lucian Blaga
denumise „spaþiul mioritic“, un loc consacrat, unde, în in-tempo-
ral, 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 sfârºitul veacului XIX, într-o vreme când toate
pãreau cã se vor putea rândui aici mai sistematic decât fusese cu
putinþã mai înainte —  Mihai Eminescu, mitul literar eponim ºi, poate,
dacã ar fi avut un alt soroc decât cel pe care îl primise, eroul fonda-
tor. ªi, odatã, cu el, eminescianitatea, adicã drama existenþialã,
interpretul metafizic cãruia „tot Românul plânsu-i-s-a“. Sunt unii care
înþeleg prin aceasta doar reacþiune ºi, deci, atitudine de autohton
ce rãspunde, în mãsuri abisale, Imperiilor ce se întâlnesc pe-deasu-
pra-lui ºi produc miºcãri de scoarþã teluricã neprevãzute, asemã-
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nãtoare marilor ciocniri de plãci tectonice; dar aceastã concluzie,
deºi este adevãratã, nu-i completã. La drept vorbind, eminescia-
nitate este ideea ce nutreºte Omul Locului în a se exprima dupã
cum „âi este felul“, adicã în Tradiþia atât de inerentã ce îl defineºte
încât orice corecþie, modificare ºi abatere nu i se aratã decât ca o
denaturare ºi o „desfacere-de-piele“ fãcutã cu sãlbãticie ºi din raþiu-
ne inutilã. Aceastã ilustreazã, oricât nu am observa hotãrât, un grad
de universalitate în reacþiune ce se întâlneºte deopotrivã în vre-
mea Perºilor, a lui Alexandru Macedon, a Romei Cezarilor ºi a Ceza-
rilor moderni, ce fondarã imperii tradiþionale, clasice deci, ori con-
tractuale. ªi, deopotrivã, nu are determinaþie în spaþiu ºi timp, cãci,
în felurite proporþii, se întâlneºte ori de câte ori fiinþa sedentarã se
trezeºte nãpãstuitã de venetic ºi decãzutã din condiþia ei liberã, de
stãpân al locului ce i s-a dat de cãtre Zeul lui. De aci, din aceastã
conjuncþie de realitãþi ce sunt incompatibile, vin despãrþãmintele esen-
þiale: cele douã istorii (”istoria ocupantului“, ce se scrie cu mit jus-
tificativ, ºi „istoria autohtonului“, ce îºi întreþine, adesea fãrã a se
declara, propriul pantheon); ”cele douã culturi“, în fine, „cele douã
reprezentãri despre lume”. Oricât ni s-ar pãrea de neobiºnuitã, sche-
ma se repetã în felul unui scenariu mitic ºi pãstreazã într-însa ceva
de dramã religioasã, asemeni unui fel de blestem antropologic. Pe
acestã pânzã epicã misterioasã, apare adeseori, ºi aproape pretutin-
deni, Reconquista, voinþa de a recuceri Þara Pierdutã, cu toate meca-
nismele ei ce se extrag din experienþele verificate. Însã aici, suntem
în marele teatru shakespearian, de episoade sângeroase ºi de uriaºe
maºinãrii necruþãtoare. La Români, acestea înseamnã Sfinþii Pre-
dicatori Sofronie de la Cioara ºi Visarion Sarai, prinºi în Transilva-
nia veacului „iluminist“ ºi zvârliþi în temniþã ºi uciºi, Horea tras pe
roatã (în veacul XVIII), Tudor Vladimirescu, la 1821, ucis ºi aruncat
într-o fântânã, istoricul profetic Nicolae Bãlcescu exilat ºi cu ose-
mintele 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
mormânt. Un fel de tradiþie a cenotafului (a mormântului simbo-
lic) impune prin simbolul distrucþiei universale ºi al ºtergerii oricãrei
urme spre a nu se mai cunoaºte, a nu se evoca ºi ca sã nu cumva
sã devinã loc de pelerinaj ºi obiect de cult. ªi, cu toate acestea, ori-
cât ar fi de puternicã aceastã conjuraþie magicã, ceva o poate îm-
piedica dacã înþelegem cu o mai mare penetraþie fabula cãii singu-
ratice. Iat-o expusã aici, în câteva trãsãturi sumare.
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Pe la anul 520 d.Hr., câþiva cãrturari din „Scythia Minor“ (adi-
cã din Dobrogea româneascã de azi), venirã din Pontul Stâng 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 fiindcã
ilustrazã un stereotip ºi chiar un scenariu cu tâlc 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 decât în acel veac îndepãrtat. O vedem re-
petatã în corespondenþa Sfântului Nicodim de la Tismana, cu patriar-
hul Eftimie de Târnovo, privind îngerii înfãþiºaþi de Dionisie Areopagitul;
în epistola de îndreptare ce îi trimite Sf. Vasile de la Moldoviþa mi-
tropolitului de la Kiev; în tratatul de filosofie pe care Nicolae Milescu-
Spãtarul îl scrie pentru uzul Port-Royalului (în veacul XVII); în con-
cepþia lui Dimitrie Cantemir care, prin „incrementa atque decrementa“
îl presimþea pe Giambattista Vico, cu ale sale „corsi i ricorsi”. În felul
lui, un „cãlugãr scit“ va fi fost ºi Brâncuºi la Paris, aducând cu el o
soluþie arhaicã, din Carpaþii lui þãrãneºti; ºi poate cã ºi I.L. Caragiale,
prevãzând teatrul modern, s-ar încadra în aceiaºi categorie. Eminescu
însuºi, la 1880, prin încã prea puþin cunoscuta lui doctrinã naþio-
nalã ar îndrepta, anticipând, miºcãrile „tiers-mondiste“ mai recente;
G. Cãlinescu închipuind prima istorie antropologicã a unei literaturi
europene, la 1941; Nicolae Iorga, de unde, într-o mãsurã, a ieºit
ªcoala Istoriograficã de la „Annalles“, cãlugãrul Filotei, imnologul vea-
cului XIV tradus la Veneþia, Ioan Cassian iniþiatorul 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
sunt, 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 anterior ºi aiurea arãtând putere
în a crea independent ºi ne-provocat însã deopotrivã germinând ºi
înrâurind pe alþii, prin difuziune ne-recunoscutã, chiar dacã se
însuºeºte ulterior ºi se uzurpã. 
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Suntem 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, suntem aici în ceea ce s-ar putea denumi universalitate de
esenþã, ceea ce aratã cã este posibil a se face creaþie cu grad înalt
de generalitate fãrã a se porni pe cãrãrile confirmate ci dezvoltând
o istorie proprie de valori care, exprimate fiind în materia fundamen-
talã, nu se condiþioneazã nici mãcar de confirmare ºi nici de difu-
ziune ºi nu-i sunt de trebuinþã laurii Academiilor de Împãrãþie ori „lim-
bile universale”. 

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, oricât s-ar încerca:

„Astfel, toþi sfinþii sunt locali prin faptul cã lucreazã într-un anu-
mit loc, dar sunt universali pentru credinþa universalã pe care o slu-
jesc în acel loc. Din acest punct de vedere nu existã sfinþi locali ºi
universali. Toþi sunt locali pentru oamenii dintr-un anumit loc cãro-
ra le slujesc în cursul vieþii prin faptele ºi pilda lor, dar toþi sunt uni-
versali pentru cã aceastã pildã e valabilã pentru credincioºii de pre-
tutindeni ºi ea se impune spre unitate tuturor celor ce ajung sã-i
cunoascã. Toþi se umplu de Acelaºi Hristos care strãluceºte prin
fiinþa lor ºi toþi sunt purtãtorii Aceluiaºi Duh Sfânt, chiar dacã Duhul
Sfânt care li se comunicã lor a fost comunicat de ei prin altã limbã.
Toþi aparþin prin Acelaºi Duh Sfânt Bisericii universale, care a început
la Cinci-zecime ºi continuã de-a lungul secolelor, cuprinzând diferite
neamuri (Fapte 2, 3). Limbile sunt diferite, dar sufletele sunt umplu-
te 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.

2005
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3. DINCOLO DE 
„PATOLOGIA NEÎNCREDERII“

Despre „enciclopedismul 
necesar“ ºi „spiritul creol”

La o prea repede privire ºi vizionatã de la o depãrtare ce sim-
plificã orice fel de concluzii, istoria literaturii româneºti ºocheazã prin
nenumãrate cazuri de vocaþie biruitã ºi de biografie supusã apãsãrii
enigmatice, care o striveºte.

Abia Golgota ce izbãveºte umanul lãsând divinul sã se reve-
leze, ilustreazã, poate, sub raportul emblemei aceastã situaþie stra-
nie. Totuºi, o anumitã impresie de incompletitudine se observã,
creând, fãrã a se susþine totuºi necontestabil, impresia de eºec is-
toric ºi de operã neisprãvitã prin dramã personalã. Când nu sunt
de-a dreptul tragedii ce impresioneazã, curmându-se prea repede
talente ce poate ar fi atins genialitatea (precum Labiº, Cârlova ºi
poate Pavel Dan), aceasta rãmâne doar impresie superficialã când,
de fapt, aratã mize prea mari pentru puteri limitate. Aici apare
geniul pustiu, personagiul dramei naþionale, exponentul dacic
sacrificat. El este cel chemat a face mult în timp scurt, convo-
când energii irosite anterior ºi organizând ocaziile risipite. Modelul
impresioneazã. Heliade —  Rãdulescu, Haºdeu, Eminescu, Iorga ºi
Pârvan, Lucian Blaga, Cantemir ºi Stolnicul deschid nesfârºite ºan-
tiere ce ar fi reclamat, spre a se încheia vreodatã, contribuþii de
generaþii, fiind evidentã aci nãzuinþa, de nu chiar necesitatea consim-
þitã a individului reprezentativ, a construcþiei peste fracturi. Mora-
la impune, înainte de toate. Cãci a pune dezideratele unei colectivi-
tãþi deasupra propriei poziþii în univers evidenþiazã o dimensiune tra-
gicã ºi o impresionantã conformaþie moralã ce meritã a se lua drept
exemplu. Riscul imaginii eronate apare deºi, în definitiv, aceste ope-
re nu sunt „eºuate“, ºi zidurile ce lasã impresia pãrãsirii nu sunt, în
realitate, abandonate câtã vreme se reconstituie, în clipele propice,
de alþii ºi altcândva, reprezentând aceeaºi nãzuinþã cãtre integralita-
te ce sãlãºuieºte în adâncurile unui suflet naþional. De-aceea, a se
vedea în desfãºurãri ce par convulsive o înºiruire de catastrofe ce
aduc întreruperi brutale ºi periodice întoarceri în punctul iniþial este
de tot fãrã temei ºi nu se recomandã. Ca ºi în balada Meºterului

14



Manole, ce se reþine îndeobºte ca simbol, ºi aici edificiile noi se ri-
dicã peste zidurile rãmase de la predecesori cãci, de fapt, totul con-
tinuã aºezându-se piatrã pe piatrã ºi nu se ridicã, încã o datã, înce-
pându-se de la fundaþie.

Acesta este, la drept vorbind, un mister român, ilustrat de
mesagerul sacru. O explicaþie se poate da însã aceasta nu-i obliga-
torie aici. Indiferent dacã exprimã puterea de asimilaþie a factorului
de viiturã ºi deci o directivã interioarã nu întotdeauna conºtientã
în toate implicaþiile subânþelese, fenomenul se impune vederii noas-
tre ºi nu-i contestabil. Aici, de altminteri, creatorul reacþioneazã
spontan ºi în forme ce adeseori nici nu capãtã o înfãþiºare sistema-
ticã, intrând mai degrabã în regimul urgenþei ºi rezultând din con-
cluzii intuitive. Fapt este cã, intuitivã ori voitã, opþiunea pentru ela-
boraþia ce completeazã inevitabile goluri se evidenþiazã în condiþiile
respectãrii unei vocaþii ce nu se trãdeazã. Un anumit suflet colec-
tiv capãtã astfel expresie în creaþii a cãror diferenþiere ni se impune
din unghiul formelor, nu însã ºi sub raport substanþial, unde unita-
tea sufleteascã biruie. Incompletã poate în sensul cã neîncheiatã faþã
de proiectul ambiþios, mãreþ ºi necesar, opera aratã, cu toate aces-
tea, un trimf al ideii morale ºi o voinþã de a exista în univers cu o
identitate colectivã precisã, cea dintâi ce legitimeazã o individualita-
te dincolo de timpul ruinãtor. În fundament, aceasta este nãzuinþa
cãtre integralitatea sufletului naþional, ce nu împiedicã vocaþia
sã se concretizeze ci mai degrabã o ajutã atunci când omul, cunos-
cându-se pe sine, se pãtrunde deopotrivã de necesitãþile superioa-
re ale culturii unde se exprimã. Astfel apar exponenþii, purtãtorii
de cuvânt ºi de povarã istoricã. Haºdeu, Eminescu, Bãlcescu îºi
edificã operã în urmarea vocaþiei ºi nu împotriva ei, aspectul de „zid
neisprãvit“ al creaþiei pãrând a fi mai degrabã o consecinþã a unei
fatalitãþi ce însoþeºte gesturile noastre pozitive, culcându-le la pã-
mânt prea de tot repede ºi nemeritat. Reacþia pozitivã se însoþeº-
te ºi ea ori de câte ori este nevoie —  ºi este! —  în faþa ideologiei ce
ne impune viaþa cu ochii în pãmânt. Dimitrie Cantemir, combãtând
retorica lipsitã de ingenuitate a fabulei negative privitoare la români,
Miron Costin arãtând cu dovezi impunãtoare cã „nasc ºi la Moldova
oameni“, acestea sunt atitudini politice înainte de a fi gânduri de cãr-
turar. Atitudinea este continuã cãci perspectiva aceasta, ce va fi ºi
a lui Haºdeu ºi Eminescu, a lui Iorga ºi Vasile Pârvan, a lui Lucian
Blaga ºi G. Cãlinescu, se exprimã în planuri superioare ºi este o
aºezare de exponent cu privire mândrã, ce îmbrãþiºeazã o istorie
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ºi o culturã existând legitim. Înaintea celor ce vor a ne convinge cã
nu avem un trecut, dar suntem capabili de un viitor lãudabil, ei aduc
argumente rãmase în umbrã veacuri întregi sau trecute de tot
sub tãcere.

Acestea toate se produc sub regimul necesitãþii. Secole de-a
rândul, literatura românã a înaintat ºi încã înainteazã în condiþii ce
depãºesc obiectivul estetic pur ce o defineºte ca artã ºi o sustrage
atitudinilor explicabile prin context. Contextul ori, mai bine zis, obli-
gaþia de a întreprinde acum se impun în mod vãdit. Arta, chiar
dacã produs autonom, stã aºezatã în lungi înºiruiri de unde trebuie
trase firele vizibile ºi vitale ºi unde materia sãnãtoasã poate cãpã-
ta dezvoltãri solide. Fenomenul persistã. Oricât ar fi modificãrile de
evidente, suntem chemaþi astãzi, ca ºi ieri, a arãta altora cã existãm
cu o identitate definitã, ce existã dar trebuie impusã într-o lume
unde chiar dacã nu mai vorbesc greceºte ºi nu mai ascultã de Stam-
bulul turcit, mentalitãþile „fanariote“ încã tulburã evoluþia noastrã dor-
nicã de pace ºi însufleþitã, în fond, de o viziune de oikumene ce ar
trebui sã fie pentru mulþi exemplu ºi model. Cãci în absolutul mari-
lor miºcãri de idei ºi în ciclurile lungi unde se recompun ºi se încheie
astãzi fapta neterminatã de ieri, noi suntem contemporani, sufle-
teºte vorbind, ºi ne regãsim în ele, cu proclamaþiile lui Tudor
Vladimirescu ºi cu Dorinþele partidei naþionale a lui Kogãlniceanu,
cu haºdeana interogaþie „Perit-au dacii?“, cu „dulcea Românie“ emines-
cianã. Acestea —  ca ºi altele —  ne îndrumã, arãtând cãile fundamenta-
le pe unde paºii noºtri sufleteºti nu pot sã ºovãie.

De fapt, necesitatea privirii lucide se impune ºi, spre a ne edi-
fica un viitor (posibil numai întrucât suntem capabili a ne lua în pose-
siune trecutul), este nevoie de a trece peste iluzii, depãºind aceastã
etapã cu îndrãznealã. Istoria devine, ºi din acest unghi de vedere,
un magistru al vieþii noastre morale ºi, privind de aici, semni-
ficaþiile ei se înfãþiºeazã adeseori cu o claritate ce impresioneazã. 

Este, deci, indicat a spune omului român de azi ca ºi celui de
mâine cã pentru a exista ca individualitate îi sunt necesare nu doar
o limbã, dar ºi o conºtiinþã pe mãsura valorilor sufleteºti ce s-au ve-
hiculat în româneºte. Patria nu-i, de fapt, numai limba românã, ceea
ce ar însemna o îndepãrtare de o întreagã lume de locuri ºi de amintiri
ce formeazã ideea de românitate; ea este mai mult decât atât,
adicã „râul“ ºi „ramul“ ce asigurã omului de aici dreptul la propria
memorie. De fapt, legãtura cu aceastã realitate superioarã (deo-
potrivã, o însumare de elemente fundamentale ºi încã o parte, inefa-
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bilã, pe deasupra acestora) ce se include îndeobºte în ideea de Patrie
este ireductibilã ºi inerentã. O ai chiar dacã nu o vrei. În interiorul
acestei realitãþi, omul român se poate exprima cel mai bine, ºi este
în afarã de orice discuþie cã nici o protecþie dinafarã nu îi poate da
certitudinea manifestãrii libere, cãci, la drept vorbind, „Protecþia“,
când se produce, nu-i dezinteresatã, ascunzând intenþia de domi-
naþie ºi întregul ei cortegiu de servituþi. Nici mãcar „epoca hibridã“
nu dureazã. ªtim, de fapt, din istorie cã ori de câte ori s-a voit a
se face din literatura românilor o provincie îndepãrtatã a Occiden-
tului ori a vreunui cnezat slavon, iluzia acestor protecþii s-a destrã-
mat repede, chiar dacã nu definitiv. În fond, anumite maladii, ce nu
aparþin numai culturii, revin în lumea aceasta esenþial carpaticã ºi danu-
bianã în chip periodic, ºi nu-i fãrã sens a le face etiologia ºi a încer-
ca descrieri ce au, de bunã seamã, ºi caracter profilactic.

Acestea toate, câte vor fi fiind, se organizeazã în jurul ideii de
disuasiune ºi configureazã o doctrinã a înfrângerii, ce se oferã
uneori românilor în chip de soluþie categoricã. Fundamental erona-
tã, neîncrederea în sine —  ce se cultivã, totuºi, pe cãi subtile ºi aproa-
pe inobservabile —  îi poate veni scriitorului român dintr-o ignorare
a propriei tradiþii, pe care, de fapt, cel ce adoptã aceste atitudini o
cunoaºte puþin sau deloc. Îndeobºte, concluziile de acest fel rezultã
dintr-un soi bizar de comparatism, ce pune alãturi, spre a le mã-
sura, fenomene ce au, de fapt, unitãþi de mãsurã diferite, câteoda-
tã chiar incompatibile. De aici reiese plãcerea autodefinirii în ne-
gativ. Noi, se constatã uneori, am fi petrecut o îndelungatã epocã
de culturã etnograficã ºi de literaturã popularã, ceea ce ne-ar ex-
clude de la adevãrata culturã, ce ar fi doar „cultã“ ºi „scrisã”. Când,
în fine, civilizaþia s-ar fi abãtut ºi pe la noi, ceea ce am fost capabili
a produce n-ar fi decât o expresie a „ântârzierii“ ºi a unei literaturi —
dacã este vorba de literaturã —  ce se defineºte mai cu seamã prin
deficite. Lipsesc deci Evul Mediu, o Renaºtere ºi un Umanism, Cla-
sicismul ºi Luminile, iar romantismul nu se comparã cu acela occi-
dental, a cãrui filialã ar fi, de fapt, mica revoluþie romanticã de la
Dunãre. Abia dacã simbolismul ori, ºi mai încoace chiar, o literaturã
„nouã“ deci „modernã“, ne-ar putea aduce ºi pe noi într-o Europã
ignoratã pânã atunci de cãtre aceºti „paysans de Danube“, care,
de altfel, meritau sã fie dispreþuiþi ºi ei de aceastã lume europeanã
luminatã. În fond, ceea ce ne-ar mai rãmâne ar fi doar viitorul, unicã
soluþie pentru o literaturã ce nu ar avea trecut.
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Aceastã perspectivã îºi aratã inconsistenþa de îndatã ce este
privitã mai cu luare-aminte. Important este, întâi de toate, unghiul
de vedere, cãci este în afarã de orice discuþie aici întrebuinþarea
de criterii ce sunt exterioare fenomenului propriu-zis românesc. Aceas-
ta, ce s-a descris, ar fi, de fapt, versiunea occidentalã a istoriei
literaturii române, imaginea acesteia schiþatã în raporturi de com-
patibilitate cu un Occident european ce diferã de noi în orele inte-
rioare ºi în desfãºurãrile de episoade. Însã fiind evident cã românii nu-s
un popor „occidental“, ºi cã istoria noastrã nu se desfãºoarã în „Occi-
dent“ rezultã obligaþia unei viziuni apte a comunica evoluþiile de aici,
iar nu schemele apriorice. Suntem, dar, o literaturã europeanã
din Orientul Europei, unde structurile nu-s cele ce se învederea-
zã în Franþa ºi Italia, în Germania ºi Anglia. Substratul, ca ºi ulte-
rioare adaosuri, se organizeazã cu o izbitoare originalitate dar alt-
fel decât la alþii, unde, la drept vorbind, observãm iarãºi diferenþieri
ce nu-s puþine. Desfãºurãrile chiar au un altfel de soroc, aspiraþiile
îºi aratã o altã idealitate —  iatã argumente ce nu se iau îndeobºte
în considerare, dar capitale dacã se doreºte ºtiinþã iar nu mitolo-
gie. ªi apoi, ce ar fi dacã, modificând unitãþile —  arbitrare —  de mã-
surã, s-ar scrie o istorie a literaturilor occidentale examinate dupã
criteriile Orientului european? Ar rezulta un ºir de absenþe ºi deficite,
ce confirmã, în ultimã analizã, ideea fundamentalã ce spune cã esen-
þial este a da fiecãruia dreptul la specific ºi a sistematiza o materie
literarã în sensul înaintãrilor ei organice.

Aceste enunþuri sunt parcã de-la-sine-înþelese ºi, deci, nici
nu ar mai trebui demonstrate; însã maladia descurajãrii stãruie încã
ºi acum, ca un rudiment conservat din alte evuri. În fond, aceasta
constituie roeslerianismul în literaturã, ce se însoþeºte cu o tipo-
logie întru totul specificã, întruchipatã de spiritul creol, noþiune ce
nu desemneazã eventuale amestecuri antropologice, ci psihologie
de hibrid cultural. Ea caracterizeazã acel soi de intelectual ce dis-
preþuieºte propria culturã ºi pe cei ce o stimeazã, consideraþi a fi
„primitivi“, „inculþi“, „barbari”; autohtonii îi par superficiali ºi fãrã tra-
diþii, incapabili a se conduce singuri, având limbã neîngrijitã ºi inap-
tã de a se exprima cu ea gândurile profunde; dar mai întâi de toate
o limbã fãrã o circulaþie universalã întrucât cultura lor nu s-ar înãlþa
de la parohial. Astfel de constatãri se subânþeleg din conduita „creo-
lului“, care, român fiind, considerã cã drama existenþei sale este
tocmai faptul cã e ... român. Dispreþul pentru formele autohtone
este adânc ºi definitiv ajungându-se nu doar la concepþia de ansam-
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blu ci pânã la detalii chiar, ce vestejesc producþiuni cu însemnãtate
de simbol ori, în nu puþine situaþii, fapte de emblemã. „Creolului“
Deºteaptã-te române îi pare a fi naþionalist, în vreme ce Marseilleza,
plãcutã urechii lui, ar documenta o înaltã culturã ºi un lãudabil simþ
civic. De fapt, creolul român suferã cã nu s-a nãscut francez, grec,
german, italic, uneori american, aceastã obsesiune creându-i chiar
nãzuinþa cãtre o cetãþenie culturalã diferitã de naþionalitatea venitã
de la Naturã. Astfel încât, „Creolul“ va fi cu hotãrâre rasist, admiþând —
fãrã a ezita —  cã existã naþiuni civilizate ºi popoare inferioare, ce
ar trebui, în consecinþã, scoase din barbaria de milenii ºi trimise la
ºcoala de forma ºi conþinutul plãcut stãpânului ºi poate potrivite în
locurile unde acesta hãlãduieºte. Când tu îi vorbeºti despre civiliza-
þie etnograficã, despre ºcoala din prispa bisericii, despre univer-
salitatea lui Creangã ºi despre industria þãrãneascã, el te priveºte
nãucit ºi neîncrezãtor, jurându-se mistic ºi cu exclusivitate pe prin-
cipiile învãþate de la „domni”. Dacã aceasta ar rãmâne atitudine
culturalã ºi punct de vedere, nu ar exista, la drept vorbind, prea su-
pãrãtoare urmãri. Dar astfel de aserþiuni nu se rezumã la aspectul
descriptiv ºi nu-i de mirare când se constatã activismul creolului,
ce îºi închipuie cã face bine conaþionalilor lui, neînþelegãtori ai raþiu-
nilor istorice superioare, obligându-i a se schimba cu brutalitate.
Civilizarea în numele unui model ce se considerã a fi unicul posi-
bil, iatã ce propune îndeobºte creolul celor ce socotesc legitimã
evoluþia în sensul propriu ºi în termen specific, categorisiþi drept
„naþionaliºti”.

Dar ceea ce se ignorã adeseori, dacã nu chiar se ascunde
din raþiuni nu de tot neinteresate, sunt efectele „civilizãrilor“ prin
forþã, între care aculturaþia pare dintre cele mai îngãduitoare. Exem-
plele sunt uimitor de multe, arãtând persistenþa acestui gen de „rãu“
universal. În fond, lumea precolumbianã a fost ºtearsã de pe faþa
pãmântului cu pretextul „civilizãrii“ ºi, la drept vorbind, orice Con-
quistã întrebuinþeazã, spre a se înfãptui, aceste mitologii de tra-
diþie rãzboinicã. Schema, veche, de fapt, se multiplicã ºi rezistã cãci
nu puþine dintre alcãtuirile umane care astãzi nu se mai ºtiu decât
cu numele s-au spulberat în urmarea unor evenimente ce propu-
neau o repede „civilizare“, incompatibilã cu propria formulã de exis-
tenþã. Cãci în istorie cedeazã mai uºor, ºi, deci, nu depãºesc un ci-
clu scurt, populaþiile ce evidenþiazã verigi culturale slabe ori slãbite
prin lucrarea persistentã a maladiei descurajãrii, ce atacã însuºi sis-
temul de conservare aflat la fundament ºi mecanismul imunitar.
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Spiritul creol, dispreþuitor de propria originã culturalã consideratã
a fi o damnaþiune ce trebuie biruitã, contribuie, voluntar sau nu, la
sporirea disuasiunii ºi la impunerea unei mentalitãþi apatride. Uni-
versalism prin difuziune, culturã de import, adopþie de perspec-
tive ºi metodologie nepotrivite —  iatã doar câteva din fomulãrile
ce se invocã, lucrând „ân contra curentului”. ªi totuºi, ar fi greºit
a se pune tipologia creolã doar în categoria reacþiilor culturale „satani-
ce“, înþelegând prin aceasta subminarea voitã, acþiunea nocturnã,
conspiraþia organizatã. Chestiunea se poate pune ºi în termeni de
onestitate. Iluzia protecþiei ca ºi nãzuinþa cãtre o „civilizare“ vãzutã
drept necesarã sunt posibile ºi în condiþii de sinceritate moralã, fãrã
a se presupune neapãrat contribuþia demagogiei ºi duplicitatea. La
urma urmei, rezultatul conteazã ºi esenþial este a se vedea ce ºi
cât din ceea ce se produce culturaliceºte în urmarea acestor ade-
ziuni are valoare perenã ºi dacã vocaþia nu-i astfel pierdutã ori amâ-
natã pe cãi ce nu duc, în fond, nicãieri. 

Bineînþeles cã talentul ca virtualitate nu este condiþionat de
ideologie ºi nu decurge din ea dacã nu-i prezent în conformaþia su-
fleteascã inefabilã. Nu produci nimic din nimic. Când talentul existã,
capitalã rãmâne valorificarea lui în direcþia potrivitã, ce îi asigurã
prefacerea din potenþialitate în act. Înainte de a pãºi pe cãi nesi-
gure ºi de a propune soluþii de creaþie ce nu-s decât ipoteze, este
deci obligatoriu a se pune în acord propria înzestrare —  ce se eviden-
þiazã prin reflecþie —  cu necesitãþile obiective ale unei culturi ce ne
întãreºte identitatea în raport cu alte culturi. La români, „identitatea“
rãmâne ºi o temã de doctrinã ºi nu doar, ca sã zicem aºa, de rezul-
tat final.

Din acest punct de vedere, invocarea imaginii blocului de mar-
murã maiorescian ni se impune ca un program moral, ºi vom spune
ºi noi, o datã cu autorul Criticelor, cã mai degrabã decât un chip
caricat este preferabil a se ciopli statui desãvârºite când materiei
aflatã la îndemânã i se pune o limitã a cantitãþii. În aceastã ordine
de idei, realitatea dramei ni se evidenþiazã uneori. De fapt, prea multe
energii ºi prea multe talente s-au pierdut astfel într-o culturã cu evoluþie
dramaticã precum a noastrã, împinsã prea adeseori a face nu
creaþie, ci facþiune. Pierdutã ori amânatã, vocaþia îndrumatã „creol“
ºi, de fapt, în acest mod tulbure a dat un impresionant procent de
reconsiderãri ulterioare ale propriei poziþii, ce sunt risipã purã ºi
simplã cãci o culturã trãieºte ºi se exprimã prin monumente, nu
prin palinodii. De vreme ce istoria îºi exprimã dimensiunea culturalã
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prin individualitãþi irepetabile, rezultã cã este esenþial a se cere de
la fiecare sã dea ceea ce îi este propriu, lãsând urmaºilor valoare
nu schiþã, operã, de fapt, ce contribuie, în felul ei, la construcþia
Templului imaginar. Cãci existã, oricât ne-am feri de cuvinte mari,
un soroc al creaþiei, un timp interior al scriitorului ce nu se va mai
repeta niciodatã cu aceleaºi caracteristici ºi cu aceleaºi idealuri dife-
renþiate de la sine. Ceea ce nu se face acum se amânã ºi va înmulþi
fondul ipotezelor fãrã chip care, în materia fierbinte ce îºi cautã trup,
creeazã presiuni ce dezechilibreazã evoluþia ºi o neliniºteºte. Fiindcã
totul s-ar traduce în intervale lungi rezultã cã odatã —  dacã n-a fost
azi —  se va putea împlini, însã de altul ºi altcândva ºi cu siguranþã
altfel, ceea ce trebuia fãcut deja, încã de-acum. Cãci între adâncirea
vocaþiei ce ne defineºte ºi amânarea ei în contingentul fãrã semnifi-
caþii mai înalte stã judecata timpului, ce nu iartã. Viaþa noastrã supusã
vremurilor se exprimã în episoade ce trebuie ele însele transfor-
mate în destin, cãci dincolo de noi existã o regulã a epilogului,
din perspectiva cãreia se contemplã istoria consumatã ce nu se mai
clinteºte ºi nici nu se „rescrie”. Hotãrâtoare rãmân deci valorificarea
vocaþiei ºi a timpului propice: Opera existã ca finitudine ori se înºirã,
eºuatã, pe un veºnic ºantier populat de fantome ce nu ºi-au cãpã-
tat corp ºi chip. Fiindcã, la drept vorbind, nimic nu ar fi putut scuza
eºuarea Geticii ºi a Spaþiului mioritic într-un proiect abandonat
înaintea amãgirilor unei lumi de confuzii. Aceasta —  în planul cultu-
rii naþionale, care, desfãºurându-se în timp, îºi îngãduie reporturi,
reluãri ºi regenerãri, când contextul o favorizeazã. Dar pentru scrii-
torul care, ca fiinþã pãrelnicã a cãrei individualitate nu se mai repetã
odatã ce s-a destrãmat prin dispariþie, totul rãmâne definitiv. Aceasta
este, de fapt, responsabilitatea faþã de irepetabil. Suntem, ca scrii-
tori, personajele unui veºnic Divan cantemiresc, în care impunerea
unei etici absolute a creaþiei este adeseori consecinþa unor stãru-
inþe eroice ºi a unei atitudini lucide înaintea relativului primejduitor
de valori.

Iatã de ce noi, ca români, ce ilustrãm o istorie de convulsiuni
biruite, avem mai mult decât alþii sentimentul datoriei faþã de o cul-
turã ce îºi recucereºte memoria dupã episoade de predominanþã a
spiritului creol, ajungând astfel sã ne impunem într-o lume unde
este loc, alãturi de alte universalii, ºi pentru omul român.

Prezenta încercare de portret imaginar nu este un studiu de
caz cãci depãºeºte prin nãzuinþã marginile obiectului. De fapt, aici
s-ar fi putut afla, ca într-un închipuit insectar, tombatera vorbitoare
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de greacã a vremurilor fanariote ori tânãrul bonjurist ce grãia pe
franþuzeºte ºi învãþa, la Paris, „cravatei cum i se leagã nodul“, ipostaze
de epoci revolute ce se reproduc încã ºi azi, aºa cum de altminteri
se arãtaserã, sub alte înfãþiºãri, înainte chiar de „graeculii“ Fanaru-
lui ºi de Franþuzitele lui Costache Facca. Aºadar, persistenþa aces-
tui prototip de hibrid este, la noi, încã vie ºi tulburã sufletul nostru
însetat de certitudini ºi doritor de cãi limpezi spre a se aºterne, dupã
puteri, în cuvintele ce i s-au hãrãzit. Stãruinþa lui aratã motivaþii
adânci, ce depãºesc atitudinile scriitoriceºti. Dimitrie Cantemir fugar
în Rusia, la Dimitrovka, Dosoftei pribeag în Polonia, la Zolkiew —  aces-
tea nu-s imagini de viaþã literarã, ci reacþii politice nicidecum izo-
late. Rezultã cã tipologia ce se descrie aici nu aparþine cu precãdere
creaþiei deºi prin aceasta se exprimã adeseori în chip tacit. Cãci
dincolo de aceste opþiuni ce s-ar putea atribui unei iluzii de intelec-
tual fãrã penetraþie în fenomene, sunt Mihnea Turcitul, Iordache Olim-
biotul, generalul Basta, suflete tulburi iar nu „suflete tari“, dintre ace-
lea care, existând în istoria românilor, n-au izbutit a face istorie dura-
bilã, mergând împotriva sensului ei inerent. Totuºi, ei aparþin aces-
tei istorii, indiferent de punctul de vedere ce se adoptã, prezenþa
obiectivã a rãului reclamând nu doar disocieri, ci ºi o descriere a
lui, în ideea unei izbãviri prin exorcism. 

Dar fost-a, ºi este încã, spiritul creol o anexã a rãului ºi o
exemplificare a lui? Un fel de Iliaº Rareº, musulmanul, între autoh-
toni, supunându-se el unui alt Sultan ºi, astfel, izolându-se de români
printre altfel de osmanlâi?! Cine poate sã ºtie... Vremurile, de fapt,
îl îndrumã pe fiecare ºi îi pecetluiesc opera, ce ne apare, când se
întrevede „creolul“, ca fiind inexplicabil de îndepãrtatã de proiectul
ei interior ºi de virtualitatea ce s-ar fi putut traduce în mod strãlu-
cit în concret ºi nu s-a tradus. El rãmâne a exemplifica drama vocaþiei
amânate fãrã termen ºi a talentului risipit fãrã rost ori depus în forme
prea de tot mãrunte faþã de anvergura operei ce ar fi putut sã fie
ºi n-a fost.

1988, revãzut 2004
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4. VOEVODUL CRIPTIC

Trei tipuri de conducãtori la români
În materie de formulã de stãpânire la români, impresia curen-

tã este de prea puþinã diversitate cãci noi, fiind astãzi „republicã“ ºi
ieri — regat, ar rezulta abia douã alcãtuiri ce sunt, deopotrivã, ne-
compatibile. ªi, cu toate acestea, un tablou de simple denumiri ne
înfãþiºeazã o altã realitate, ce impune prin aspect, cuprindere ºi su-
gestie de complex. Voievod sau „vodã“, principe, rege, domnitor, con-
sul ºi preºedinte, cneaz, despot, duce, „hospodar“ sunt numai câteva
dintre cuvintele ce aratã „sediul puterii“ ºi identificã pe Cãpetenie;
nu aflãm, doar în aparenþã, Împãratul ori Bazileul. Însã acestea nu
traduc, ºi nu exprimã, de fapt, tiparele ci doar formularea lor în
contingent; lipsesc mecanismele originare, ce sãlãºuiesc prin întin-
dere în timp ºi mai adânc decât „universul cuvintelor“, preschimbându-se
abia în superficii.

Aºadar, ce prototipuri de conducãtor cunoaºte istoria româ-
neascã? O examinare oricât de sumarã aratã nu mai mult de trei
tipologii constituite. Întâi de toate, este de observat cã deºi astãzi
sunt Republicã, românii nu ajung a avea o tradiþie republicanã, pre-
cum Occidentul, ceea ce surprinde ºi, în definitiv, nici nu place defel
celor ce extrag de aici „deficienþã“ ºi „înapoiere“. De fapt, ideea de
„republicã“, chiar dacã ispiteºte, nu se instituie, cãci pare mai degrabã
necompatibilã aici ºi chiar se denatureazã prin adaptare la realitãþile
locului. Când, totuºi, apare ca o „formã fãrã fond“ ea rãmâne, la
români, în ipostaza caragialescã a republicii de la Ploieºti. Nici ideea
unei republici româneºti în a doua jumãtate a veacului XX nu-i de
susþinut (ºi nu are „puritate”) cãci desfãºurãrile „de dupã Regat“ nu
încurajeazã funcþionarea întocmirilor republicane, deºi, sub aspect
superficial, aceasta pãrea a fi formula de guvernãmânt. ªi totuºi,
stãpânitorii postbelici ai României ilustreazã alte realitãþi decât aceas-
ta. Gh. Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica sunt un
triumvirat neo-fanariot, adus aici de un alt împãrat decât Sulta-
nul ºi consacrat prin ritualuri imperiale. Abia mai apoi, Gheorghiu-
Dej se va „indigeniza“ nãzuind sã conducã un fel de „voievodat“ iar
urmaºul sãu „tracic“ (ales dintre „tinerii de familie“) se va manifesta
în chip de „crãiºor“ înainte de etapa post-bizantinã, ce îi defineºte
finalul.
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1. Principele delegat. Oriºicum ar fi, prototipurile, deci, sunt
puþine, se contamineazã, dar se deosebesc prin gradul de legitimita-
te. Cel dintâi decurge dintr-un fel de „efect al dramei biblice“ cãci,
aflaþi, aici, dupã formula lui Viorel Roman-im Spannungsfeld der Gross-
machte (în sfera de interese a Marilor Puteri), românii evolueazã ºi
se agregã, aparent, doar atât cât li se îngãduie. De obicei, Impe-
riul tutelar decide forma de guvernãmânt, titulatura conducãtorului
ºi identitatea lui, autohtonii ascultã pãrând incapabili a se guverna.
Consul în vremea Imperiului Roman, acest conducãtor-delegat, tri-
mis de Împãrãþie ar fi trebuit sã fie, în ciclul otoman al românilor,
un paºã, dar nu a fost, cãci în Europa rãsãriteanã românii rãmaserã
independenþi prin capitulaþii ºi exemplificarã mai degrabã tradiþia bizan-
tinã ocultã decât defetismul agrar. Rezistenþa înaintea principelui-
delegat va fi, în fond, evidentã ºi explicabilã ºi de-aceea Imperiul
gãseºte alte cãi (spre a impune, totuºi) ce iau adeseori înfãþiºarea
originalã a unui compromis ºi, uneori, chiar a unui târg pragmatic.
În locul paºalâcului, Principatele vor deveni o provincie fanariotã având
„suveranitate limitatã“ (cãci Yalta nu-i fenomen recent ci doar episod
dintr-un ºir rapsodic de Yaltã eternã). Principii Fanarului, caima-
camii, prinþul Kiseleff, apoi dinastia strãinã, în fine neo-fanarioþii roºii —
iatã o înºiruire ce lasã sã se întrezãreascã, în spatele formulãrilor
ce diferã istoriceºte, aceeaºi tipologie consularã, a conducãtorului-
delegat, trimis de Împãrãþie spre a îndruma pe aborigenii despre
care acesta nu cunoaºte decât puþine, ºi, mai cu seamã, fabula
negativã: oamenii locului ar fi „primitivi“ ºi „sãlbatici“, lipsiþi de insti-
tuþii „evoluate“, „recenþi“ etc. Obiectivul lui ar fi, prin urmare, a ci-
viliza ºi îndrepta, aducându-i pe „înapoiaþi“ la unitatea de mãsurã va-
labilã cu o expresie genericã nu fãrã temei, Urbi et Orbi, cãci
principele-delegat face, de obicei, misiune.

O precizare ni se impune, cu toate acestea, spre a nu se în-
þelege cã acest fel de „stãpân“ ar fi întotdeauna un strãin de popor
ºi cã în fruntea omului „necioplit“ din Carpaþi ar fi fost convocaþi prea
adesea doar veneticii. Unii, însã, sunt localnici ºi se recruteazã din-
tre „oamenii locului”. Dar când delegaþia de plenipotenþã o primeºte
un autohton, acesta va fi recrutat dintr-o categorie creolã, ce ad-
mirã civilizaþia Împãrãþiei ºi þinuta ei „înaintatã“ ºi îi dispreþuieºte pe
„barbarii“ ce l-au fãcut posibil. Aceasta nu-i doar o atitudine oareca-
re ci o conformaþie tulbure ºi dramaticã iar drama spiritului creol
este, fãrã nici o îndoialã, aceea cã s-a nãscut printre autohtoni ºi
nu între-imperiali. Procedeele, pânã la urmã, nu-s recente cãci ºi
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regii catolici ai Spaniei întrebuinþau, spre a desãvârºi cucerirea „Noii
Spanii“ pe „indienii“ fascinaþi de sclipirea mãrgelelor de sticlã ºi de
apele oglinzilor aduse de conquistadori. 

Acestea sunt însã excepþii, cãci procentul de principi-delegaþi
veniþi „din toatã lumea“ rãmâne impunãtor; apar, astfel, câteodatã
ºi naþionalitãþi cu funcþiune de tampon ºi cu o concepþie „internaþio-
nalistã“ ce decurge din obiceiuri, tradiþie ºi formaþie culturalã. Ori-
cine ar fi, ei slujesc, de bunã seamã, ideea imperialã ce se organizeazã
în jurul noþiunii de integrare ºi este izbitor cã imperiile financiare mo-
derne nu au o altfel de ideologie ºi alte mecanisme.

În aceastã materie, va fi de la sine înþeles cã principele-dele-
gat sã încurajeze formarea unei clase conducãtoare xenocratice,
având aspect parazitar ºi, în fapt, acest proces se întâlneºte adese-
ori ºi la noi ºi nu se stinge din „lucrare“ astãzi ºi, poate, ºi mâine.
Astfel încât, în termen economic, lumea autohtonã se transformã
într-o imensã plantaþie ce este administratã de un vechil, poporul
incult ºi primitiv nefiind decât o adunãturã de negri capabilã doar
a produce ºi a se reproduce. Principele-delegat pare cã primeºte
þara în arendã de la stãpânitorul „moºiei“, adicã de la Împãratul. 

De bunã seamã cã nici un sistem protecþionist nu-i posibil în
aceste condiþiuni, ideea însãºi de „suveranitate“ fiind de neimaginat.
Protecþionismul economic apare abia ca o reacþie îndreptãþitã, însã
târzie, la jaful organizat de „strãinul parazitar“ fiind în afarã de în-
doialã cã oricât de pãzitã de legiuni, ieniceri ºi armate de ocupaþie,
puterea super-pusã sfârºeºte prin a fi primejduitã de reacþia naþio-
nalã. Aceasta devine posibilã prin continuitate organicã de structuri
autohtone dar întâlneºte, în unele cazuri, încuviinþarea conducãto-
rului-delegat ce poate fi un consul eretic ori un „fanariot“ îndrumat
de principiile umanitare nutrite de iluminism ori câteodatã chiar un
autohton în crizã politicã de legitimitate. Puterea creolã se naturali-
zeazã, astfel ºi doar arareori, în urmarea unei asimilãri lente (ce ar
merita studiatã în amãnunt) provocatã de formula de viaþã istoricã
localã care o „indigenizeazã“ câteodatã ºi o „naturalizeazã”. Prinþul
strãin, Carol Îngãduitorul, Grigorie al IV-lea Ghica ori Gheorghiu-Dej
ilustreazã aceastã defecþiune a Imperiului parazitar. ªi, în fond, nu-i
fãrã sens a se observa cã, din moment ce tipologia principelui-de-
legat reprezintã partea romanã din noi, autohtonizarea acestuia ara-
tã clipa transformãrii colonistului romanic în român.

2. Crãiºorul. „Indigenizarea“ —  cãci oricât am înfãþiºa-o alt-
fel aceastã asimilare de parte strãinã tot biruinþa fondului local
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rãmâne, în cele din urmã —  nu reclamã, totuºi, ºi un proces mai
agresiv de „recucerire“ cãci, oricât ar fi de „îngãduitor“ sau „ilumi-
nat“, consulul eretic nu conduce Reconquista ºi nu „declarã inde-
pendenþa“ statului de periferie ca sã afirme legitimitatea localnicu-
lui ocupat. El doar tolereazã, îngãduie ºi se manifestã cu înþelegere
ºi lãrgime de vederi, oprindu-se de la gesturi neînþelepte precum
represiunea armatã ºi încarcerarea ideologilor purtãtori de gând rebel
ºi chiar ºi a cãpeteniilor manifeste, dacã existã.

Adeseori chiar, se observã o coexistenþa neobiºnuitã de lumi
diverse ºi paralele, unde „oficialitatea“ este contemporanã cu rân-
duiala uzurpatã ºi nu se privesc neîngãduitor, ci doar se ignorã,
înaintând neconjugat. Întâia categorie, constituitã nu doar din viitu-
rã ci ºi din creol, cuprinde pe consul ºi „curtea“ alcãtuitã din aco-
liþi ºi clienþi, furnizori cu origini diferite ca ºi propagandiºti confesio-
nali ºi culturali de convingere ºi acþiune integraþionistã, ce difuzeazã
ºi susþin doctrinele Imperiului, „laic“ ori „sacru“. A doua lume, „an-
terioarã“, „veche“ ºi nutrind sentimentul legitimitãþii faþã de strãi-
nul impus, calic ºi opresor dar cu doar o trecere meteoricã prin
istoria locului, se ilustreazã prin personalitate diversã din perspec-
tiva extracþiei sociale, înglobând din toate câte ceva, ce se alege,
„de la vlãdicã pânã la opincã“.

Acest din urmã strat impresioneazã prin originalitate deºi îl
întrevedem nu doar aici ci ºi în alte timpuri ºi geografii, ce sunt,
prin analogie de direcþie ºi etapã a dezvoltãrii, comparabile cu rea-
litatea exprimatã carpatin. ªi compoziþia în sine este heteroclitã, are
lãrgime ºi se modificã procentual, arãtând mãrime fluctuantã în epoci
ce diferã. Dinastii locale înlãturate ori membri de familie aristocra-
tã, scãpãtate ori retrase în istoria paralelã, visând la „domnia pã-
mânteanã“, conducãtori religioºi de formaþie diferitã ºi poate chiar
necompatibili, „viteji“, „cnezi“, „juzi“ ºi „jupâni“ locali ori regionali, „bã-
trâni de sat“ mare ori mai mãrunt, „cronicari“ cu pana ºi cu vorba,
„meºteri“ ce se exprimã cu dalta, pensula ori arcuºul, —  o întreagã
societate ce vorbeºte în felul ei, neauzit de clasa superpusã ºi care
îºi explicã propria viaþã istoricã într-o continuitate de structuri orga-
nice impunãtoare. Chiar ºi instituþiile ajung sã funcþioneze în para-
lel, deºi confruntarea în acest câmp este constantã ºi genereazã
tensiune. Totuºi, paralelismul perfect este doar teoretic. Fiindcã
societatea trebuie sã funcþioneze, întâlnirea celor douã lumi se pro-
duce în moduri diferite ºi cu o pondere ce depinde îndeobºte de con-
text, directivã ºi moment. De la regularizarea urbanã ºi „Regulamen-
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tele“ lui Kiseleff ºi pânã la potoapele de biruri cu caracter arbitrar
ºi, uneori chiar, ucigãtor, clasa parazitarã intervine când poate dacã
supuºii sunt dezorientaþi, slãbiþi ideologeºte iar Tradiþia — dezorganiza-
tã. Dar, deopotrivã, rãspunsul autohton nu-i întotdeauna rãbdãtor,
recesiv ºi nu construieºte exclusiv „în lumea lui“ ci se opune, hotã-
rând, din pãcate rar, sã adopte atitudine ofensivã. De fapt, pasivita-
tea ºi absenþa proiectului împiedicã finalizarea sau doar o amânã.

Dar cu cât se înainteazã ºi cresc presiunile, apare sediþiunea,
rãspunsul de reacþie, tendinþa de Recucerire. Este clipa misterioasã
când, fãrã a se ºti de unde vine, apare Crãiºorul. El poate fi os
domnesc ascuns ºi retras, ca sã se pãzeascã acurateþea dinasticã
atunci când —  asemeni masacrului biblic al lui Irod —  urmaºii ce
pot pretinde sunt recenzaþi, urmãriþi ºi uciºi. Astfel îl vom afla pe
Petru Rareº, „regele-pescar“, fiul lui ªtefan cel Mare, acesta de pe
urmã el însuºi pretendent ascuns, sculat împreunã cu þara ca un
fel de prinþ popular, un „crãiºor“, ºi „ridicat“ de mulþime pe Câmpia
de la Direptate. Dar, deopotrivã, „crãiºorul“ poate fi —  ºi este, ade-
seori —  un personaj ce îºi obþine o legitimitate misticã, pe canale
ne-explicate ºi s-ar numi Horea, cântãreþul orfic din fluier Tudor Vladimi-
rescu, cãpetenie de panduri, Bãlcescu ºi Cuza, Eminescu ºi Iorga,
Ion Antonescu, dar, întâi ºi-întâi, cel ce denumeºte titlul, adicã Avram
Iancu. El nu-i, cum i s-a spus, doar un „prince-paysan“ adicã un nobil
scãpãtat, un aristocrat de familie „ruralizatã“ ori un extract cu merit
înalt nãscut din popor ci, adeseori, un cãrturar cu prestigiu ºi, nu
o datã, un Pãstor de mulþimi. Un Grigorie Roºca, Iacov Putneanul,
Gherasim Clipa ori Andrei ªaguna sau Ilarion al Argeºului, marii învãþã-
tori, sanctificaþi, ce se ilustreazã prototipistic prin Nicodim de la
Tismana ºi Daniil Sihastrul dar pot fi, de asemeni, Vasile de la
Moldoviþa ori Calinic de la Cernica, se cuprind în aceastã categorie,
alãturi de profeþii martirizaþi, Sofronie de la Cioara ºi Visarion Sarai.
Imaginea este, prin numãr ºi caracter mesianic, de dramã aproape
biblicã, de-a dreptul impresionantã dar neobiºnuit este cã, îndeob-
ºte, Crãiºorul nu ajunge sã domneascã ºi este sacrificat iar dacã
domneºte totuºi (cazul ªtefan cel Mare este arhetipal) atunci se ridicã
din planul popular ºi se mitizeazã, ilustrând Voievodul.

3. Voievodul. Biblicul de Exod ºi mesianismul „regelui ocult“
nu dezvoltã, în mod neobiºnuit, nici „excepþionalism etnic“ ºi, ca ata-
re, nici ideea de popor ales, ceea ce uneori se mai invocã, totuºi,
dar fãrã dreptate. Cãci esenþialã aci nu este doctrina religioasã, ce
nu s-a putut constitui, în ultimã analizã, ci ideea de nobleþe genea-
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logicã, succesiunea Marelui Imperiu. Chiar dacã nu se observã decât
rar ºi nu se comenteazã din spirit pasiv ºi neîncredere cultivatã în
mod voit, aceasta existã ºi „lucreazã“ în forme ce aparþin mai degrabã
subconºtientului colectiv ºi constituie, poate, chiar ºi un element
de secret istoric. ªi aici trebuie fãcutã o disociaþie cãci, dacã, în
adâncuri ce aproape nu se pãtrund, Crãiºorul reprezintã partea
geticã a Tradiþiei, Voievodul este urma legitimã a Romei sau, mai
bine zis, a Bizanþului, Împãratul uzurpat. Prea puþin se observã
ideologia împãrãteascã a lui Ioniþã Caloian care, la 1204, îi comuni-
ca Papei Inocenþiu al III-lea despre dreptul sãu la succesiunea impe-
rialã ºi admitea pânã ºi înþelegeri confesionale dacã, în contradicþie
cu uzurpatorul de la Bizanþ, va fi încoronat ºi va primi, precum Charle-
magne altãdatã, coroana imperialã din chiar mâinile „vicarului lui
Hristos”. Abia când Bizanþul se prãbuºi, voievodul carpatin începu
a se comporta cu legitimitate de bazileu ºi nu altfel se explicã, de
fapt, conduita de exponent ºi de protector, ce adoptã. O întrevãzusem
la Alexandru cel Bun ºi Mircea cel Mare, în forme de rebeliune dunã-
reanã ºi de pretenþie de succesor dar odatã cu ªtefan cel Mare,
Athleta Christi, atitudinea se constituie definitiv ºi devine progra-
maticã. ªirul de „bazilei“ cuprinde, astfel, pe Neagoe Basarab ºi pe
Vasile Lupu, organizator de sinod ortodox, pe Matei Basarab ºi Petru
ªchiopul, mari donatori ºi protectori. Rea prin consecinþe, însãºi
„închinarea“ de mânãstiri la Locurile Sfinte exemplificã aceastã idee
ºi aratã o purtare de grijã de Cezar ce ajutã pe Patriarh. Când, pe
la 1700, se trezi ºi la Constantin Brâncoveanu acest gând, impre-
sia cã Împãratul se strãmutase din Constantinopol undeva în Carpaþi
pãrea o certitudine ºi nu se mai discuta. Dar, în mod straniu, odatã
cu brâncovenismul, prea repede ºi tragic culcat la pãmânt, „Voievo-
dul“ se retrage din istorie ºi însãºi ideea de a ridica privirea spre a
se afirma fapte ºi tradiþie începe a fi ocolitã cu prudenþã nefireas-
cã ºi cu ºovãire, tocmai când noi aveam nevoie de afirmare ºi de
construcþia stãruitoare. Drama naþionalã începu a se evidenþia. Rând
pe rând cãzurã Moscopole, Bucovina ºi Basarabia iar brâncovenis-
mul, deºi nu se uitase, se eliminã dintre principiile active iar dacã
va fi fost posibil un alt voievod, el ar fi sfârºit, ca ºi ultimul Cezar
carpatin, martirizat ºi cu mormântul aproximativ.

1988, revãzut 2003
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5. REVOLTA 
„FONDULUI NECONSUMAT“

„Noi am fãcut caz de latinitatea noastrã indiscutabilã —  îºi în-
cheia, în 1941, G. Cãlinescu Istoria literaturii române de la ori-
gini pânã în prezent —  dând impresia cã suntem tineri ºi neglijând
substanþa medularã. Noi, însã, suntem Romani ºi ca francezii Galo-
Romani, popor strãvechi, adicã, cu notele lui etnice neschimbãtoare
esenþial, primind limba ºi cultura latinã. În fond, suntem geþi ºi e
mai bine a spune cã, în felul nostru, am primit ºi noi succesiunea
spiritului roman, pe care trebuie sã-l continuãm de la longitudine realã,
fãrã mimetisme anacronice. Spiritului galic ºi brit trebuie sã-i cores-
pundã aici, prin sporire, spiritul getic. Cãci, sã nu uitãm cã, pe Columna
lui Traian, noi, Dacii, suntem în lanþuri”. Aceste vorbe sunt adevãrate
ºi configureazã un mod de a fi în lume pe care G. Cãlinescu îl expri-
mase la altitudinea lui de lamurã necontestabilã, exemplificat, mai
apoi, de o directivã interioarã ce devine, astfel, tradiþie cãlinescia-
nã. De aci, de fapt, trebuie sã se înceapã orice vizionare a fenome-
nului literar, definit acesta în felul unui model de continuitate cu obâr-
ºii strãvechi iar nu ca întocmire recentã ºi fãrã soliditate. Cãci, la
drept vorbind, „Spiritul getic“ pretinde valorificarea tuturor straturilor
fundamentale rezultând, astfel cã o criticã literarã fãrã dimensiune
istoricã nu va însemna decât un exerciþiu steril ºi fãrã orizont. Noi
avem, spre a înainta, acest exemplu ireductibil care este ºi va rãmâne
doctrina cãlinescianã ºi putem zice, cã, în esenþa lor, opera propriu-
zisã dar ºi literatura româneascã vor fi, de aci încolo, cãlinesciene
ori nu vor fi nimic. Îi stã drept reazem o tradiþie de valori ºi con-
cluzii certe cãci originea acestei tipologii e, cu toate acestea, mai
veche ºi dezvãluie o direcþie legitimã care, scoborând prin Nicolae
Iorga ºi Blaga ºi Pârvan, cãtre Haºdeu, Eminescu ºi Maiorescu, ºi
mai în adânc, la Kogãlniceanu, Alecu Russu ºi Cantemir, ajunge la
istoriografii polemiºti de felul lui Miron Costin ºi mai în jos, cãtre
ceþurile de tainã, unde doar întrevedem, deºi se presimt, spiri-
tualiceºte, cu putere, pe Nicodim de Tismana ºi Anonimul Popu-
lar. Aceasta este, de fapt, o viziune enciclopedicã a doctrinei lite-
rare, alãturând istoriografie, istorie a culturii ºi istorie literarã, o
alcãtuire neobiºnuitã dar definitorie aici cãci, spre a ne înþelege mai
bine, noi avem nevoie de a da seama, întâi de toate, cine suntem,
de fapt ºi abia mai apoi ce se creeazã în datele noastre inerente.
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Întâiul ºi cel mai profund sentiment ce trebuie a se configura
va fi, deci, acela al strãvechimii, arãtând conservãri nu doar antro-
pologice ºi o continuitate, din toate punctele de vedere, impunãtoa-
re ci ºi puteri de a re-genera periodic o civilizaþie alcãtuitã demult
ºi transmisã fãrã preschimbãri esenþiale din veacuri aproape fãrã
vârstã ºi pânã la noi. Aceastã formulã de strãvechime ce continuã
în cadrele ei geografice tradiþionale ºi a cãrei iradiaþie este, pentru
aceste pãrþi ale lumii, hotãrâtoare, pare, însã, a fi, deopotrivã, o
formulã de civilizaþie europeanã, aflatã, ca ºi altele ce contribuirã
în felul lor la procese de cristalizare diverse ºi înrudite, într-o contem-
poranitate impresionantã cu obârºiile Europei. Aceastã Europã a
originilor cuprinde, prin geto-daci, ºi pe români, având în compo-
ziþia ei pe elini ºi pe latini, pe celþi, pe germanici ºi pe iberi, popoare
vechi adicã, a cãror aºezare pe teritorii de-acum tradiþionale s-a fã-
cut de timpuriu ºi nu s-a tulburat mai apoi, oricâte modificãri vre-
melnice ar fi fost posibile ºi ce amestecuri s-ar fi produs. 

Astfel de fenomene nu sunt miraculoase. Ele se explicã prin
stãruinþa unor societãþi orânduite organic unde continuitatea ara-
tã, de cele mai multe ori, formule de viaþã umanã durabile atât prin
tradiþie cât ºi prin însuºirea cãpãtatã prin exerciþiu perpetuu, apte
de a crea în planuri universale ºi înãlþându-se de la relativul pitoresc
ºi particular. În privinþa românilor, aceastã europenitate specificã
însemneazã, mai înainte de toate, pecetea unui spaþiu ce nu-i luat
în posesiune ci moºtenit, cãci pentru un popor de sedentari geogra-
fia hotãrãºte de la o vreme încolo formula fundamentalã fãrã a mai
fi nevoie a veni, apoi, cu preschimbãri. Aceasta e, fãrã nici o îndoia-
lã, urmarea unei societãþi antropologice complete, alcãtuitã din
agricultori ºi din pãstori, din pescari ºi din vânãtori, îmbrãcând teri-
toriile cu lãrgime ºi cu diversitatea lor de compoziþie, dar orându-
indu-se în mãsuri fundamental „þãrãneºti“ care acestea asigurã, mai
degrabã, coagulãri timpurii sociale ºi, mai la urmã, stãruinþa pe de-
desubtul evenimentelor tulburi ºi impropice. Aici nu oraºul ci satul
defineºte termenul propriu ºi pãstreazã, la distanþã de ameste-
curi disproporþionate, civilizaþia odatã orânduitã din epoci antìce. 

Ceea ce se întrevede, în tot ce se examineazã, este o Europã
þãrãneascã de þinutã clasicã ºi, deci, disciplinatã dupã legi severe
ce pãstreazã, în esenþa ei, o monumentalitate ce aparþine comu-
nitãþilor întemeiate pe obºte ºi, prin aceasta, un grad înalt de univer-
sal cãci aceste orânduieli conservã, în planul rusticitãþii, formulare
de cetate elinã. Astfel încât putem zice cã a fi „þãran“ nu este „a fi
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primitiv“, ci a fi civilizat în raport armonic cu geografia sedentaritãþii
fiindcã, de obicei, culturile þãrãneºti nu presupun puteri scãzute de
creaþie ci doar ordonãri specifice, cu precãdere orale. Simþãmân-
tul comunitãþii, sensul solidar ºi spiritul de agregare cu reguli aproape
de drept divin decurg de aici, fiind lãmuritã încheierea cã lumea
þãrãnescã dezvoltã în etnografic un prototip de europenitate ce nu
cunoaºte individualismul ºi valorile xenocratice. Mitologia ei este aceea
a comuniunii între specimene ce aparþin unei specii dar, deopotrivã,
ºi între speciile viului ce se considerã a fi consubstanþiale ºi doar
forme ce diferã fiindcã aºa voit-a Cel ce le-a fãcut.

Astfel se orânduirã la români formele fundamentale de viaþã
care sunt „þãrile“, adicã unitãþi de românitate specificã unde diferen-
þele fiind secundare, esenþiale rãmân unitatea substanþialã, tradiþia
comunã, limba, obârºia antropologicã ireductibilã. Aceastã Þarã, a
cãrei evoluþie s-a zidit pe fundaþiile unor „þãri“ (pe care le putem denu-
mi, dupã Nicolae Iorga, „Romaniile populare“) originar ºi substanþial
româneºti —  ºi doar focalizate aici la deal ºi aici la munte, aici pe
vãi ºi aici pe malurile danubiene —  ajunge a se configura, cãpãtând
doar vizibilitate, în Evul Mediu atunci când primejdiile ce veneau de
dincolo de zãri se dovedirã sistematice ºi stãruitoare ºi, deci, altfel
de neocolit. Însã aceste coagulãri unde pulsa aceeaºi inimã etnicã
ºi aceeaºi tradiþie, nu însemnarã despãrþãminte nici mãcar trecã-
toare ºi adevãrul istoric aratã cã îngemãnarea lor era, din unghiul
tainic, fapt de tradiþie ºi cu vechime. Este peste tot o romanitate
carpaticã ostilã împãrãþiilor, trãind pe structuri autohtone, getice,
ºi având sentimentul pãcii ºi semeþia unei vieþi istorice „bãtrâne“ ºi
europene, precum „la început”. Când Bizanþul se prãbuºi, voievozii
de la Dunãre ºi din Carpaþi înþeleserã cã tradiþia romanitãþii s-a trans-
mis pânã la ei, luând înfãþiºarea Caesarului ocult, a protectorului
tainic din vremea de dincolo de istorie.

Însã, istoria nu fuse îngãduitoare nici cu aceºti carpatini vor-
bind un idiom romanic dar cu sufletul rãmas pur ºi adorator al cerului
getic, limpezit, astfel încât aici rãspunsul lor trebuise a îmbrãca
forme nu o datã dramatice ºi cãzu, mai întotdeauna, sub regimul
necesitãþii. Cãci, îndeobºte, popoarele sedentare ºi cuminþi sunt obli-
gate a-ºi re-cuceri memoria cãci istoriografia scrisã, fiind creaþia
celor ce vin de departe ºi se aºezarã peste aceste populaþii sta-
bile, ea nu-i „ºtiinþã“ ci doar o formã de justificare de nãvãliri. Aceastã
„reconquista“ se înfãptuieºte, ºi este de trebuinþã a se întãri perio-
dic, ºi la români. 
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Dar aici, în Carpaþi, ºi la Dunãre (acel fluviu care la geþi nu
era riveran) istoriografia se armonizã nu o datã cu poezia, poezia
fiind cu probabilitate cea mai impunãtoare materie a filosofiei daco-
geþilor ce se transmitea mai cu precãdere oral ºi se sustrãgea, ast-
fel, materialitãþii ce constrânge ºi piere. În aceastã ordine, tradiþia
este impunãtoare. Agatârºii îºi cântau legile, terapeutica lui Zalmoxis
consta în cântãri îmblânzitoare de suflet ºi pânã ºi când se duceau
în solie dacii îºi însoþeau pasul de melodii scoase din citherã. Pânã
târziu, cãtre evuri moderne, aceste tradiþii cântate se pãstrarã ºi
când se începurã a se însemna faptele vremurilor defuncte subîn-
þelegem cã întâii istoriografi fuserã poeþii. Astfel încât se dovedi, la
o vreme, cã aceste anale ºi aceste letopiseþe transmise oral ºi cân-
tate au puterea de a coagula mai pregnant o spiritualitate în a cãrei
definiþie nu se poate face abstracþie de folklor. Istoricul se înfãþiºeazã,
astfel, drept rapsod.

Opera fundamentalã porneºte, deci, la români din acest strat
ce îl înfãþiºeazã pe scriitor drept un stãpânitor al cuvintelor însã,
deopotrivã cu acesta, un interpret al timpului colectiv. Literatura de-
vine, astfel, o nãzuinþã cãtre întreg ºi comunicã o integralã de viaþã
istoricã în acelaºi timp vizibilã dar ºi tainicã.

ªi, de-aceea, a introduce unitãþi de evoluþie în acest prelung
ºi spectaculos proces de exprimare a unui popor prin cuvânt —  ce
se configureazã abia dupã trecerea de vremi, când totul se aºeazã
ºi privirea e seninã —  este, de fapt, a gãsi mãsurile ce îl definesc
ºi care, oricât ar fi fost înaintãrile de capricioase în aparenþã, sã-
lãºuiesc în chip obiectiv în istoria lui.

Scriu aceste propoziþii ºi simt cã e momentul de a spune ceea
ce sunã ca o confesiune definitivã: „Sunt, dar, pentru fenomenele
cu organicitate, specifice în marginile unei culturi ajunsã la formu-
la ei stãruitoare, pentru continuitatea unei literaturi a cãrei orã inte-
rioarã a sunat întotdeauna într-o gamã deopotrivã carpaticã ºi
europeanã, definind Europa originilor”.

1986
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6. O IPOTEZÃ DE 
AUTOHTONISM LITERAR

„Original“ prin „originar“

Cine examineazã literatura românã contemporanã urmând mo-
dele canonice de manual nu poate ignora izbitoare nepotriviri ºi
un gen de „excepþionalism“ aparent ce îi aparþine ºi îi creeazã indivi-
dualitatea. Însã o recapitulare de cadru antropologic explicã aceas-
tã realitate geograficã ºi spiritualã. Existã, aici, de fapt, un secret
de întocmire, o tainã de alãturãri în procente inseparabile ºi, la drept
vorbind, formula ireductibilã. Aceasta este, întâi de toate, contribuþia
unei populaþii sedentare ºi stabile, având o compoziþie ce se con-
statã pretutindeni a fi unitarã cãci se întemeiazã pe un fond de rãdã-
cini strãvechi, poate chiar arhaice ºi, de fapt, atât de vechi încât
însãºi materia ei ireductibilã se defineºte mult înainte de istoria docu-
mentatã. Abia mai încoace aceasta începu a se întrevedea. Cãci,
în procesul de etnogenezã, întâia componentã este, cu adevãrat,
stratul autohtonilor geto-daci, a cãror spiritualitate trebuie sã fi fost
oralã ºi muzicalã, hieraticã ºi lipsitã de iconografie, ca ºi creºtinis-
mul din cele dintâi secole. Dar, peste aceasta veni de se aºezã, la
o vreme, ocupantul roman, cu simþul lui de organizare dar ºi cu
adaosuri de limbã ce folosea tradiþie de literaturã scrisã ce nu-i, pro-
priu-zis, decât o acculturaþie de împãrãþie care, punând în amestec
materiale iniþial heterogene, nu apucã decât rar sã se combine în
proporþie nimeritã. Dar creºtinismul ce întãreºte, în cele din urmã,
europenitatea ºi îi dã corespunderile de reþea ce nu se vede cu
ochiul liber? El vine pe canal romanic, cãci se propagã din Imperiu
cãtre Provincii, întâi în felul unei rãscoale a periferiilor, adaptân-
du-se mai apoi, acolo unde aflã teren fertil. În aceastã materie, sub-
stanþa nouã trezeºte, în mod paradoxal, substanþa anterioarã ºi
o legitimeazã cãci Zalmoxis apãrea, fãrã a se putea face o contes-
taþie întemeiatã, drept un precursor ce devine compatibil ºi inteligibil
în Epoca Evangheliilor. Cu aceste douã pãrþi, ce se îngãduie reciproc
ºi creeazã efect în ordinea sintezei, suntem, de fapt, la originile Europei,
unde „cetãþeni“ ºi „barbari“ se întâlnirã aducând tipuri de energetism
ce diferã în felul de manifestare dar ºi, deopotrivã, formulã esteticã
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neînruditã, ce a trebuit, totuºi, sã se re-aºeze în altfel de alcãtuiri
ce vor rezulta. Aceastã conjugare nu poate fi moment întâmplãtor
cãci nu-i posibilã numai în Carpaþi ºi la Dunãre ºi, în ultimã analizã,
scenariul istoric se înfãþiºeazã cu o anumitã generalitate ºi se constatã
pretutindeni acolo unde schema de aici se repetã ºi dã efect asemãnã-
tor. Astfel încât, cu greu s-ar putea pricepe evoluþia ulterioarã în
absenþa acestei fuziuni inalterabile, ce împiedicã, în epocile ce urmarã,
sã i se alãture alte straturi fundamentale ºi sã se denatureze ceea
ce era constituit. Când venirã aci goþii, gepizii ºi avarii ºi mai apoi
cumanii ºi pecenegii, suprafeþele se tulburarã dar nu prea mult ºi
nu lungã vreme. Abia slavitatea aduse, poate, un „ceva“ indefinit
ºi sã fi pus o culoare sufleteascã, de mic pigment, în ceea ce tre-
buie socotit întreg format. ªi totuºi, baza rãmâne acel, aparent,
spirit de romanitate orientalã, cu o materie iniþialã, dar ireductibilã,
geto-dacã, fiind în afarã de orice îndoialã cã, spre deosebire de Europa
Evului Mediu timpuriu unde migratorii contribuie, adeseori, decisiv,
aici substanþa de fundaþie se pãstreazã fãrã a se tulbura esenþial
ºi nici mãcar nu se clatinã ci doar „înghite“ ºi adapteazã.

Cãci, la drept vorbind, fatalitatea poziþiei geografice ce obligã
istoria sã se desfãºoare în mod mai degrabã convulsiv decât echili-
brat, îi conferã rânduialã proprie, constând în alternanþã de momen-
te de calm istoric ºi de catastrofe primite cu o rezistenþã demnã ºi
depãºite, în cele din urmã, fiindcã materia de fond nici mãcar nu
se clatinã. Iatã de ce, putem zice cã Românii, ca ºi alþi autohtoni
cu ciclu istoric lung, nãzuirã, neîntrerupt, la o înaintare culturalã
continuã, deºi desfãºurarea de evenimente îi obligase a înnoda perio-
dic firele aparent rupte, dupã crize adesea dramatice provocate de
invazii, rãzboaie ºi extinderi ce venirã de aiurea ºi fãrã a se antici-
pa. Aceste eforturi ce se fac spre a se corecta un ciclu de fracturi
printr-un ciclu de identitãþi regãsite configureazã întreaga literaturã
românã ce se aflã, însã, acum, întâia oarã de la începuturile ei, în
faþa unui proiect de evoluþie cu directivã interioarã.

Principiile ortogenezei
Dar ce ar putea însemna un astfel de proiect ºi, de fapt, aceas-

tã dorinþã de a se ordona înaintarea ºi a se obþine ortogeneza ce
ascultã, îndeobºte, de un principiu intern, care, de fapt, se aseamãnã
cu un tipar? Aceasta ar fi, mai întâi, o voinþã de a se exprima iden-
titatea antropologicã, adicã idealitatea internã a literaturii naþionale.
Aceastã entelehie îºi ia drept punct de reazem totalitatea straturilor
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constitutive, începând cu „arhaicul“ ºi „istoricul“, presimþite deºi încã
neînþelese în ceea ce au ele necorporal, inefabil ºi imanent. Este o
revoltã a fondului neconsumat.

In 1941, G. Cãlinescu, cel mai important istoric al literaturii
autohtone, îºi încheia grandioasa „Istorie a literaturii române de la
origini pânã în prezent“ cu observaþia cã ori de câte ori noi am nã-
zuit la originalitate, am cultivat „ântoarcerea la arhaic“, convocând
strãvechimea în creaþie. Principiile de evoluþie s-ar fi definit atunci
prin spiritul getic comparabil, în vechime ºi însemnãtate, cu „spiri-
tul galic“ ce se invocã la francezi. Dar ce ar trebui sã fie „spiritul
getic“ ori, mai bine spus, ce este, de fapt, în formula care, în chip
misterios, s-a constituit într-o vreme indefinitã, fãrã vârstã? Aces-
ta ar fi trebuit sã fie, mai înainte de toate, o soluþie de înaintare or-
ganicã, cuprinzând în aceeaºi mãsurã muzicalitatea ritmicã, stiliza-
rea geometricã, sistemul miturilor fundamentale, instinctul natural,
percepþia vitalã dar ºi hieraticã a lumii, magia lirismului ºi a eposu-
lui, ipoteza eroicã. ªi cum fondul ancestral se pãstrase de-a lungul
veacurilor în folklor, literatura ar fi trebuit sã valorifice tocmai ceea
ce îi asigurase stabilitatea, adicã dimensiunea poporanã, dar un folklor
filtrat prin exercitare pânã la structurile sale canonice, aproape culte. 

Din acest punct de vedere, literatura îºi are aici specificul ei.
În felul de alcãtuire ce o diferenþiazã, ea nu dezvoltã un clasicism
elin ci se hrãneºte din ipoteza unui clasicism tracic, ezoteric, mu-
zical ºi orfic, constituind fondul consultat continuu, ceea ce face
ca pânã ºi Evul Mediu sã fie, astfel, popular ºi indiscutabil pãgân.
Acest altfel de clasicism antic indicã secretul de constituire unde
nu doar cã materia este diferitã dar pânã ºi înlãnþuirile cronologice
diferã, chiar dacã se seamãnã cu prototipurile canonice aºa-zise „eu-
ropene”. De aceea ºi noi —  dar ºi alþii —  vom avea, fiecare în felul
lui, propria biografie rasialã ce ne individualizeazã ºi chiar dacã se
vor invoca noþiuni ce aparent indicã asemãnãri, substanþa nu este
identicã. Apar astfel istoriile apocrife. La noi, ca sã exemplific, Re-
naºterea româneascã nu-i târzie, italieneascã, ci orientalã ºi veche,
dezvoltatã pe calea isihasmului. Când apãrurã semnele clasicismu-
lui istoriografic ºi regenerator al secolului al XVII-lea, (cu Miron Costin,
spãtarul Nicolae Milescu, apoi stolnicul Cantacuzino ºi prinþul Dimitrie
Cantemir), se dovedi cã o experienþã literarã anterioarã îºi atinsese
apogeul ºi cã fenomenul nu era chiar recent. Aceastã valorificare
a unor straturi freatice inerente, ºi tot atât de oculte cum sunt
zãcãmintele radioactive, are loc pretutindeni cu aceeaºi putere ºi
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aceastã neîncetatã revigorare de termeni proprii rãmâne elemen-
tul fundamental ºi specific. Scenariile au, de fapt, un grad înalt de
generalitate. La noi, un fond strãvechi, puternic ºi încãpãtor, ce
adapteazã ocupaþie romanã ºi se întãreºte prin creºtinism, rãspunde
periodic la acculturaþie ºi Conquistã, indiferent dacã aceasta se tra-
duce confesional ori politic ºi se numeºte împãrãþie mare ori nãvã-
litor vecin sau, câteodatã, intermediar de administraþie, precum dom-
nii fanarioþi. Vechimea dã, în definitiv, solidaritate ºi un „ceva“ divers
ce îngãduie a se reacþiona cu lãrgime ºi, deci, fãrã a se lãsa teme
vacante ºi material amorf. Înaintea epocii fanariote, literatura românã
se agregase într-un mod enciclopedic, nãscând serie continuã ce
pornea de la proto-românii Ioan Cassian, Dionisius Exiguus ºi Aethicus
Hister, precum ºi, mai încoace, cu apariþia de Renaºtere în Valahia
post-bizantinã a lui Neagoe Basarab; dar continuând cu spãtarul
Nicolae Milescu, mitropolitul Dosoftei ºi cronicarul Miron Costin, pânã
la stolnicul Constantin Cantacuzino ºi prinþul Dimitrie Cantemir, atingea
o anvergurã europeanã, oferind soluþii Europei, prin Milescu ºi
Cantemir. În cazul acesta, orice regenerare trebuia sã porneascã
de aci, din acest clasicism enciclopedic, românesc ºi european deo-
potrivã, însã pe care modelul fanariot, creator de complexe de infe-
rioritate inutile îl împiedicã sã evolueze organic. Continuitatea sfârºi,
totuºi, prin a triumfa ºi literatura românã descoperi, îndatã dupã
„Paºoptismul“ profetic, cã evoluþia prin imitaþie duce la „forme fãrã
fond“ (teoria lui Titu Maiorescu, mentorul „Junimii“, spre sfârºitul
secolului XIX); cultura trebuind sã fie organicã (M. Eminescu) ºi, deci,
sã apeleze la substrat (B.P. Hasdeu), la spiritul popular (N. Iorga),
sã dezvolte „pecetea“ unui spaþiu mioritic (Lucian Blaga) ºi, în fine,
sã exprime „spiritul getic“ (G. Cãlinescu), care, în contact natural
cu alþii, nu poate decât sã îmbogãþeascã un fond iniþial inalterabil. 

Ceea ce ne defineºte azi, ºi ne diferenþiazã, pare a fi, înainte
de toate, resurecþia elementului etnic. Ea apare prin adaosuri de
concluzii parþiale ce aduc operã dupã operã ce conteazã într-o for-
mulã de construcþie colectivã ce poate fi nedeclaratã dacã programul
nu existã ori nu se manifestã. Situaþia nu-i unicã. Aceleaºi îndem-
nãri cãtre insondabilul etnic ce afirmã diferenþã ºi specific, le între-
vedem la sud-americani sau în Africa, în lumea arabã sau în Asia,
oriunde se cultivã ºi se cautã identitatea, dar ºi în Europa de „markã“,
de „periferii“ ºi de „margine de împãrãþie”. In aceastã realitate post-
modernã, orice experienþã organicistã poate da îndreptare ºi contri-
buie la clarificãri.
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„Universalitatea de esenþã“
Esenþialã ar fi, deci, evoluþia în termen propriu, desluºirea direc-

tivei organiciste, geneza cãii drepte ce s-ar putea denumi, de fapt,
„orto-genezã”. Dar, la drept vorbind, un proces de ortogenezã începe
prin punerea în valoare a elementelor de tradiþie ce definesc, cul-
turaliceºte, un popor ºi pot afirma originalitate prin contrast ºi dife-
renþã specificã ºi de adaos. Aceasta nu înseamnã a se inventa cu
orice preþ formule noi ce „indigenizeazã“, ci a se re-genera materia
de nucleu originar afirmându-i specificul inerent. Aici se întrevãd,
deopotrivã, tendinþa ºi conformaþia, ce ne aratã nu modelul ce
se impune prin propagare ci mai degrabã modelul ce se re-gãseºte
ºi se întregeºte, spre a sluji mântuirii colective. Cãci, spre deose-
bire de cultura difuzionistã, ce se clãdeºte cu obiectivul etnocentrist
ºi invitã pe altele (greºit considerate a fi „inferioare“) la a o imita,
aici se valorificã universalitatea intrinsecã, iluminarea, poate Pogo-
rãmântul. Ideea, oricât ar pãrea de ereticã, este, la drept vorbind,
evidentã. Shakespeare nu a devenit ceea ce este fiindcã i-a imitat
pe italienii vremii lui ci fiindcã într-însul un „ceva“ indefinit ºi-a aflat
locul ºi, din misterul alcãtuirilor ce nu se pot explica nici mãcar ajun-
gând cu gândul la simplitatea de întâie celulã, se constitui adunând
surse nevãzute. Abia dupã aceea urmeazã „shakespearianismul“ ºi,
dacã se întinde opera ºi se propagã exemplificând, apar imitatorii.
Însã întrucât propagarea nu se echivaleazã cu valoarea, rezultã mai
degrabã cã aceea de pe urmã are însemnãtate, în ultimã analizã.
Esenþial este, aºadar, a da operã majorã, Faptã mare ºi capodope-
rã cãci trãind în acest aer de universal obiectiv, ce se aflã oriunde
existã valoare, este ca ºi cum s-ar crea în centrele de culturã de
vreme ce, în aceastã accepþiune, Centrul lumii se aflã acolo unde
creaþia iese din contingent, în orice timp ºi în oricare geografie.

Acestea existã pretutindeni ºi, bineînþeles, ºi la noi. Literatura
românã conþine capodopere ºi universalitatea lui Mihai Eminescu în
poezie, a lui Mihail Sadoveanu în prozã, G. Cãlinescu în istoriografie
literarã, Nicolae Iorga ºi Vasile Pârvan în istoria culturilor ºi civiliza-
þiilor nu s-ar putea contesta, dacã se examineazã esteticeºte. Dar
ceva se adaugã, în aceastã ordine de idei, ºi acesta ar fi gândul de
a se construi mult ºi grandios, recuperând prin efort secole de ac-
þiune în invizibil. Cãci ceea ce caracterizeazã opera acestor civiliza-
þii de Limes este nãzuinþa cãtre monumental, ideea de a se ridica
prin culturã individualul etnic extrãgând dinlãuntrul lui o formulã inte-
ligibilã pentru întreaga umanitate. Aceasta este nu doar trãsãtura
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de cãpãtâi ci scopul unei evoluþii organice, ce afirmã specificul naþio-
nal. Monumentul va fi, deci, cel ce afirmã puterea de creaþie ºi ela-
borãrile impunãtoare sunt acolo unde se dovedeºte capacitatea de
a crea durabil, exprimând aspectul cantitativ, masivitatea lucrului în
materie rezistentã. În aceastã ordine de idei, disociaþia de substanþã
trebuie fãcutã, spre a nu se greºi, cãci una este a clãdi în piatrã ºi
alta este, materialiceºte, în lemn. Dar spiritualiceºte despãrþirea nu
se produce, în ultimã analizã, cãci doar forma (deci materia) nu
valoarea (deci duhul) nu se aseamãnã în vreme ce rezultatele sunt
comparabile în absolut. Existã acolo unde nu se construieºte în
grandios exterior o monumentalitate interioarã corespunzând unei
Istorii negative ce se exprimã în istoria proprie ºi la adãpost de isto-
ria scrisã în cancelaria de împãrãþii. Prin opoziþie cu catedrala goticã,
aici se adoptã schitul ºi se sapã locuinþa rupestrã. Aici nu se cul-
tivã fresca ci se picteazã respectând precizia detaliului perfect, se
înlocuieºte romanul cu basmul ºi chiar dacã nu se produc epopei,
în sens tipologic, se dezvoltã un epos cu valoare de epopee. Pre-
tutindeni influenþa substratului ºi puterea matricealã a culturii de ori-
gine rãmân decisive, în ciuda oricãrei mixturi, posibile, de forme.
Astfel încât, a crea durabil nu va fi numai o ipotezã a istoriei, ci o
certitudine chiar a evoluþiei organice, un rezultat inerent al aceste-
ia. Dar ceea ce se descoperã acum la noi este acea monumenta-
litate cu origine nu atât în creaþia unei individualitãþi, cât în afirmarea
unei etnii ºi, deci, monumentalã va fi exprimarea unei colectivitãþi
ce se exprimã printr-un anume interpret care ar putea fi (deºi nu
este) un anonim. O lungã epocã de oralitate a configurat aceastã
mentalitate ce a inculcat spiritului creator altfel de noþiuni decât în
mod curent: monumentalul este acum, etnologic, o concentrare a
semnelor întregului într-o individualitate cu valoare de reprezentant.
Dar, deopotrivã, ºi o recapitulare de tipologii traduse în exemplu ºi
model, de fapt epoci de adãugire anterioarã ce abia prin însumare
vor conduce la sinteza ce se închipuieºte. Acum „vorbesc“, într-un
fel de recapitulatio de „prezent continuu“, toþi cei ce aduserã ceva
mai însemnat ori mai mãrunt ºi care poate nici nu reuºiserã a duce
pânã la capãt deopotrivã opera lor ori filonul ce îl descoperiserã ºi
care începuse a ieºi la luminã odatã cu ei. Mecanismele sunt inedite
dar tot atât de diferitã pare ºi lãrgimea de orizont de unde se culeg
materialele cu aparenþã heteroclitã. Acum pãtrund aci toate izvoarele
ce pot întâlni literatura ºi o nutresc insolit, ºi acest loc geometric
ce adunã antropologie, etnografie, product de plasticã popularã ºi

38



cultã, Cazanie ºi Psaltire, cuvânt sapienþial, urice ºi zapise, hrisoave,
document ºi jurnal, re-genereazã de fapt totul, adicã aduce o nouã
Genezã.

Poetica întregului
La noi, într-o literaturã cu perioadã oralã prelungitã, o re-ge-

nerare de lirism presupune, întâi de toate, valorificarea de fond
autohton, care, fiind arhaic, se defineºte prin pãgân ºi popular dar
un „pãgânism“ ce se regãseºte în Vestea cea Bunã. Abia mai apoi
se urmeazã straturile ulterioare care, adãugând bizantinitate ºi în-
râuriri dar ºi contact divers, se vor sedimenta pânã când dimensiu-
nea cultã nu mai este doar episod ci devine o naturã constituitã.
De abia din acel punct sunt posibile reformãri de experienþe lirice
ce ating prin creaþie aspect de model fiind apte a întruchipa serii ºi
orientãri, ºi sã ilustreze prototip prin individualitãþi.

La români, formula liricã de cãpãtâi este eminescianismul ce
dovedeºte —  în afara unui spirit metafizic profund ºi a unei subiectivi-
tãþi învoitã fundamental cu universul —  un simþ al construcþiei gran-
dioase ºi al marilor cicluri de istorie. Astfel, la Eminescu (1850-1889),
cele cinci Scrisori, în versuri hugoliene, vastul poem finalist Memento
mori (ce ne înfãþiºeazã, într-o manierã ce îl anunþã pe O. Spengler,
„sfârºiturile“ de civilizaþii), poemul emblematic Luceafãrul (unde fol-
clorul se întrezãreºte ca ritual de creaþie aproape arhaic) totul
dovedeºte o gândire ce se ridicã, la fel ca ºi la Imm. Kant, pânã la
subiectivitatea universalã. Acesta fiind nucleul, rezultã cã experienþele
post-eminesciene accentueazã, la rândul lor, ipoteze ce se strãdu-
iesc sã reprezinte întregul prin fragmente ce îl reflectã. O datã cu
Lucian Blaga, (1895-1961), lumea transilvanã —  unde conserva-
rea arhaicã fusese un reazem de etnicitate —  avea sã-ºi cunoascã
propria formulã metafizicã, definitã expresionistic prin integrarea în
Cosmos. De la Paºii profetului ºi Lauda somnului, pânã la Curþile
dorului ºi Mirabila sãmânþã, lirismul lui se prezintã precum un recep-
tacul de mituri ºi o reformulare de materie izvorând dintr-o vârstã
„pre-socraticã“ ºi geticã, deopotrivã. Monumentalã prin unitatea ce
se clãdeºte în ideea „spaþiului mioritic“ (ondulaþia miticã, alternanþa
dintre deal si vale, proprie civilizaþiilor pastorale), opera lui Lucian
Blaga creeazã ºi ea seria, ºi, deci, „blagianismul“ ce iradiazã la rân-
dul lui. Organizatã în mari cicluri ºi opera lui Tudor Arghezi (1880-
1967) impresioneazã ºi creeazã model ºi serie, prin „arghezianism“,
aºa cum se orânduieºte, de la Cuvinte potrivite, la arhaicele Hore
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(aproape tracice), iar mai târziu, la whitmaniana „istorie a unei specii
din lumea vie“ care este Cântare Omului. Tiparele Europei dintâi —
balcanicã, ermeticã, helenisticã —  se întrezãresc ºi în lirica lui Ion
Barbu (1895-1961), începând cu Dupã melci ºi pânã la Joc secund
ºi la Domniºoara Huss unde apar formule de muzicalitate ritualã ce
transformã elementul de baladã în bocet, ridicând totodatã poezia
cu aparenþã minorã la condiþia de secret încifrat ºi de „pecete“. Aces-
ta este „barbianismul“, unde instinctul construcþiei în serie ºi al rit-
mului obþinut prin multiplicare dã monumentalului un sentiment insolit,
ce se adaugã impresiei cã sub formule în aparenþã simple, se aflã
concentratã esenþa unei civilizaþii în întregul ei, comunicatã prin rezu-
mat. Atunci când, pe lângã aceºtia, venirã Vasile Voiculescu, cu spi-
ritualismul lui ortodox, „bizantin“ ºi aproape isihast, Ion Pillat, cu
stilizãrile de civilizaþie de deal ºi George Bacovia (poetul „Lacustrei“
unde solitudinea omului arhaic pãtrunde sfâºietor de puternic) deveni
evidentã, la jumãtatea secolului XX, ipoteza unei poezii a tuturor solu-
þiilor posibile. ªi totuºi, depozitele încã neconsumate erau numeroase
ºi se putu observa, deºi nu dintr-o datã, cã orânduirea lor în regimul
ortogenetic trebuia sã se producã în spaþiu ºi timp. In spaþiu, fiindcã,
la români — conform unei expresii memorabile a geografului Ion Conea —
„Þara e plinã de þãri”. Aceasta nu înseamnã o organizare a etero-
genului ci unitatea structurilor strãvechi ce dezvoltã fiecare, ºi pânã
la un anumit punct, o românitate specificã. Astfel se revelarã mai
bine tradiþiile locale care, totodatã, ridicându-se în regimul creaþiilor
culte, crearã un lirism al structurilor vernaculare. Acesta, fiind rar,
nu este totuºi recent. Apar acum un fel de „primitivi“ de „geografie
ignoratã“, ce ar fi putut exemplifica, în alte pãrþi, fie un gen de „tri-
balism“, fie un regionalism de suflete uitate. O datã cu Aron Cotruº
pãtrund în poezie moþii din Apuseni; Iulian Vesper (ºi, cu el, Dragoº
Vicol) introduce lumea Bucovinei; Zaharia Stancu aduce lumea Oltu-
lui de Jos, de aproape de Dunãre, Subcarpaþii sunt ilustraþi liric de
Dragoº Vrânceanu; un suflet ardelean clocotitor tresaltã în Mihai
Beniuc; Banatul este reprezentat de Grigore Popiþi ºi de alþii ce scriu
„bãnãþeneºte“ ºi ajung pânã chiar ºi la o poezie dialectatã; regiunile
dunãrene ºi maritime îl dau, la rândul lor, pe George Dan. Aceastã
categorie de lirici ai regionalului adaugã întregului contribuþii ce
par minore ori prea puþin inteligibile faþã de spiritul naþional fiind,
însã, doar diversificate prin formule proprii care, la alþii, s-ar denumi
„langue d’oc“, „sicilitudine“, „normandism”. Astfel încât atunci când
poezia românã îºi regãsi rãdãcinile o datã cu Generaþia 60, aceastã
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schiþã de geografie specificã era de acum fapt împlinit ºi elaborarea
monumentului de lirism etnografic ºi „regionalist“ fusese mult uºuratã
prin paºii anteriori ce aflaserã solul tare. Avem, deci, o poezie a ver-
nacularului ce îºi gãsi, mai încoace chiar, reprezentanþii, începând
cu folcloricul ºi horaþianul ardelean Ion Horea (ce întruchipeazã o
românitate civilã ºi cultã în Calendar ºi Un Cântec de dragoste pen-
tru Transilvania) ºi pânã la A.I.Zãinescu, liricul dealurilor sub-carpa-
tice (în Legea viei ºi în Poeme) ºi de la Marin Sorescu, gasconul din
Gorjul Olteniei (ciclul La Lilieci) la teribilul mitograf al Câmpiei George
Alboiu (Câmpia eternã ºi Gloria lacrimei).

Atunci când nu este sporire prin spaþiu cultural ºi „triba-
lism“, poezia se regenereazã prin invocare de strat istoric. De fapt,
stratul cel mai adânc este geto-dac, reconstituit în urmarea unei
ipoteze de literaturã carpaticã anticã, mai întâi de Ion Gheorghe (n.
1935). Dacã Zoosofia fuse, la început, o încercare de a comunica
ermetismul folcloric prin cuvinte ce se înºiruie în joc lingvistic, Dacia
Feniks, Scripturile, Noimele, Joaca jocului, ce urmarã, aratã o nãzu-
inþã de a desfãºura o civilizaþie vie, de substrat, cu Panteonul ei ºi
o epopee ascunsã, încifratã în monede ºi desenatã pe megaliþi. Ast-
fel de creaþii vehiculeazã un epos posibil, nu întrutotul „local“ cãci
au în comun cu civilizaþiile europene ale „pietrelor enigmatice“ dimen-
siunea lor monumentalã deºi aici sunt ceva mai mult, adicã o poe-
ticã de recuperare ce adunã arheologia ºi folclorul, documentul
palpabil ºi dovezile pãstrate în încercãri orale. „Getismul“ impre-
sioneazã prin uºurinþa de a se propaga ºi prin efect, la drept vorbind.
Poezia geticã a lui Paul Tutungiu, întãritã ºi de voinþã de sistem poe-
tic (Colindele din Þara lui Orfeu ºi Tãrâmuri pentru Fãt Frumos)
cuprinzând, între altele, „sfaturile lui Deceneu“, cu sapienþialul fon-
dului folcloric, confirmã aceastã atitudine. Dar aci nãzuinþa de a con-
strui un sistem de forme lirice, stilizate canonic, ºi unde colindul,
balada, epitalamul ºi doina ar fi analoge sonetului ºi rondelurilor occi-
dentale, este impresionantã cãci, depãºind individualul, se ridicã la
anonimatul colectiv ºi ne aratã un fel de cult în folkloric, neobiºnuit.

În aceiaºi linie, neo-orfismul ce reconstitue spiritul muzical ºi
ermetic al poemelor orfice va fi, la rândul lui, o formulã de arhaism
getic, utilizatã de Horia Zilieru (Orfeon) si Ioanid Romanescu (Orpheus).
Urmeazã folclorul introdus în structuri culte sau strãvechi, documen-
tând nu atât obiceiuri, istoriografie ºi anale religioase (precum la
Ion Gheorghe), ci un simþ al muzicalitãþii metafizice care ne dã o
probã de civilizaþie neîncetatã, la fel de expresivã pe vremea Eladei
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ca ºi în Evul Mediu timpuriu. Astfel încât un clasicism folcloric trac,
bazat pe sonuri funebre ºi pe un rar simþ al limbii reconstruite, este
ilustrat de Cezar Ivãnescu în monumentalul sãu volum La Baaad
(spaþiu utopic), enciclopedie de formule lirice medievale, folclorice
ºi culte, aspirând la recuperarea unei epoci ce nu ºi-a avut, poate,
literatura scrisã, dar a lãsat o impresionantã literaturã oralã, ce nu
se contestã. Existã însã la români douã „medievalitãþii“ ºi în timp ce
Evul Mediu folcloric vorbeºte prin Cezar Ivãnescu, acela ce izvorãºte
de la Bizanþ se exprimã prin poezia asceticã ºi aridã, ºi, poate, isi-
hastã dar, în orice caz, glorificatoare ºi extaticã a lui Ioan Alexan-
dru, reprezentantul sãu cel mai preþios, cu monumentalele sale vo-
lume de Imne: Imnele Bucuriei, Imnele Iubirii, Imnele Þãrii Româneºti.
Urmeazã structurile orientale, cu ermetismul lor sufit ºi iranian din
„Vânãtorile“ de Dumitru M. Ion (concepute în arabescuri ca de covor
persan) ºi balcanismul totodatã turcesc, fanariot ºi policrom al lui
Gheorghe Tomozei (Suav anapoda ºi Maºinãrii romantice). Ceea ce
nutreºte aceste producþii ar fi stratul intern dar procesul de îmbogãþire
prin creaþie în manierã „posibilisticã“ se manifestã ºi el, cu origina-
litate în atitudine. Acum se refac epoci posibile ori, mai bine zis, stra-
turi care ar fi putut sã fie ºi nu au fost în chiar aceastã formã,
ce se înfãþiºeazã de-abia târziu, când nu mai sunt construcþie cu
naturaleþe ci istorie în ipotezã. Lirica antichitãþii greceºti (ªtefan
Augustin Doinaº), Renaºterea petrarchianã (la Radu Cârneci), aspi-
raþia romanticã înspre baladã, dar ºi cultul sonetului (la Tudor George) —
configureazã un lirism de adopþie de esenþã livrescã. Rezumatul
ºi „recapitulaþia“ sunt vizibile în poezia lui Nichita Stãnescu, enciclo-
pedie de forme autohtone ºi de reminiscenþe livreºti ºi experimen-
tale, de forme imperfecte ori dibuite doar, a cãror sintezã dã un
sens echilibrului necesar, în ciuda precaritãþii ontologice.

Tabloul este uimitor de bogat ºi include atât de numeroase
tendinþe ºi serii conjugate prin ramificaþii încât aspectul de pãdure
luxuriantã de forme în ebuliþie impune la o cât de repede vizionare.
Un fel neobiºnuit de ecologism, izvorând poate din poezia lui Nicolae
Labiº (1935-1956) — adevãrat fenomen auroral —  este încã evident
azi într-o operã inegalã, dar cu precãdere moralizatoare, precum
este aceea a lui Adrian Pãunescu. Poeziile lui Cezar Baltag (din Rãs-
frângeri, Unicorn în oglindã, Monada) sunt, deopotrivã, folclorice,
deºi ermetice. „Oniricul“ imnic Leonid Dimov, cu bizara lui poezie incan-
tatorie, pe care doar un Chagall ceva mai suav l-ar fi putut traduce
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în alt fel de limbaj, austerul clasicist germanic Modest Morariu, repro-
ducând cavalerii de Bucovina, Gheorghe Pituþ cu aerul liricii sale
de agatârs neproporþional, se adaogã doar cu mici pete de culoare
pe întinderea a ceea ce se înfãþiºeazã cu dimensiune de frescã unde
nu se zãresc marginile.

Fenomenul este, deci, vast ºi se manifestã în lãrgime. Astfel
se valorificã tradiþia liricã vernacularã ºi se regenereazã straturi is-
torice necunoscute ori mai bine zis, in-evidente, ilustrând, astfel,
un fond încã inutilizat dar aducând, de fapt, un enciclopedism post-
modern, soluþii ecologice, etice ºi formale ºi, mai întâi de toate, un
arhaism de modernitate primitivã ce s-a impus în chip strãlucit ºi
s-a universalizat în sculpturã cu Brâncuºi —  iatã principii lirice ro-
mâneºti ce organizeazã specificul, nãzuind la integralitatea lui de
entelehie.

Proza: eposul, fenomenologia, argumentul etnologic
Modelul autohton major se revelã în prozã, poate ceva mai

târziu, o datã cu apariþia lui Mihail Sadoveanu (Baltagul, Hanul Ancuþei,
Fraþii Jderi) pe când literatura românã se aflase, cãtre 1930, în
pragul unei mari sinteze indiscutabile de amestecuri ale eposului ºi
epopeii, ce pun în valoare ºi straturile strãvechi. Dar acestui pro-
totip interior de prozã miticã i se alãturã romanul social al lui Liviu
Rebreanu (Ion, Rãscoala) ºi proza analiticã ºi intelectualistã, „noo-
craticã“, a lui Camil Petrescu (Patul lui Procust). Sunt cele trei for-
mule ce ar fi putut tutela proza româneascã, dar nu au fãcut-o, de
fapt, decât mult prea puþin. ªi dialectica romanului ºi a eposului (ilus-
trând o lume cu structuri rituale, þãrãneºti, arhaitate, „poporan”)
se presimte dar nu se rezolvã aici. Fiindcã românii par a fi, înainte
de toate, povestitori, romanul se pigmenteazã cu o materie inevitabilã
prin conformaþie deºi voinþa de a construi biruie ºi creeazã în grandios.
Dar substanþa rãmâne „tradiþionalã”.

Aceste stãruitoare configuraþii se aratã la Marin Preda, în ro-
manul ciclurilor þãrãneºti (Morometii I-II ºi Marele singuratic), în felul
unei lumi cu formele ei tradiþionale în organizare, cãci suntem con-
temporani aici cu cetatea greacã, deºi epoca este recentã. Ciclul
este monumental ºi aratã miºcarea unui extract de civilizaþie ruralã
ca ºi în romanele de anvergurã tragicã ale lui Ion Lãncrãnjan, Cor-
dovanii, Caloianul, Suferinþa urmaºilor. Pretutindeni, aici, monumen-
talitatea formei este însoþitã de o monumentalitate de prototip moral

43



ºi nu-i exagerat a zice cã Ilie Moromete ºi Lae Cordovan rãmân spe-
cimene esenþiale de umanitate vãzutã de la longitudinea de la noi.
Rural, tradiþional ºi „ciclic“, este romanul ºi la Titus Popovici (Setea),
la Gheorghe Suciu (Boteazã-mã cu pãmânt ºi Rãzboi ºi dragoste) ºi
la Ion Marin Almãjan („Tornada“). Dar inovaþia propriu-zisã nu provine
din aceste combinaþii de realism ºi neo-naturalism. „Diferenþierea“
ºi, de fapt, afirmaþia autohtonistã, pretutindeni „ruralã“, constã aici
într-o prelungire de mitic propriu lui Sadoveanu, înaintemergãtor de
realism magic român ce rezultã din simbioza dintre un spirit alpestru
esoteric (întrevãzut ºi în Fraþii Jderi ºi nu doar în Creanga de aur)
ºi neliniºtea eposului dunãrean (la Panait Istrati). Identificabilã în
ciclurile romaneºti ale lui Dumitru Radu Popescu (n. 1935), mai ales
în F., Vânãtoarea regalã, Ploile de dincolo de vreme, aceastã aºezare
nouã de accent este copleºitoare, în ciclul „bãnãþean“, la Sorin Titel
(Þara îndepãrtatã, Pasãrea ºi umbra, Clipa cea repede) ºi în recon-
stituirea unei mitologii a câmpiei, înruditã atât cu Marquez cât ºi cu
Julien Gracq (Þãrmul Sirtelor) ce închipuie ªtefan Bãnulescu (Cartea
Milionarului). Proza lui Fãnuº Neagu (îngerul a strigat, fragment de
epos þãrãnesc) ilustreazã ºi ea acest prototip. Dar dacã acestea
ating o substanþã etnicã în fundament ºi o comunicã, altele, ce dese-
neazã cicluri sociologice ºi categorii sociale în miºcarea lor istoricã
inerentã, nu sunt mai puþin elocvente. Aici, adicã la Francisc Pãcurariu
(Labirintul ºi Tatuajele nu se lasã la garderobã), George Bãlãiþã
(Ucenicul neascultãtor), Dinu Sãraru (Niºte þãrani), Corneliu Leu (Pute-
rea), Radu Theodoru (Recunoaºtere îndepãrtatã), ca ºi prin roma-
nele în formulã experimentalã ale lui Nicolae Breban ºi Augustin
Buzura, izbitoare vor fi construcþia ºi un fel de mimesis social ce
strãmutã în ficþiune închegãri de realitate necontestatã ºi de docu-
ment. ªi totuºi, sinteza existã prin invenþia romanului integral
(conþinând atât elemente de istorie, mitologie cât ºi geopoliticã)
admirabil ilustratã de Paul Anghel în imensul sãu ciclu romanesc
Zãpezile de acum un veac (o construcþie stranie, de un realism
antropologic rar, ce ar trebui examinatã mai cu luare-aminte ºi luatã,
poate, chiar ºi de model). Alãturi de acesta, ideea unei „fenomenologii
a spiritualitãþii româneºti“, înþeleasã în felul lui de Mihail Diaconescu
(Culorile sângelui, Cãlãtoria spre zei, Depãrtarea ºi timpul) conjugã
„documentarul“ cu „doctrinarul”. In sfârºit, derivând de aici apare
parabola istoricã, nãzuind la exprimarea unui scenariu de invariabile
ce acþioneazã în forme ale unei noi mitologii moderne, exemplificatã
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mai ales de Eugen Barbu în romanele sale în spirit fanariot (Principele,
Sãptãmâna nebunilor) dar ºi printr-un bizantinism crepuscular, ago-
nic în proza lui Alice Botez (Iarna Fimbul) ºi Mircea Ciobanu (ciclul
Istorii I-V). Aci se cuprind, pânã la un punct, Eugen Uricariu, ce încercã
a explica „misterul român“ (Vladia, Rug ºi flacãrã, Mierea, Memoria),
precum ºi Traian Filip (Dansul focului ºi mai ales Subconºtientul Vene-
þiei) izbitor printr-un fel de „bizantinism“ în proporþie modernã, ce
nu se urmeazã încã ºi se ignorã.

„Ipoteza dramaticã“, apocrifele ºi mitografia indigenistã
Inovaþia teatralã se exprimã, cu un anumit program, în „ipote-

za dramaticã“ închipuitã de Sãptãmâna patimilor a lui Paul Anghel
(o „ipotezã dramaticã de veac eroic moldav“), deopotrivã creaþie ce
se susþine esteticeºte ºi specie inventatã. „Ipoteza dramaticã“ ar fi
o demitizare, iniþialã, de imagine istoricã (reducþionistã, de obicei)
urmatã de o mitizare în termenii unei psihologii a cotidianului ce pre-
face istoria din înþeles didactic în indefinit ºi misterios. Ideea nu este
izolatã (dar se teoretizeazã numai aici) ºi operele lui Marin Sorescu
(A treia Þeapã ºi Frigul) pot fi socotite, deopotrivã, un fel de „ipoteze
dramatice“ fãrã a se putea însã afla vreo înrâurire. Noþiunea de „ipote-
tic“, însã dezvoltatã într-un cadru de indefinit cronologic, explicã apo-
crifele lui Radu Stanca (Hora domniþelor) ºi Alexandru T. Popescu
(„Croitorii cei mari din Valahia“) ce nãzuiesc a comunica un fel de
repetiþie ritualicã a istoriei, ca ºi la Paul Everac, de altminteri („Costan-
dineºtii“). Dar cum invariantele sunt un scenariu fundamental ce se
regãseºte în momentele cruciale, acestea devin vizibile mai ales în
ciclurile mitologice ale lui Valeriu Anania (pentalogia mitului: Steaua
zimbrului, Mioriþa, Greul pãmântului). Aici se întrepãtrund „istoricism“,
ipotezã de veac inatestabil, mit re-formulat ºi re-trãit, ritualisticã
deopotrivã sacrã ºi popularã, adicã, la drept vorbind, tot ceea ce
diferenþieazã ºi, din punct de vedere conþinutistic, identificã. Tradiþia
propriu-zis dramaturgicã pãrând a se constitui începând de aici, rezultã
cã materia anterioarã ar fi puþinã ºi nesemnificativã. Dar, de fapt,
aci pãtrunde poate, într-un fel ce se regãseºte rar pe aiurea, un tip
de „indigenism“ de straturi amestecate, cu un caracter indistinct
ce adunã urme din expresionism ºi de realism poetic precum ºi „spec-
tacol sacral“ pronunþat, ce se constatã analogic, dar fãrã influenþã
ce s-ar putea dovedi.
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Reportajul: etnologie ºi reconstituire documentarã
O anumitã contemporanitate de formule întrevãzându-se peste

tot, nu-i exagerat a se observa cã, strãmutându-se scheme ºi îndem-
nãri, devine inevitabilã prin alãturare specia reportajului etnologic
schiþatã de Paul Anghel (Arpegii pe Siret, Recitind o þarã) ºi dez-
voltatã de Ilie Purcaru (Vorbesc þãranii, Paralaxe la Mioriþa etc). In
linie paralelã trebuie însã a se vedea reconstituirea documentarã
evidentã la Mihai Stoian (în vastul sãu ciclu Nici cuceriþi, nici cuceri-
tori, o istorie a românilor interpretatã sentimental ºi comunicatã prin
vulgarizare superioarã) ºi la Vartan Arachelian (Toamna pãtimirii noas-
tre). Contaminarea de doctrinã se impune ºi cine leagã aceste for-
mule de romanul integral ºi fenomenologic, ca ºi de ipoteza dramat-
icã dacã nu chiar ºi de lirica straturilor de civilizaþie cu strãvechime
nu greºeºte. Acestea sunt, de fapt, efectul unui program interior,
dar nu intuitiv ci doctrinar, fiindcã doctrina însãºi se întãreºte prin
definiþie.

Directiva internã: protocronismul
În materie de doctrinã, program ºi creaþie de concept, mode-

lul impunãtor rãmâne G. Cãlinescu în a cãrui istorie „antropologicã“
a literaturii române se adunarã discipline diverse însã de unde con-
cluzia apãru uimitor de omogenã, de distinctã ºi de clarã. Acest en-
ciclopedism sui-generis arãtã, de fapt, direcþia ce se urmeazã ºi,
fiind fapt dovedit cã în afara încheierilor de discipline auxiliare nu se
obþine perspectiva stabilã, s-ar impune întâi, acum, însumarea de
vizionãri diferite ºi adaosul conex. Acest proces se produce în mod
strãlucit. Rostirea filosoficã româneascã a lui Constantin Noica, Mitolo-
gia românã de Romulus Vulcãnescu, Etnografia poporului român de
Valer Buturã, Sensuri ºi valori regãsite de Constantin Joja, Musica
Daco-Romana de Vasile Tomescu, Cartea întâlnirilor admirabile de
Anton Dumitriu ºi Spiritualitatea geto-dacilor de Ion Horaþiu Criºan
sunt tot atâtea „izvoare“ ce folosesc ºtiinþei ºi literaturii pentru a se
orândui orientare culturalã ºi, abia mai apoi, directivã. Acesta va fi,
deci, prototipul de operã de istoriografie ce dã perspectivã nouã va-
lorificãrilor ce vin din toate pãrþile. Odatã ce apãru studiul monu-
mental al lui Nestor Vornicescu (Primele texte patristice din literatura
românã. Secolele XV ºi XVI), originile „literaturii române“ se aºezarã
într-o epocã protoromânã, latinã în limbã ºi patristicã în conþinut,
dacã nu chiar ºi ceva mai veche, ceea ce încã se bãnuieºte. Clasi-
cismul folcloric se examineazã în dipticul Eterna regãsire ºi Regãsirea
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continuã al lui Dumitru Bãlãeþ, într-o materie ce vine cu adaosuri
memorabile prin contribuþia lui Adrian Fochi, I.C. Chiþimia, Ion Ghinoiu.
Evul mediu românesc ºi clasicismul secolului XVII sunt privite din per-
spectiva teoriei celei de a treia Europe de cãtre Dan Zamfirescu, în
eseistica lui aproape profeticã. Secolul al XVIII, vãzut acum ca început
al rãspunsului autohton, prinde a se re-defini în cercetãrile lui Alexandru
Duþu, ce se completeazã de cãtre Ciprian Zaharia, re-formulându-se
acest moment tradiþionalist, autohton ºi enciclopedic. Acum apare
ºi mai evidentã acþiunea lui Antonie Plãmãdealã care, prin câteva
cercetãri impresionante („Tradiþie ºi libertate“, „Dascãli de cuget ºi
simþire româneascã”), modificã perspectivele într-un mod strãlucit
ºi impune, ca ipotezã ce se va dezvolta, „paisianismul“, un curent
literar autohton anterior „romantismului“, un fel de medievalitate fãrã
vârstã în veacul Enciclopediei franceze. Eminescologia schimbã per-
spectiva ºi impresioneazã nu doar prin cantitativ. Acum apar mono-
grafii ºi sintezã hermeneuticã ori comparatisticã întocmite de George
Munteanu, Edgar Papu, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Ilie Bãdescu,
Al. Oprea. Modernismul românesc al lui Dumitru Micu descrie, la
rândul lui, un autohtonism de vârstã recentã, dar cu notã arhaicã,
poate „indigenist“. Aduc perspectivã sinteticã dintr-o impresionantã
lãrgime comparatistã atât Constantin Ciopraga („Personalitatea lite-
raturii române”) cât ºi Achim Mihu în vreme ce M. Ungheanu reface,
la meridianul nostru, experienþe tiers-mondiste ºi contribuie solid
dintr-o perspectivã ce întâlneºte sociologia istoricã. Toate acestea
dovedesc o voinþã de elaborare colectivã a unei noi istoriografii
româneºti, mai potrivitã evoluþiei diferenþiate.

Creaþia este, însã, impresionantã în domeniul conceptelor. Cri-
tica ideilor literare ºi Dicþionarul ideilor literare de Adrian Marino
(studii monumentale) demonstreazã cã literaturile evolueazã pornind
de la invariabile („ideile literare“) ce se descriu într-o manierã de le-
xicon. Aceiaºi nãzuinþã în a re-face viziunea istoricistã prin concept
valid, dar inovând fãrã a se strãdui, se impune ºi prin contribuþiile
lui Edgar Papu, capitale ºi „fãcând epocã“, privind protocronismul (Din
clasicii noºtri, Barocul ca tip de existentã, Poezia lui Eminescu) Aces-
ta va fi, de altminteri, cea mai importantã idee literarã româneas-
cã la sfârºit de mileniu, ce s-a interpretat însã greºit ºi chiar necom-
patibil. Esenþial aci nu este de a spune cã o literaturã „poate merge
înaintea altora“ urmând criteriul cronologic, fiindcã aceasta, fiind con-
secinþã, decurge cã reazemul teoretic conteazã întâi de toate. Acesta
izvorãºte din antropologia istoricã. Cãci în „protocronism“, anticipa-
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þia exprimã evoluþia în termen propriu, universalitatea în esenþial,
tradiþia de valori ce s-au manifestat cursiv ºi cu reprezentativitate
arãtând operã înaltã ºi cu temei la orice meridian sufletesc iar aces-
tea modificã viziunea „difuzionistã“, ºi o suspendã, chiar dacã aceea
s-a impus adeseori. Acum, prin poligenezã, nu mai e de închipuit
un centru unic ci doar creaþii tot atât de îndreptãþite la participa-
rea universalã cât le îngãduie puterea de a crea, fãrã înrâurire, în
felul unei universalitãþi obiective, kantiene. La drept vorbind, aceasta
e materia directivei interne, dezlegarea doctrinarã a enigmei ortogenezei.

O soluþie post-modernã
Imaginea însumatã impresioneazã mai ales azi, când, existã

o crizã de doctrinã ºi incapacitate de a traduce în concepte reali-
tãþile foarte diferite pe care doar aparenþa unei unitãþi „corecte“ pare
cã le adunã în mod formal. Dar aceasta doar dilueazã ºi, la drept
vorbind, chiar ºi falsificã. Noi vorbim, în mod greºit, despre „post-
modernism“ în felul unui „zeitgeist“ definind în mod descriptiv ºi doar
cronologic acolo unde sunt direcþii, tendinþe ºi îndemnãri atât de di-
ferite încât, în superficie, par a nu se putea coordona. ªi totuºi, ceea
ce dã culoarea predominantã a vremurilor de azi este, pretutindeni
unde se trezeºte Omul Vechi, un fel de „originism“ ce determinã, în
modul propriu, orice societate cu vechime ºi orânduitã stabil, indife-
rent de ceea ce se denumeºte, prin eroare, etapã de dezvoltare
istoricã. Fiindcã admiþând cã însãºi istoria cuprinde în sine un mis-
ter, rezultã cã nu-i esenþial momentul obþinut în doar o singurã for-
mulã de evoluþie (care nu poate exista) ci doar capacitatea proprie
de a crea în universal de la orice meridian ºi în orice formulã se
descoperã în marea tainã a întocmirii.

Dar fiindcã a crea însemneazã a exprima straturi enigmatice,
pânã la cel mai strãvechi, ce se alãturã în individ, decurge cã,
exprimând individualul, exprimãm în mod inevitabil recapitularea lui
de conformaþie pânã acolo unde se ajunge la pânza freaticã origina-
rã. Acesta este, la drept vorbind, „originismul“, adicã aptitudinea de
a rãspunde, în felul propriu, universului ce presimþim a fi con-sub-
stanþial ºi care, de fapt, înþelege, oricând ºi de peste tot, semnifica-
þia miilor de flori posibile în aceastã lume de ipoteze ce vor sã existe.

1987, corectat ºi adãugit 2005
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7. „EMINESCIANITATEA“

Ideea de a se întruchipa într-o prezenþã terestrã un conþinut
comun de viaþã istoricã ºi de înrudire în atitudine nu-i fãrã un rea-
zem ºi, la drept vorbind, se confirmã în nu puþine dintre situaþii.
Origina este arhaicã ºi, deci, stãruind, însemneazã cã ne aratã un
Tipar ºi o realitate incontingentã împotriva cãreia nu se poate face
nimic iar pentru a o preschimba ar fi nevoie de atât de mulþi ani în-
cât, din perspectiva vieþii noastre istorice, seamãnã cu infinitul. De
fapt, acesta este totemul ce rezumã ºi conservã, în forme adese-
ori simbolice, rãspunsul autohton. Alþii au, în aceastã materie, pe
marii fondatori de state ºi de religii ºi evocã pe Budha, pe Mahomet,
pe Confucius ori pe „Pãrinþii Fondatori“. Noi, fiindcã nu avem o stata-
litate de ilustraþie vizibilã prin expansiune ci întocmire tainicã, aproape
vegetalã, ºi nu am dezvoltat o religie a autohtonitãþii, ilustrãm totul
prin cicluri ºi, decurgând de aici, prin simbol episodic. Nu odatã însã,
nãzuinþa de a simplifica ne împinge la a restrânge formulând gene-
ric ºi voim a include totul într-un fel de ieroglifã de mit colectiv, pre-
cum ar fi, ca sã exemplific, „spaþiul mioritic“. Acesta este potrivit ºi
încãpãtor însã, legându-se de o anumitã realitate antropologicã cu,
totuºi, final ipotetic, ar putea sã fie, ºi chiar ºi este, circumscris
cronologiceºte. „Mioriticul“ ar fi, deci, expresie de viaþã pastoralã
ºi agrarianã ºi dincolo de marginile orânduirii sociale ce exprimã stãru-
inþa de la „talpa Þãrii“ s-ar putea sã se dilueze ºi poate chiar, când
se atacã prin împresurarea succesivã, sã ne aparã drept dispãrutã.
Rezultã cã, dispãrând „þãrãnimea“, mioriticul ar deveni nu doar fãrã
vehicul ci chiar ºi fãrã nici o semnificaþie conþinutisticã ºi nu ar pãs-
tra mãcar aspectul lui ritualic. 

Aceastã încheiere este posibilã, de bunã seamã, dar greºitã
dacã se condiþioneazã stãruinþa de însãºi realitatea de întocmire so-
cialã care, fiind trecãtoare, stinge inevitabil reþeaua de prototipi
ce se adunase întocmai datoritã ei. Dacã, deci, „hora“ ca instituþie
nu se mai cunoaºte ori se preface în simplu gest ludic, rostul ei ori-
ginar ar deveni inutil ºi cu vremea ar cãdea în caduc ºi ar ajunge
la extincþiune. Dar, cu toate acestea, dispãrând forma vizibilã, institu-
þia ºi, poate chiar denumirea, rãmâne „Fenomenul Horal“, care este
mai mult decât toate acestea la un loc ºi ilustreazã efectul în colecti-
vitatea subconºtientã, de fapt o altfel de realitate ce nu se condi-
þioneazã de „mecanism social“, viaþã istoricã imediatã ori rânduialã
în materie de idei. Astfel încât noi vom putea avea, ºi avem, Tiparul
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Horal chiar ºi, dar mai ales atunci, când ocazia contingentã s-a ºters
din aparentã.

Exemplele se pot multiplica, existând materie. Coloana, arha-
icã, a Cerului trecutã în utilitarist sub înfãþiºarea Stâlpului Casei
nu dispare în modul ei originar ce traduce stãruinþa Cosmosului cãci
altfel nu am mai afla-o în forma atât de tulburãtoare ce a reprodus-o
Brâncuºi. ªamanul din strãvechimea fãrã sfârºit rãmâne viu ca mo-
del ºi îl vom afla necontenit pânã astãzi nu doar în chipul Marilor
Învãþãtori ci ºi sub înfãþiºarea cu aparenþã „prelucratã“ a preotu-
lui ºi povãþuitorului, pe o scalã întinsã ce porneºte de la „popii de
þarã“ ºi pânã la „Pãrinþii Patriei“. Chiar ºi orânduirea Timpului în
formularea unui calendar ce nu mai este doar înºiruire de zile ano-
nime ci unitãþi de viaþã colectivã ritualicã împãrþite ºi ele de Zile Mari,
de Praznice Împãrãteºti, de Pomeniri cu, nu puþine, sens atât de
vechi încât nici nu îi mai ºtim izvorul, nu este „înþelegere astrono-
micã“ ºi recurs la obiectivul mitic, ci forme ce se reproduc pe cãi
necunoscute, care „lucreazã“ necontenit creind formule regenerate.

Acestea nu sunt coincidenþe ci continuitãþi. În nu prea puþine
dintre situaþii, noi nu observãm stãruinþa pe dedesubtul vremurilor ºi,
fiindcã avem o lãrgime de vedere ce se opreºte la doar întinderea
vieþii noastre nesemnificativã faþã de Timpul incalculabil al Vieþii Neamu-
lui, le socotim fapt recent, cu tradiþie scurtã. Când nu sunt subiect
de mirare, acestea ne apar efect de miracol ce intervine intempestiv.

De fapt, aici se întrevede însãºi neîncrederea în existenþa stra-
tului originar altfel decât în felul unui simplu moment consumat ce,
fãcându-ºi lucrarea contingentã, s-a trecut în muzeistic.

Încheierea ce spune cã „Datina“ se dilueazã ºi prefãcându-se
în ritualic cu un cât mai firav conþinut ºi, mai apoi, se subþiazã cãtre
invizibil, precum un fir de apã în deºert, sub presiunile timpurilor
ostile ºi ale orânduirilor neprietene, este însã o iluzie cu caracter
decepþionist. Sunt unii care —  în contra altora ce ne socotesc a fi
prea de tot „recenþi“ ºi nãzuiesc a ne „civiliza“ —  ne atribuie, cu drept
cuvânt, o strãvechime impresionantã, poate chiar de Mare Civiliza-
þie, însã, privind în jur ºi vãzând rãul ce amestecã ºi, în aparenþã,
stricã, deplâng decadenþa ºi sfârºitul. Aceastã ipotezã, cãci ipoteza
rãmâne, nu este lipsitã de un reazem ºi poate chiar de anumite
argumente.

Ele pornesc de la o anumitã schemã biologicã unde se cuprin-
de un gen de finalism. ªi, într-adevãr, în accepþiunea pozitivistã
„popoarele mor“, ca ºi indivizii, ºi cine ar examina acest proces ar
bãga de seamã cã existã asemãnãrile formale. Însãºi soarta dalmaþilor

50



ce s-au stins acum aproape un veac în lipsã de statalitate ºi pier-
zând, prin aceasta, însãºi ocazia de a întãri substanþa constitutivã
ce ar fi prezervat tradiþie ºi limbã, poate fi o ilustraþie ºi, pânã la urmã,
un fel de a vedea. Similitudinile se descoperã ºi la noi, unde, subþiin-
du-se „talpa þãrii“, stricându-se moravurile ºi limba ºi, în superficie,
rãsturnându-se „cerul de valori stabile“, impresia de destrãmare imi-
nentã a apãrut ºi se trateazã fie „mioritic“, prin împãcare neproduc-
tivã, fie profetic, în largi ºi spectaculoase ieremiade. Contribuie la aces-
tea ºi o anumitã „tradiþie a blestemului antropologic“ cãci noi ne
socotim a ne afla în Rãul universal, în locul chinurilor ºi, precum spu-
nea cronicarul, „în calea tuturor rãotãþilor“. Aci se mai adaugã ºi un
gen de „excepþionalism“ rezultat din raportare ºi exprimat sub cu-
vântul adesea pronunþat al „insulei de latinitate într-o mare slavã“.
Aºezate una lângã alta, aceste concluzii nu conduc decât la dezno-
dãmântul ce se sugerã, pronunþarea lui rãmânând numai o chestiune
de timp. Cãci ce ar mai putea salva de la destrãmare ºi de la îm-
prãºtiere în cele patru vânturi o populaþie situatã prin potrivirile ne-
faste în plinã ºi nesfârºitã viiturã ºi împresuratã de voitori de rãu?
Putea-vom noi, cu prea puþinã putere de a ne þine la un loc (cãci sun-
tem esenþial „traci“, condamnaþi la fratricid), sã ne pãstrãm diferen-
þa specificã ºi sã reclãdim imaginarul Templu iniþial? Aici apare, în felul
unui presupus deficit ce întãreºte concluzia nãpastei inevitabile, ceea
ce trebuie denumit „modelul iudaic“. Despre acesta nu se vorbeºte,
de obicei, dar se presimte ºi se pune, ca sã spunem aºa, la socoteala
genericã, raþionamentul fiind, la drept vorbind, elementar. Odatã pro-
dusã destrãmarea ce ar crea un fel de „românitate de Ahasver“, noi,
care nu am dezvoltat propria schemã de iudaism prin simetrie, nu am
afla nu doar temeiul ci ºi materia ce ne-ar putea agrega „fãrã loc“. Noi
nu avem rânduiala iudaicã, ºcoala în familie, autoritatea de colectiv ºi,
deci, nici pe „rabin“, nu avem Cãrþile Sfinte, Tora ºi nici Talmudul, nu
avem nimic din ceea ce se întruneºte în noþiunea de „popor ales“. Pânã
ºi „Datina“ înþeleasã ca un corp de poveþe originare ce ºi-ar fi pierdut
semnificaþia ºi, mai la urmã, s-au întrerupt ori, poate, s-au consumat
prin îmbãtrânire, nu mai existã. Acestea sunt constatãri ce nu se pot
respinge fiindcã traduc o stare de fapt.

Dar, fãrã a fi lipsã ºi scãdere de imunitate, aceasta nu-i decât
expresia unui altfel de „destin istoric“ cãci noi, fãrã sã fi avut o singu-
rã expresie de rânduialã constitutivã, am trecut prin câteva ºi abia
mai târziu, când, de fapt, am avut trebuinþã de aceasta, am putut
înþelege ceea ce este la noi „nota dominantã“. Suntem, deci, într-o
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înºiruire de patru cicluri ce se conjugã ºi uneori ajung chiar sã se
ºi suprapunã, mãcar parþial. 

Întâiul, ºi cel mai îndepãrtat, dar, de fapt, ireductibil, este ar-
haicul fãrã un nume ce l-ar putea defini. Unii cred cã acesta ar apar-
þine „cucutenienilor“, fiind Epoca hiperboreeanã ºi cã atunci ar fi apã-
rut ceea ce, în rãdãcina, ipoteticã, de Neamuri, ni s-ar fi atribuit.
Oriºicum ar fi, acolo pare a fi începutul întrevãzut deºi poate cã
ne-documentat în accepþiunea „modernã“. Traducerea lui este însã po-
sibilã ºi „limba“ i-o înþelegem cãci aparþine unui cod ce ne constituie su-
fleteºte, rãmânând doar sã îl facem activ pe calea intelectualã, fiind viu
în afectivul insondabil. Este o lume de constituþie naturalã, învoitã cu Uni-
versul, orânduitã în principii hieratice ºi dezvoltând o civilizaþie organicistã
ce se înþelege mai bine printr-un anumit fel de „muzicalitate“ care, însem-
nând ritmic ºi simetric, dezvoltã o concepþie neobiºnuitã a infinitului.

Îi urmeazã zalmoxismul, care, vehiculând —  prin înþelegerea
rezultatã din câte ne-a rãmas —  principiile „tradiþionale“, instituþionali-
zeazã, creeazã religie ºi ne scoate din conformaþia „paradiziacã“
fiindcã acesteia îi trebuiau rânduieli ºi legi. Acesta este momentul
nomologic ce se va observa, ºi se observã pânã astãzi chiar, în mul-
þimea de elemente cutumiare, în geografia sacrã sau „tradiþionalã“,
în formularea timpului calendaristic ºi a timpului astral, în proporþie
socialã ºi în substrucþie de autoritate. 

Apoi, i se adaogã „ciclul mioritic“, definit de Anonimul Popular
însã un timp sintetic ce se înþelege, fãrã a se face greºealã, cã ar
fi „clasicismul“ nostru istoric. Îndeobºte, acesta este socotit a fi „þã-
rãnism“ sau, mai bine spus, epocã închegatã etnografic când, de
fapt, atunci ajunge la stabilitate sistemul nostru entelehial care, în
alt context, reproduce ansamblul iniþiatic ºi arhaic. Întregul este stã-
ruitor ºi îl întrevedem pânã azi, deºi treptat ieºirea din Timpul Hiper-
boreean ºi din ceea ce se chemã, cu o denumire ce a devenit peio-
rativã, „barbaria“, aduce marile preschimbãri. Apare „izgonirea din
paradis“ care, la noi, va fi tradusã în rãul adus de Împãrãþii, în „dru-
mul de fier“ ºi în banul ce se acumuleazã, în aparentã stricare a
obiceiurilor ce se complicã, periodic, prin inovaþii ce ne vin de aiurea,
ºi în scãderea Învãþãtorilor ce se retrag într-un fel de sub-istorie,
ce „rusticizeazã“. Acum, abia, apare „eminescianitatea“, adicã acel
corp de concluzii extrase din Tradiþie, de poveþe ºi de îndrumãri care,
de fapt, reproduce însemnãtatea lui Zalmoxis. Aceasta este recu-
cerirea Þãrii ameninþate.
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Postfaþã

CUVINTE ÎMPOTRIVA 
MANDARINILOR

„Semne ºi peceþi“ este încã una dintre cãrþile constituite fãrã
sã fi avut anterior mãcar bãnuiala cã ar putea sã existe. 

Dar, la drept vorbind, conþinutul ei sau, mai bine zis, „matria“,
se afla pretutindeni în ceea ce scrisesem anterior, trebuind numai
sã se orânduiascã astfel încât sã devinã „substanþã capabilã sã
lucreze”. Cãci atâta vreme cât pãrþile stãteau risipite în loc diferit
ºi abia printr-o improbabilã alãturare în gândul celui ce le-ar fi citit
ar fi fost înþelese ca întreg, efectul, chiar dacã ar fi existat, ar fi
fost de tot scãzut, poate nesemnificativ.

Era, prin urmare, trebuitor un spaþiu al definiþiilor care s-ar fi
putut traduce, pânã la urmã, în felul unui ciclu întocmit din declara-
þii de doctrinã ºi, atunci când era nevoie, chiar ºi de „doctrina aplicatã”.

În aceastã materie, însemnãtatea „cãrþilor de îndreptare“
ºi chiar, exagerând întrucâtva dar nu mult, de „identificare de Drum“,
existã ºi trebuie cântãritã cu îngrijire spre a se putea obþine obiecti-
vele ce se urmãresc. Sunt unii care, nãzuind sã descurajeze ºi sã
lase fãrã armã pe cel ce nu gândeºte precum ei, stãruie în a ne
convinge cã vremea îndreptãrilor a trecut ºi cã astãzi esenþialã este
numai libertatea în a crea fãrã nici un fel de agregare ºi fãrã sub-
strucþia ce de la sine s-a întipãrit chiar înainte de a ne exprima,
formulându-ne ca individualitate. Dar însãºi aceastã concepþie vehi-
culeazã o anumitã doctrinã ºi, arãtându-ºi prea de tot îngãduitoare
libertate ce ar trebui sã exprime cu precãdere individualul, conþine
în aspectul ocult ideologia „libertãþii ce destramã”. Iluzia se întreve-
de de îndatã. Noi nu putem ajunge a exprima în totalitate individul
irepetabil prin „întâmplãtor“ cãci materia „medularã“ (ºi, pânã la urmã,
entelehia) nu ne aparþine ori, mai bine zis, ne aparþine ºi nouã fãrã
a putea sã ni se atribuie în chip exclusiv. De fapt, alãturare speci-
ficã în timp propriu ºi împrejurãri, noi suntem abia o parte din mis-
terul fiinþei, din viaþa fãrã vârstã a Neamului, adicã a celor ce ne
sunt con-substanþiali, o parte din Locul ce ne explicã ºi ne determi-
nã ºi, mai cu osebire, din Istoria lor, ce se reflectã în fiecare frag-
ment definit ºi în oricât de micã proporþie din acestea. Rezultã cã —
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într-un insondabil ce existã, totuºi —  toate acestea se întâlnesc ºi
se distribuie într-o infinitate de combinaþii care poartã, la rândul lor,
stratul ireductibil, capital ºi de fundament. ªi, deopotrivã, straturile,
mai vizibile, ale Înrudirilor. Astfel încât, pornind de aici, înþelegem
cã oricât ne-am strãdui în a crea prin consecinþã de aºa-zis „hazard
genetic“ (care este încã o iluzie) ºi am nãzui a întipãri numai inci-
dentalul, nu vom reuºi cãci existã Tipare mai puternice ºi, pânã la
urmã, constitutive, care ne fac sã existãm.

Þelul acestei cãrþi se întrevede, acum, mai distinct decât s-ar
pãrea. Ea ºi-a propus nu doar sã ajute la înþelegerea unei realitãþi
atât de incontestabile încât nici mãcar nu mai trebuie evocatã ci,
în acelaºi timp, sã îndrume paºi care altfel poate cã s-ar fi rãtãcit
chiar ºi numai pentru un timp. Dar, mai înainte de toate, obiectivul
este de a întãri ºi de a confirma pe toþi cei ce gândesc altfel decât
cei ce ne propun a îmbrãþiºa „academismul destrãmãrii“. Aceºtia,
acum poate „ereticii“, sunt, de fapt, cei mai mulþi, nu doar la noi ci
ºi pretutindeni unde omul ºtie cã, având o rãdãcinã, nu poate supra-
vieþui decât asemenea oricãrei fiinþe vii: agãþat de „rasã“, specie ºi
sol, obþinând, deci, de aici toate componentele care îl pãstreazã,
cât o fi, în înfãþiºarea ce i s-a dat.

În felul ei, aceasta este ºi o „contribuþie“ ºi, poate, dacã se
va înþelege cum se cade, o participaþie la obþinerea unei soluþii plau-
zibile în materie de idei generale. Noi avem, astãzi, nu doar aici ci
ºi în gândirea „universalã“, o inconsistenþã izbitoare în a formula no-
þiuni ºi a desemna mai potrivit „spiritul timpului“. Altãdatã, existau
„curente“, miºcãri ºi direcþii ce se diferenþiau geograficeºte dar o
anumitã unitate substanþialã, deºi ramificatã, se observã, traducân-
du-se „cuprins“ în „formulã“; astfel, apãreau Romantismul, apoi Rea-
lismul ºi Simbolismul, înþelegându-se, în fiecare, un „zeitgeist“ ºi o
precãdere ce se ºi putea denumi, creându-se o anumitã „diferen-
þiere exprimatã ºi în denumire“. Astãzi, însã, ceea ce se invocã nu
are nume propriu ci este numai o consecinþã a unui „altceva“ anterior
ºi nu se observã de obicei, deºi este izbitor cã a zice „post-moder-
nism“ nu însemneazã decât a spune „ceea ce apare dupã „modern“,
însã fãrã a explica nimic din sens ºi din cuprinsul ce ar trebui sã se
desemneze. Aceasta este nu doar o eroare de naturã conceptualã
ci ºi reducþie la noþiune nedefinitã. Cãci „post-moderniste“ ar fi atât
de numeroase ºi de incompatibile forme în a ne manifesta, ºi în mo-
duri atât de puþin asemãnãtoare, încât însãºi ideea de a crea
„preponderenþã“ cade, pânã la urmã, de la sine. Dar, în acelaºi timp,
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noi trebuie sã constatãm nu heteroclitul alcãtuit din fragmente
neomogene ci mai degrabã nota stãruitoare, punctul arhimedic, con-
cepþia principalã atât valoric cât ºi numeric care, însã, nu este aici.
Vremurile aparþin, oricât s-ar putea închipui altfel la vederea în su-
prafeþe, unei treziri a Originilor ºi, prin aceasta, unei trebuinþe de
identitate ce afirmã universalitatea întâlnitã oriunde existã Nea-
muri, cu Loc ºi Istorie. Avem, deci, în chiar interiorul acestui „post-
modernism“ indefinit, ceea ce defineºte majoritatea: „Originismul“,
cheia, cu infinite combinaþii de coduri, ce ne face pe fiecare mai
apropiat de ceea ce suntem în esenþã.

Aceasta este enigma acestei cãrþi, dacã existã, pânã la urmã.
Eu am alcãtuit-o spre a se þine, dacã va fi trebuitoare, ca un exem-
plu, la noi, ºi ca un model pentru un „pretutindeni“ unde —  mai mult
decât ne închipuim vizionând, cu greºealã, doar imediatul — acest
fel de a înþelege lumea are cea mai tulburãtoare rãspândire. Nu am
scris-o acum, când doar am „constituit-o“, dãruindu-i chip, ci odini-
oarã, când pãrea, ca ºi azi, cã nu se va mai putea face nimic ºi cã
aparentul rãu, superficial, ar fi inexorabil. I-am spus cum, de fapt,
ºi trebuia cãci „semnele“ se vãd dacã ºtim sã le înþelegem de din-
colo de contingent, acolo unde se aflã, iar „peceþile“ sunt înlãuntru
ºi le purtãm fãrã sã le cunoaºtem, determinându-ne oriunde am cãl-
ca, în geografiile parcã nesfârºite. Am mai socotit cã sunt „lecþii“ —
adicã predicã sau poate fragment parenetic —  deºi, chiar dacã mulþi
mã socoteau „Profesorul lor“, nu am avut niciodatã o poziþie ex-cathe-
dra ºi nici nu stãruiesc în a o avea. Eu am crezut întotdeauna cã
esenþialul este nu atât de a oficia în spaþiul timpului închis ºi „în
clasã“ ci a face misiune oriunde este nevoie, între oameni cât mai
diferiþi, ce trebuie sã afle secretul vieþii lor, care este învoiala cu
Cosmosul.

Cartea s-a încheiat de alcãtuit astãzi, 21 Noiembrie 2005,
în ziua Intrãrii în Bisericã a Maicii Domnului
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