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Viaţa operelor
şi viaţa oamenilor

Mărturiile scrise lăsate de o epocă pot face obiec
tul unor interpretări diverse : atenţia se poate con
centra asupra textului, pentru a surprinde evoluţi01
unor fonne de limbă, a pune În lwnină valori lite
rare sau a releva expresii filosofice ; analiza poate
acorda prioritate condiţiilor istorice care au favo
rizat apariţia unui grup de opere ; ea îşi poate
propune investigarea unei creaţii individuale. Indi
ferent de punctul de vedere adoptat, explorarea
semnalează constant sursele utilizate, filierele stră
bătute de operele străine care i-au inspirat pe crea
tori sau care i-au îndemnat pe traducători să le
transpună într-o nouă limbă. Toate aceste interpre
tări insistă asupra elaborării operelor, oferind ade
seori date despre difuzarea lor. Orice istorie auten
t.ică a unei culturi scrise prezintă viaţa operelor ;
cărţile redactate pornesc pe undele vremii, menţi
nîndu-se m «actualitate», dispărînd şi reapărînd la
intervaluri diferite sau scufundîndu-se pentru tot
deauna În noianul uitării. Acest subtil mecanism,
odată reconstituit,
poate evoca evoluţia gus
tului, tramfonnările mentalităţilor, resorturi incime
ale psihologiilor sociale.
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Dar interpretarea poate trece dincolo de evoca.rea
relatiilor succesive ce se stabilesc Între o operă şi
audienţa ei în timp, prin referiri la structurile so
ciale, şi anume în cazul în care îşi propune deliberat
să cerceteze mărturiile scrise ca expresii ale unor
structuri mentale. Organizate cronologic şi, în mă
sura poSIÎbilităţilor, cantitativ, sursele tipărite şi ma
nuscrise sînt interogate pentru a dezvălui tot ceea
ce conţ.În privitor la preocupările oamenilor care
le-au scris şi le-au citit, la stările ,}or de spirit, la
aspiraţiile lor, la viziunile lor despre lume şi soaie
tate. Din acest unghi, opera oglindeşte mentalitatea
autorului, dar şi a grupului căruia el îi aparţine şi
a cititorilor cărora li se adresează ; opera este «re
chemată» de generaţii succesive care regăsesc în
creatorul invocat un autor «nou», cap abil să le
suSţină aspiraţiile. Asimilările de elemente străine
n opesc în reprezentările individuaJ.e şi colec
se cot
tive ale unor mişcări culturale de mare anvergură,
şi ele se articulează în curentele de idei, alimentînd
stări de spirit cu o deosebită pondere în viaţa· so
cietăţilor. în anumite etape, mărturiile scrise se
dovedesc a fi strîns legate de cele figurative sau
orale ; laolaltă, ele introduc pe cercetător în fră
mîmările grupurilor sociale şi-i Îngăduie să între
vadă resorturile psihologice ale unor anumite forme
de dialog cultural. Textul operelor şi ansamblul de
elemente care ne vorbesc despre viaţa lor oferă�
Într-o asemenea perspectivă, preţioase date pentru
Înţelegerea vieţii psihice a oamenilor din trecut. Mi
croistoria cedează locul analizei duratei lungi, aşa
cwn interiorizarea istoriei culturale înlesneşte ur
mănirea etapelor parcuse de «cultivare».
Deşi mărturiile scrise din secolele XVII-XVIII
sînt frecvent dezmembrate de numeroasele lacune
provocate de calamităţi, ele pot oferi prilejul unei
atare investigaţii. Între anii 1650 şi 1848, limite
convenţionaile care marchează un răstimp ce are
drept Începuturi afirmarea umanismului rom�n, şi
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drept încheiere efervescenţa ideologică de la mijlo
cul secolului trecut, au fost redactate cărţi şi ma
nuscrise care reflectă o viguroasă continuitate cul
turală şi o diversitate de atitudini suficient de
amplă pentru a permite o incursiune Întemeiată pe
solide argumente în psihologia oamenilor din această
perioadă. Aceste surse care se cer totuşi frecvent
completate ·de alite mărturii, întrucît uneori ele
atestă doar o orientare sau o direcţie, relevă moda
lităţi ale contactelor stabilite cu alte culturi. Stu
dierea mecanismului asimilărilor indică faptul că
selectarea operelor străine şi integrarea lor în patri
moniul cultural sînt prezidate de structuri mentale
care evoluează datorită acumulărilor. OriginaLita
tea care se manifestă în procesul receptării este, În
acelaşi timp, rezultarul unor sintetizării succesive
efectuate de-a .lungul continuităţii culturale.
Cercetarea acestui proces dialectic beneficiază
astăzi de rezultatele înre�strate de istoriografia li
terară ; o recapitulare a orientărilor în acest dome
niu, imprimate de marile sinteze, ni se pare, de
aceea, strict necesară.

Tendinţe in istoriografia culturii
în afara studiilor consacra te unor perioade mai
îndelungate sau mai scurte, fenomenul cultural nu
a făcut, p1nă în prezent, obiectul unei cercetări de
ansamblu, care să se aplece asupra variatelor cate
gonii de documente elaborate în societatea română,
din momentul fomiării poporului român şi pînă as
tăzi Mai ales în ultimii ani, investigaţii de un ca
racter sintetic, favorizate, Îil1 mod evident, de am
plul proces de evaluare cnitică a «moştenirii
culwrale», au devenit mai frecvente. Trecerea lor
fo revistă se impune de la ine. Dar aşa cum operele
au o vîrstă, tot astfel sintezele istorice şi critice
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reflectă un stadiu al ,istoriografiei, îmrudt reiau
concluzii ale unor anchete precedente, dezvoltîn
du-le sau modificîndu-le. De aceea, recapitularea
va trebui să cuprindă, fie şi schematic, sintezele
care au deschis o perspectivă în istoriografie, pentru
a încerca să precizeze ponderea pe care ele continuă
să o aibă În cercetarea actuală. Or, de la început
se impune atenţiei faptul că interpretările au pornit
de la o sumă variabilă de documente. Firesc, pri
mele invesitigaţii s-au Întemeiat pe o cantitate mai
redusă de docwnente, dar aceasta nu înseamnă că
pe măsură ce culegerea acestora a făcut progrese�
interpretarea a devenit tot mai cuprinzătoare, de
oarece concomitent cu acllilTlularea de noi docu
mente, interpretarea s-a specializat. Recapitularea
va trebui să ţină seama de această specializare.
Constatînd caracterul omogen al culturii române
dezvoltate pînă În secolul al XIX-lea şi acordînd
documentului locul hotărîtor ce i se cuvine, bilanţul,
oricît de sumar, va trebui să înregistreze evoluţia
interpretării date celor trei categorii de mărturii
transmise prezentului de trecut : scrise, figurative
şi orale. Specializarea interpretării impune o triplă
recapitulare.
1. Cercetarea m ă r t u r i i 1 o r s c r 1 s e ca
documente de istorie culturală a intrat în atenţia
cărturarilor români În anii în care istoria cui turală
a început să facă progrese evidente pe Întregul con
tinent, şi anume În epoca ÎII1 care urmaşii umanişti
lor au conturat suma valorilor elaborate de raţiunea
umană ce exprima rezultatul unui proces de civili
zare şi putea deveni «o curte umană de apel»1. Ilu
miniştii au vorbit despre civilizaţie chiar şi atunci
1 Raymond Williams, Cu/ture and Society, 1780-1950, Pen
guin Books, 1968, p. 17-18. Vezi şi N. I. Goloubtsova, Le
probleme de la cu/ture dans quelques oeuvres de la philosophie
des lumieres au 1 se siecle, în Cahiers d' histoire mondiale„
1969, 4.
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cînd termenul nu intrase În uz 2 şi s-au preocupat
de evoluţiia moravuri.lor pentru a îmbunătăţi pe ace
lea ale contemporanilor ; Montesquieu, Voltaire,
Vico, Leibniz sau Hume oferă, prin operele lor,
indicaţii in acest sens. Ta.tonările, inerente debutu
lui, sînt numeroase şi în 1 755, anul morţii lui Mon
tesquieu şi al apariţiei celebrului Discours sur
l'inegalite al lu' i Rousseau, Dr. Samuel Johnson de
finea «civi l1zaţia», în faimosul English Dictionary,
drept un termen derivat din «civil» şi care desemna
«o lege, un act al justiţiei sau hotărîre ce transferă
în domen�ul civil un proces penal». în ciuda su
gestiilor fidelului său secretar, Boswell, eruditul a
refuzat şi În 1 772, cînd a preparat cea de a patra
ediţie a Dicţionarului, să accepte că termenul «ci
vilizaţie» reda mai bine ca «civilitate» opoziţia faţă
de «barbarie» şi a continuat să considere «civilita
tea» drept un substantiv desemnînd «eliberarea de
barbarie ; politeţea, eleganţa în comportare ; regulă
a decenţei». The Oxford English Dictionary, din
1933, repetă în dreprul cuvînwlui «civilization» de
finiţia cui:iioasă a dr. Johnson, pen tru a adăuga sen
suri pe care le acceptăm cu toţii : «condiţie sau
stare civilizată ; stadiu avansat al societăţii umane»
etc. , aşa cum alătură în dreptul cuvîntului «civili
tate» noi definiri : «bună educaţie, cultură, rafina
ment, comportare proprie comerţului dintre oameni
civilizaţi» etc. Este evidentă evoluţia parcursă de
cultură (în engleză : «civilizaţie») de-a lungul a
două secole, din momentul în care «lumii
n le» şi-au
propus să înzestreze omul cu o nouă viziune despre
lume şi să constituie o nouă sumă de cunoştinţe, alt2 Corrado Vivanti în prefaţa la traducerea italiană a cărţii
lui Alphonse Dupront, L'a((U/luraziorze, Torino, Einaudi, 1966,
p. 1 8.
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fel structurate decît în epocile precedente, capabilă
să deschidă perspectivele unui nou tip de civili
zat-ie 3•
Printre primele încercări de istorie a vieţii inte
lectuale din societatea română, pot fi menţionate
trecerea În revistă a activităţii cărturăreşti desfăşu
rate În centrul de la Rîmnic, datorată lui Grigore
Rîmniceanu, din 1786 4, şi bilanţul pe care-l Întoc
mea Sarnuil Micu în anii 1792-1796, cînd redacta
Scurtă cunoştinţă a istoriei românilor, unde enu
mera operele scrise de predecesorii şi contemporanii
săi 5• De la simple schiţări, trecem la o preocupare
deliberată de îndată ce ne apropiem de anul 1848.
Un discipol al Şcolii ardelene publică în 1 8 30 un
înaripat elogiu al «culturii», care eliberează omul de
superstiţie, sclavie, ignoranţă ; este vorba de prefaţa
lui Damaschin &jincă Ia Diregătoriul bunei creşteri,
în care sfera culturii începe să se cristalizeze, aci
grupîndu-se concluziile unui efort intelectual făcut
de predecesori, datele noi oferite de «Europa lumi-·
nată» şi aspiraţiile momentului, sub forma unor va
lori propuse spre recunoaştere unanimă întregii so
cietăţi. Se discută acum frecvent despre literatura
«veche», despre «civilizaţie» şi «cultură».
In 1839, Mihaiil Kogălniceanu scrie prima expu
nere sistematică a istoriei culturii române şi trasează
trei mari diviziuni : «literairura veche, care are drept
ultimi autori pe Radu Greceanu şi Radu Popescu,
în Valahia ; în Moldova - pe Dimitrie Cantemir,
Nicolae Costin şi hatmanul Neculce. Literatura de3 In acest sens, vezi în special, Roland Mortier, Lumiere el
/umieres. Histoire d'une image el d'une idee au XVII• el au
XVIII• siec/e, studiu inclus în volumul său Clarlh el ombres
du siecle des /umieres, Geneve, Droz, 1969, p. 1 3-59.
4 Ne referim la prefaţa la Anto/oghion, reprodusă şi comen

tată În

caritea

noasttă Coordonate ale culturii române în se

colul XVIII, cap. II.
5 Vezi ediţia lui Cornel Cîmpeanu, Bucureşti, Editura Ştiin
ţifică, 1963, p. 72 şi urm.
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cadenţei sau fanariotă, care ţÎtlle din 1 7 1 1 pînă în
1 8 12. ln aa
f ra cîtorva lucrări apărute in Transi'l
vania şi a convinuării analel or Moldovei de către
Elie Karp, totul este palid, fără culoare, limba e ste
coruptă, nu mai întîlnim naivitatea lui Ureche, sti
lul c ald, nervul, tonul nobil al Costinilor. Autorii
se grăbesc să facă din lMniba lor un amestec rii
d col
de cuvinte ali baneze, turceşti şi greceşti, care alcă
tuiau fondul graiului grecesc din Constantinopol.
Totul formează o limbă de neînţeles , afectată, vagă,
curtizană, incapabilă să producă ceva bun. De aceea
literatura aceasta a căzut repede În uitare, împre
ună cu numele celor care au creat-o. Literatura
n ouă începe În 1 8 1 2, epoca publicării Originii ro
mânilor de către Dioio Sîn Martin şi a Istoriei sale
e cleziastice Dicio Sîn Martin este autor.u l Literaturii
noastre modeme.»6 Cîţiva ani mai tîrziu, în 1 84 5 ,
Nicolae Bălcescu începea să publice Magazin istoric
pentru Dacia, un periodic care avea menirea de a
aduce la lumină cît mai multe texte şi documente,
deoarece - afirma iniţiatorul lui - «�storia este
cea dintîi carte a unei naţii ; într-însa, naţia îşi vede
trecutul, prezentul şi viitorul. O naţie fără istorie
este un popor încă barbar, şi vai de acel popor care
şi-a pierdu t religia suvenirilor.» Observăm opoziţia
«barbarie» - «civilizaţie», curentă la gînditorii eu
ropeni. Istoria, argumentează el în continuare, nu
se putea limita la «biograf�a stăpînitorilor», ci tre
buia să se ocupe mai ales de «instituţii, industrie,
comerţ, cultura int electuală şi morală, obiceiurile şi
chipul de viaţă» 7• Din vechea cultură, Bălcescu re
ţinea figurile unor cărturari patrioţi, ca logofătul
.

e Mihail Kogălniceanu, Ciorna unui discurs, în Documente
1i manuscrise literare, voi. II, Bucureşti, Editura Academiei,
1969, p. 213-224. tn 1 837, Kogălniceanu publicase în Leh·
mann's Magazin, de la Berlin, o Schiţă ampra limbii fi litera·
turii moldave.

7

Nicolrac Bălcescu, Opere alese,

editie

Îngrijiită de Andrei

Rusu, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1960,
voi. I, p. 53-67.
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Miron Costin, spătarul Ioan Cantacuzino, Ioan
Tăutul mare logofăt ; restu-i tăcere.
Este evident că ceea ce putea contribui la îmbo
găţirea şi, eventual, modificarea acestui tablou al
cultucii scrise era o mai completă şi aprofundată
cunoaştere a textelor ; dacă aveau să fie descoperite
noi cronici, în locul inexistentelor «anale» ale lui
Elie Karp (confundat, probabil, cu Ilie Carp, autor
de însemnări) şi dacă alte producţii, în versuri sau
în proză, puteau fi alăturate scrierilor lui Petru
Maiior (Dicio Sîn Martin), atunci cu siguranţă că
periodizarea în trei timpi a lui Kogălniceanu se
consolida ori se impuneau modificări. în această
direcţie, a strîngerii documentelor, s-au angajat,
alături de cei doi istorici, Laucian, Pumnul, Cipariu
şi alţii, care au scos la lumină valoroase texte. Efor
tul lor a fost încununat de apariţia monumentalei
lucrări Bibliografia românească veche, Începută În
1903 de Ion Bianu şi Nerva Hodoş şi Încheiată, cu
al patrulea volum, în 1 944, de Dan Simonescu, în
timp ce ample colecţii de documente şi ediţii cnitice
de texte au avansat, paralel, mai ales în seriile des
cluse de Academie.
Pe firul acestor preocupări a apărut interpretarea
filologică, ilustrată de Bogdan Petriceicu Hasdeu,
care afiimia, în 1 875, că misiunea filologiei este de
a «Împrăştia ceaţa originilor» şi de a contribui la
cunoaşterea istoriei naţionale. In acest scop, Hasdeu
a făcut planul unui imens Etymologicum Magnum
Romaniae, care trebuia să includă Între scoarţele
unui dicţionar tot ceea ce se ştia despre cuvinte,
concepte, tradiţii şi culrură la sfîrşitul Se(:olului al
XIX-iea ; el s-a oprit la cuvîntul «bărbat» 8• Por
nind de la mărruriile scrise care-1Î stăteau la dispo
ziţie, Moses Gaster a redactat o istor,ie literară În
limba germană, în spiritul lui Gustav Grober : rea
lizarea sa nu se poate ridica, după remarca lui Iorga,
8 Vezi ediţia lui Andrei Rusu, cu un studiu introductiv de
Paul Cornea, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 2 voi.
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-decît «la modestul titlu de inventariu» 9• Specia
lişti în analiza textelor şi În cercetarea contactelor
literaturiâ române cu lumea sud-est europeană sau
cu cea occidentală, filologii s-au cantonat de pre
ferinţă în domeniul literaturii vechi, care vreme în
delungată s-a impus atenţiei unui public mai larg
numai ca un efort al cărturarilor de a traduce căr
ţile sacre În română şi de a investiga originile latine
ale poporului român.
Desig.ur că istoricii literari menţionaţi nu s-au
limitat la stabilirea unei evoluţii a formelor de limbă
şi a unei succesiuni de personalităţi. Sextil Puşcariu
indica expres că a folosit metoda biografică alături
de cea evoluţionistă şi că a urnnărit încadrarea ope
relor În contextul istoric, dar accentul cădea totuşi
asupra limbii, iar semnificaţiile culturale nu depă
şeau nivelul generalităţilor. La rîndul său, Nicolae
Cartojan făcea un indirect apel la gustul literar
atunci cînd descoperea în masa de texte existenţa a
trei categorii de opere : «religioase, istorice şi po
porane scrise», acest din urmă grup permiţîndu-i
chiar delimitarea unui sector literar în domeniul cul
turii vechi, deoarece «cărţile poporane au alcătuit
literatura de imaginaţie, prin care s-au desfătat în
ceasurile de recreare sufletele dornice de fiqiuni
ale cărturarilor din trecut şi, prin ei, ale maselor
populare». Dar urmă·riind desci.nul acestor cărţi, pro
fesorul de la Universitatea din Bucureşti nu trecea
dincolo de limitele unor precizări erudite de filiere
şi nu contura o evoluţie a gustului ; cele două vo
lume dedicate Cărţilor populare În literatura
românească - dezvoltînd şi îmbogăţind rezultatele
cercetărilor anterioaTe ale uniu Hasdeu sau Gaster înfăţişau două mari perioade străbătute de scrierile
acestea În limba română : prima - a «influenţei
' Nicolae Iorga, Istoria literaturii
Bucureşti. Pavel Suru, 1928, p. 17.

româ11e1ti, ed. 2, voi. II.
13
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sud-slave», a doua - a «influenţei greceşti» 10• In
Istoria literaturii române vechi (1947), care a ex
tins util referirile la literaturile slave, Ştefan Cio
banu afirma că «baza oricărei literaturi naţionale
este viaţa spirituală a poporului, iar organul ei de
exprimare este limba lui», dar interesul se cantona
tot asupra formei lingvistice şi stilistice a textelor,
fără ca fondul lor de idei şi sentimente să devină
principalul obiect de ·studiu al exegetului. încadra
rea fenomenului literar în societate a fost, În ase
menea condiţii, efectuată prin intermediul periodi
zărilor largi, prin punerea În evidenţă a biografiei
scriitorilor (fapt care sugera că în lumea documen
telor a străbătut o redusă parte din vibraţia vieţii de
epocă ce putea fi evocată doar prin concisele biv
grafii), prin delimitarea unor momente de afirmare
sau deJcădere culturală după jaloane preluate direct
din succesiunea evenimentelor politice, şi nu din în
săşi analiza evoluţiei culturii scrise. A rămas de ne
depăşit graniţa dintre literatura veche şi cea mo
dernă, care separa, în consensul tacit al filologilor,
perioada apartenenţei la sfera de cultură orientală,
vag şi sporadic penetrată de influenţe apusene, de
perioada
«Occidentalizării»
literaturii
române,
inaugurată în secolul al XIX-lea. Contestabilă, c1
orice definire care îşi stabileşte drept premisă nu
enunţarea elementelor specifice, ci raportarea la f e
nomenele similare externe, istoria literară prezentată
de filologi a enumerat opere, a schiţat portrete de
scriitori, a conturat momente de mflorire culturală,
dependente de iniţiativele unor grupuri 5i de efec
turea unor asimilări de opere străine.
1 0 Ne referim la Sextil Puşcariu, Istoria litera/urii române.
Epora verhe, Sibiu, Kraft & Dro tl eff, 1920; Nicolae Cartojan,
Istoria literaturii române verhi, 1-111, Bucureşti, Fundatia pen
tru literatură şi artă, 1940, 1942, 1945 şi Cărţile populare în
literatura româneasră, I-11, Bucureşti, Fundatia pentru litera
tură şi artă, 1929, 1938.
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Curentul filologic a contribuit la cercetarea cu
acribie a textelor şi la evidenţierea contaotelor cul
turii scrise din ţara noastră cu literaturile vecine ;
în afara contribuţiei aduse de sla�ti, din rîndul
cărora se distinge Ioan Bogdan 11, un rol impor
tant l-au deţinut în această pcivinţă cercetători ai
literaturii bizantine şi ai celei neogreceşti, ca De
mostene Russo 12• Au fost identificate numeroase
surse, de către G. Bogdan-Duică şi alţii. încetăţe
nind o metodă de lucru, mai ales N. Cartojan şi
colaboratorii săi au pregăcit o generaţie de cerce
tători care s-au impus prin metoda cu care au editat
şi comentat texte în periodicul Cercetări literare
şi în volume de sine stătătoare 13•
«După nişte Începuturi care promiteau», prin edi
ţiile �i interpretările lui Laucian, Bălcescu, Kogăl
niceC1Jnu, şcoala istorică nu şi-a reluat avîmul, după
cum constata Titu Maiorescu 14, decît în ultimii ani
ai secolului itrecut, cînd se afirmă Alexandru Xeno
pol şi Începe să lucreze Nicolae Iorga. Din acest
moment se poate vorbi de un curent istoric în in
terpretarea culturii rom�ne. Depăşind factologia lui
V. A. Urechia, care - avea să remarce Iorga «a ţinut catedra (de istocie de la Universitatea din
Bucureşti) cu pregătire cită era pe vremea aceea, cu
o bunăvoinţă care era nesfîrşi,tă şi cu un talent aşa
cum i-l dăduse Dumnezeu», istoricii au pătruns în
1 1 Un volum de Scrieri alese, îngrijit de G. Mihăilă, a apă
rut în Editura Academiei, în 1968.
1 2 Volumele Studii /i rritice, Bucureşti, 1910 ;
Studii isto
rice grero-române, 1-11, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură
şi artă, 1939.
13 Amintim antologia publicată de I. C. Chiţimia şi Dan Si
monescu, Cărţile populare 1n littratura romJnă, 1-11, Bucu
reşti, Editura pentru literatură, 1963 ; cartea Ariadnei Cama
riano, Spiritul rt'flolu#onar francez. li Voltaire tn limba greacă
fi română, Bucureşti, 1946 ( Institutul de studii şi cercetări bal
canice) .
14 In anexa din 1908 la Literatura română 1i străinătatea,
text reeditat în Critice, Bucureşti, Editura pentru literatură,
1966, p. 410--4 1 3 .
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domeniul culturii atît prin substanţiala lărgire a
bazei documentare, cît şi prin preocuparea de a
surprinde factor,ii care conferiseră dezvoltării so
cietăţii române un caracter orgaiin c. Era reluată,
astfel, în noi termeni, străduinţa lui Bălcescu şi Ko
gălniceanu. Preocuparea aceasta este evidentă la
Xenopol, care a scris primul tratat de «istorie a
românilor din Dacia Traiană», în anii În care unirea
Ţărilor Române nu fusese încă desăvîrşită. În ace
laşi timp interesat în filosofi a istoriei ca şi în re
laţiile istoriei cu sociologia 15, savantul a încercat
să contureze particularităţile unor etape, să des
prindă cîteva permanenţe ale evoluţiei şi chiar, prin
aplicarea unui acut spirit critic, să recomande so
luţii ; istoriografia culturii face cu el un considerabil
pas înainte. 16 Într-o lecţie ţinută la College de
France, Etat intellectuel du peuple roumain, el su
blinia unitatea vieţii psihice a românilor de pretu
tindeni, dar punea în lumină şi distanţa care separa
modul de trai al clasei dominante din vremea sa de
acela al marii mase ţărăneşti, vorbind apăsat despre
viciile ce bîntuiau societatea de la începutul secolu
lui al XX-iea, pentru a sfîrşi prin a propune re
forme politice şi emanciparea economică a st atului
de capitalul străin. 1 i
Contribuţiile lui Nicolae Iorga au extins masiv
domeniul de lucru al istoricului culturii : marele eru
dit a adăugat s�ntezelor istorice, lucrări solide de
istoria literaturii, cărţi despre arta, meşteşugurile,
15 Despre polemica Paul Lacombe - Xenopol vezi şi co
mentariile lui Fernand Braudel, Ecri11 sur l' hiitoire, Paris,
Flammarion, 1969, p. 98-99.
18 Sînt de retinut contributiile sale :
Psychologie el hi11oire,
1901, şi Sociologia e Storia, 1905. Ample comentarii la N. Bag
dasar, Probleme de teoria culturii 1i istoriei la A . D. Xenopol,
În Studii şi cercetări ttiinţifice - Filologie, laşi, 1956, 1,
p. 1 1 5-147; N. Gogoneată şi Z. Ornea, A. D. Xenopol. Con
cep/ia socială fi filosofică, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1965.
1 7 ln Les Roumain1 . .Hiitoire. Etat materiei el
intellectuel,
Paris, 1909.
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folclorul, viziunea despre lume a poporului ro
mân ie ; toate explorările şi comentariile sale se ra
liau în jurul unei preocupări constante, aceea de a
.dezvălui « fazele vieţii sufleteşti» ale poporului 19•
După Iorga, i storia a trebuit să fie scrisă altfel ca
mai înainte, impresionanta masă de documente
scoasă de el la lumină, ca şi pluralitaitea aspectelor
vieţii culturale abordate conferindu-i adesea locul
·t.mui precursor. Ancorată în dezvoltarea societăţii
·române, viaţa intelectuală dobîndise În lucrările sale
•
•
• •
A•
.acea urutate ş1 contmu1tate care l1 asigurau trasatuni originale atît în ar,ia cul1turală sud-est euro
peană, cît şi În rîndul familiei romane, ambele in
vestigate cu pasiune de savant. Nu puţine erau însă
-generalizările care solicitau o bază mai solidă şi o
..argumentare mai strînsă, după cum nu arareori in
tuiţii sclipitoare se pierdeau sub masa de date ; mai
..ales în privinţa definirii valorilor gpirituale create
.Ce poporul român, contribuţiile istoricului se ce
reau adînci,te. Priviită în primul rînd ca document
·social-pol�tic, opera artistică nu şi-a dezvăluit în
-rotdeauna valenţele sale - nici pe un plan general
.artistic, nici în cadrul evoluţiei «fazelor sufleteşti»,
uneori conturate mai înainte să fi fost elucidate
·coordonatele existenţei social-economice din acele
perioade ; dacă legătura literaturii cu arta şi fol
clorul a fost clar şi convingător stabilită, nu În pu
tine cazuri interpretul a acordat succesiu.nii eveni
:.mentelor un rol covîrşitor fată de ritmurile mai
diverse ale evoluţiei mentalităţii.
•

V

oJ

te
De văzut bibliografia lui Barbu Theodorescu, 2 voi.,
193 5-1937.
I D Mihai Berza, Ştiinţă fi metodă istorică
În gindirea lui
.N. Iorga, Analele A(ademiei, Mem. Secţ. Ist., S. III, tom,
XXVII, mem. 10, 1945. Privitor la Iorga ca istoric al mentali
'tătilor, ne permitem să semnalăm articolul nostru din Viaţa
"4'0mâneauă, 1971, 6, şi introducerea la volumul Evo(ări din
.literatrira universală, Bucureşti, Editura Univers, 1972.
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Ample capitole despre viaţa culturală, cu refe
riri la mărturiile scrise şi figurative, au fost inserate
în Istoria românilor a lui C. C. Giurescu 20
Cercetarea lriteraruriri române s-a specializat În
sensul unei atente şi aprofundate analize a valo
rilor artistice mai ales datorită «Junimii» şi mento
rului ei, Titu Maiorescu, care a ridicat problema
«fol1Jlle i fără fond», ce a stăruit multă vreme În
dezbaterile [nterpreţilor civilrizaţiei dezvoltate În
societatea română. Condamnînd imitarea servilă a
literaturilor occidentale de tineri nepregătiţi, treziţi,
după afirmaţia mentorului, din «barbaria orientală»
în care fusese cufundată sooietatea română pînă pe
la 1820, Maiorescu a protestat, cu o pasiune care
nu a ocolit deformarea realităţilor, Împotriva falsi
ficării istoriei, a etimologiei, a filologiei şi a pre
zentărilor exagerate ale stad:irului aitins de literatură
spre sfîrşitul secolului al XIX....lea ; el a recomandat
o soluţie, Întotdeauna salvatoare : «descurajarea
mediocrităţilor», îmbinată cu cerinţa de a ancora
creaţiile în real[,tăţile române. 21 în limitele incursii
unii noastre, marcăm faptul că evaluarea operelor
prin criterii artistice a dobîndit astfel un statut,.
deschizîndu-se perspectiva cercetării valorilor este
tice din cultura scrisă. Era evident că analiza de
acest gen putea duce la rezultate fructuoase de în
dată ce era Întreprinsă asupra scrierilor din secolul
al XIX-iea Înainte, din momentul În care beletri's
tica se desprinsese net din cultura anterior omo
genă. După ce Ovid Densusianu, filolog sensibil lac
criteriul estetic, a tipărit partea din cursul său uni20 Istoria românilor, I-III, B ucureş ti
Fundatia pentru literatură şi artă, 1935-1942.
21 Vezi volumul Critice, p. 7 3-84:
1n contra direcţiei de
astăzi în cultura română, din 1 868. Privitor la rolul lui Maio
rescu în mişcarea de idei din epocă, vezi Z. Omea, Junimismul„
,

·

Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966 şi Nicolae Manolescu,
Contradicţia lui Maiorescu, Bucureşti, Ecli'tUta Cairtca Rom1nească, 1970.
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versitar care se ocupa de perioada modernă 22, un
pas înainte a fost făcut prin Istoria literaturii ro
mâne moderne de Şerban Cioculescu, Vladimir Stre
inu şi Tudor Viainu, apărută în 1944 ; după cum
se afirma în prefaţă, lucrarea fusese concepută ca
<> operaţie de evaluare : istoria unei literaturi «este
conştiinţa literaturii privind către trecutul ei. Chiar
.dacă materialul de informaţie a fost aproape în În
tregime stabilit, Încă din generaţia trecută de cerce
tători, rămîne o problemă mereu deschisă valorifi
.carea acestui material În direqia stabilirii curen
telor, a înrudirii şi filiaţiei scriitorilor, cum şi în
aceea a aprecierii estetice a operelor». 23 Acordînd
<> şi mai mare pondere rolului critiicului în lectura
textelor literare, George Călinescu a publicat, în
1941, ampla sa sinteză Ist oria literaturii române 24,
.care consacră curentul estetic. Autorul arăta expli
.cit În introducere că diviziunile cronologice propuse
de istoricii literari care l-au precedat sînt fictive,
deoarece «tradiţia nu înseamna altceva decît înain
tare organică după legi proprii şi nu este îndoială
.că organicul există în ,literatura română», după
.cum accentua faptul că ,istoriografia literară presu
pune convieţuirea criticii. cu istonia literară, aceasta
.din urmă fiind «o istorie de valori», «O operă de
·creaţie critică». George Călinescu a urmărit în răs
timpul dinaintea secolului al XIX-iea afirmarea
«efortului artistic» şi a regrupat apoi scriitorii pe
-curente şi tendinţe. Acceptînd, ca şi BenedeHo
Croce, «cercetările care se numesc istorice şi filo
logice, care au valoare ernneneutică şi servesc să ne
transporte, cum se spune, în condiţiile de sp�rit ale
.autorului, În actul care i-a alcătuit sinteza artistică»,
·esteticianul român a înfăţişat evoluţia artei cuvinn Ovid Densusianu, Literatura română
modernă, ed. IV,
.Bucureşti, Editura Universală, 1943, 3 voi.
23 Volum reeditat în Editura didactică şi pedagogici, în 197 1 .
24 ln 1968 a fost reeditată expunerea sintetică Istoria litera·
.Jurii române. Compendiu.
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tului scris, întemeindu-se pe o largă bază documen
tară. Paginile consacrate «literaturii vechi» au re
levat prezenţa aspiraţiei spre frumos a cărturarilor
din perioadele mai îndepărta te, aspiraţie ·ce fusese
prea puţin urmărită de filologi şi istorici. Istoria
lit;rară s-a detaşat net de istor.ia culturală ; În mod
firesc, amal�za s-a desfăşurat nestînjenită în seco
lele al XIX-lea şi al XX-lea, în veacurile anterioare
fiind
descoperite
doar
antecedente.
Cultura
«veche» a apărut ca un «bloc de ma11Tiură în care
stau focă nenăscuţi Eminescu şi Creangă, Caragiale
şi Sadoveanu».
In 1 945 a părut o lucrare care aducea în prim,
plan o preocupare mai veche, dar în termeni noi,.
conturînd astfel curentul istoriografiei ideilor. Sin
teza lui Dumitru Popovici, La litterature roumaine
a l'epoque des Lumieres 25, şi-a propus să prezinte
dezvoltarea domeniului literar În cadrul culturir
scrise române, raportînd-o la mişcarea l�terară de·
pe continentul european. Savantul clujean a rein
tegrat beletristica În activitatea intelectuală C! epo
cii, refuzfindu-ii o autonomie arbitrară ; în acelaşi
timp, «manifestările capitale din domeniul literar»
dezvăluiau «O desfăşurare al cărui ritm pune În evi
denţă, pe rînd, universalul şi particularul». Din pers
pectiva iistoriei culturale, exegeza lui Dumitru Po
po�ci aborda cîteva probleme esenţiale, atît dato-·
rită faptului că îmbră�şa ansamblul scrierilor re
dactate în răstimpul cercetat, cît şi prin încercarea
de a defini modalităţile raporturilor stabilite cu alte
culturi. Era ridiicată pe un plan superior investi
garea compara.tă a literaturii române ce stăruise Îru
atenţia unor interpreţi a.i fenomenului «moderniză
rii» culturii române. Cu decenii în u11Tiă, Pompiliu
Eliade înfăţişase dezvoltarea spiritului public în
epoca fanariotă şi în etapa de pînă la 1834 ; el se
2 5 Sub îngrijirea Ioanei Petrescu a apărut recent versiuneai.
română în voi. I din Studii literare, Cluj, D aci a, 1972, în care
serie va fi publicată întreaga operă a lui D. Popovici.
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ocupase de «Starea societăţii în timpul vechiului re
gim», urmărise factorii de Înnoire ai vieţii intelec
tuâle, studiată În paralel cu viaţa politică şi evo
luţia moravurilor, punînd un accent interesant
asupra «oamenilor şi sentimentelor». Pentru Pom
piliu Eliade influenta franceză fusese determi
nantă 26• După el, Garabet !brăileanu s-a ocupat de
mişcarea culturală din Ţara Românească şi Mol
dova, care deţinea, după aprecierea sa, o tradiţie
culturală mai puternică, spiritul critic atingînd aci
forme mai manifeste şi datorită faptului că influ
enţa franceză a căpătat «Un ipostaz mai ales lite
rar», iar rezistenţa s-a bazat pe un curent popo
ran. 27 Aprofundarea problemei este evidentă la
Eugen Lovinescu, care a transpus-o pe planul rela
tiei dintre cultură şi civilizaţie şi a adus în discuţie
legile imitaţiei, ca şi legile formării civilizaţiei ro
mâne moderne. 28
Desigur că aceste studii merită o tratare aparte,
care să poată separa opinii, le contestabile de refle
cţiile încă viabile. Aci, reţinem doar faptul că, în
linii maÂ, discuţia deschisă de cei trei erudiţi a dat
o sporită amploare analizei culturii române din se
colele XVIII-XIX în mare parte pe urmele teoriei lui Titu Maiorescu privitoare la adoptarea unor
forme străine, fără ca în prealabil să fi existat un
fond autohton care să le fi făcut necesare, precum
şi în cadrul schimbului viu de opinii angajat, de pe
poziţii diverse, în jurul conceptelor de «cultură» şi
2e D
e văzut De J'influence franraise sur J' e1prit p11blic m
Roumanie. Etude sur l' hat de la sociere roumaine a I' epoque
de! regnes phanariotes, Paris, 1898, precum şi cele două VO·

lume consacrate perioadei 182 1-1828 (voi. I apărut în 1905,
la Paris) şi anilor 1 828-1834 (voi. II, apărut în 1914, în
acelaşi loc) cu titlul : Hi1toire de I' e!prit public en Roumanie

a11 XIX• 1iecle.
21 G. Ibrăileanu, Spiritul critic În cultura românească, ed. II,
laşi, 1922 ; reeditare în Editura Junimea, 1970.
2 e Eugen Lovinescu, l1toria civilizaţiei române moderne, 1III, Bucureşti, Editura Ancora,

1924--1 925.
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«civilizaţie», Întrevăzute adesea Într-un raport con
tradictoriu. Viaţa intelectuală din secolele anterioare
veacului al XIX-iea se înfăţişa, în asemenea con
diţii, fie de o intensitate şi originalitate ce trebuiau
continuate prin conservarea structurilor sociale ce
asiguraseră formarea «spiritului autohton» 29, fie
într-o stare necristalizată, fapt care justifica tacit
1mHaţJ.a.
Cu opinii nu întotdeauna convergente, istoricii li
terari sau filosofii acordau tn judecăţile lor de va
loare un loc preponderent unui concept nediversi
ficat de cultură, considerînd că exemplar pentru
evoluţia cuhurii europene este cazul Occidentului.
Raportarea la curentele imelecmale din societăţile
acestei zone a continentului era considerată obliga
torie, evoluţia culturii româneşti neputînd fi trasată
decît prin continua comparare. De aici ş.i dificul
tatea de a discinge Între simpla rimitaţie şi procesul
de adaptare a fonnelor impuse prin accelerarea rit
mului vieţii economice şi sooiaile ; de aici , pe de o
parte, relevarea unor fonne de «edecti 9111» sau a
unor «decalaje» în dezvoltarea culturii române, iar
pe de altă parte conturarea unui specific autohton
ce părea desprins de contextul european, încărcat fi
ind de un mesianism romantic.
AnaLiza evoluţiei vieţii intelectuale din secolul al
XIX-iea nu s-a limitat nUiJllai la stabilirea formelor
în care funcţionase imitaţia şi la separarea asimi
lărilor organice de cele anarhice ; un accent deose
bit era pus asupra caracte rul ui util sau al celui no
civ al adaptărilor de elemente străine. Investigarea
trecutului era Întreprinsă pentru a susţine poziţiile
adoptate În viaţa prezentului. !brăileanu afirma
clar că, spre sfîr şitul secolului al XIX-lea, se preci
zaseră opiniile formulate de partizanii înnoirilor,
în opoziţie cu cele îmbrăţişate de reacţionari. În
dezvoltarea spiritului public în secolul al XIX-lea
.

.

.

29 Vezi Z. Omea, Sămănătorismul, Bucureşti, Editura
nerva, 1971, cap. II, parag. 3 .
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Mi

regăseau atît tendinţe utile dezvoltării culturii
din secolul al XX-iea, cît şi tendinţe ce erau invo
cate de partizanii întoarcerii la trecut ; discuţia im
punea o investigare tot mai adîncită a societătii
române, după cum solicita lărgirea schemei de refe
rinţe. «Generaţia care a Început să se manifeste în
jurul anului 1920 - mărturisea Tudor Vianu s-a confruntat cu o probl em ă importantă şi, pe
atunci, nouă
Problema generaţiei noastre - as
aminti ca reprezentanţi ai ei pe Mihai Ralea, Camil
Petrescu, Lucian Blaga - a fost ace ea a găsirii sti
lului m ajor al culturii române : vream să ne spu
nem cuvîntul referitor la toate marile problem e ale
lumii, să dăm răspuns ul nostru, ca reprezentanţi ai
poporului român, tuturor îmrebărilor care frămîn
tau lumea.»30 În asemenea condiţii a fost aid1n6tă
analiza factorului receptor, Tudor Via nu aj ungînd
să teoretizeze importanţa receptării, după cum a
fost Întrevăzută într-o mai amplă nuanţare însăşi
mişcarea de idei de pe continentul european de-a
lungul vecurilor. Progresul înregistrat de istonioga
fia literară în ultimele decenii a beneficiat de vizi
unea unitară pe care o conferă materialismul istoric
interpretului fenomenelor de suprastructură în co
nex iunea lor cu dezvoltarea vieţii economice şi
sociale, asupra căreia cercetarea istorică din ultimul
sfert de veac s-a aplecat cu precădere, punînd În
lumină rezultate ce au reînnoit integral istoria so
cietăţii din spaţiul carpato-dunărean, pe u,-, i istimp
de mai multe milenii.
Au fost astfel întrunite, treptat, condi.ţiile nece
sare unor analize mai am ple şi mai aprofundate ale
mărturiilor scrise ce aparţin fenomenului cultural.
O serie de lucrări relevă tendinţa de a prezenta glo
bal fie forme particulare de manifestare spirituală,
fie etape ale vieţii intelectuale d�n societatea
romaina
se

...

"

V

.

. so Interviu Cu a(ad. Tudor Vianu de1pre originalitatea (Ul·
/urii române, în Gazela literară, 1962, dec. 27, p. 3.
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Ne referim în primul rînd la tratatul academic
de istoria literaturii române, din care au apărut pri
mele două volume. Volumul I cuprinde «folclorul
şi literatura română în perioada feudală» ; un larg
spaţiu este acordat producţiei orale şi cărţilor popu
lare, ca şi etnografiei, după cum ample capitole
sînt dedicate producţiei tipografice şi manuscrise.
Lucrat de o echipă de specialişti în istorie, folclor
şi critică literară, volumul a oferit cititorilor o pri
vire de ansamblu asupra culturii scrise şi orale de
la începuturi pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-iea.
Cel de-al doilea volum, acoperind mare parte din
secolul al XIX-iea, a pus accentul pe tratarea mono
grafică. Ambele volume au înfăţişat dezvol,tarea
maniifestărilor culturale de-a lungul unor etape de
limitate fie simplu, pe secole, fie în funcţie de des
făşurarea evenimentelor politice şi sociale. Ceea ce
s-a pierdut în ansamblu, În special din cauza insu
ficientei coeziuni dintre diversele puncte de vedere,
astfel că procesul intern de dezvoltare a vieţii lite
rare nu a reieşit cu prisosinţă, a fost cîştigat În
detalii, datorită faptului că fiecare capitol a fost
lucrat de un speoialist, care a utilizat cele mai noi
rezultate ale cercetărilor de ordin documentar. 31
O Împărţire şi o sistematizare asemănătoare a ma
terialului se regăsesc în lucrările lui Al. Piru, care
a urmant o mai netă separare a literaturii de cul
tură, prin accentuarea funqiei criticului în lectura
textelor «vechi».32
Istoria literaturii publicată de George Ivaşcu
oferă imaginea unei dezvolrtări organice şi a unui
progres realizat de literele române de-a lungul unor
etape trasate în funcţie de evoluţia conştiinţei eul31

lstoTia liuraturii române, Buclllfeşti, Editura Academiei, I,

1964; II, 1968.

32 Literatura română veche, Bucureşti, Editura pentru litera
tură, 1961 ; Literatura română premodernă, Bucureşti, Editura
pentru literatură, 1964 ; ambele cărti marchează o dată.
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turale. În primul volum apărut, care prezintă pe
noadele parcurse de la începuturi pînă la «Juni
mea», autorul s-a concentrat asupra fondului de
cărţi şi manuscrise, a eliminat folclorul şi a acordat
locul cuvenit literaturii curţilor princiare. îmbinînd
cercetarea «evoluţiei formelor de artă» cu studiul
«conţinutului ideologic al culturii», G. Ivaşcu a
abordat cu precădere fenomenul literar, fără să-l
desprindă de contextul cultural ; el a abandonat di
viziunile contestabile operate de filologi în masa
documentelor scrise şi a urmărit apariţia şi dezvol
tarea spiritului laic, oferind o imagine originală a
culturii române. 33
Noi aspecte ale condiţiilor de elaborare şi per
cepere a.le operelor literare au fost puse în lumină
de studiile de sociologie literară Întreprinse recent.
2. Bogăţia m ă r t u r i i l o r o r a l e a atras
cu secole în urmă atenţia istoricilor, şi începuturile
cercetării lor pot fi fixate Încă în epoca umanistă,
cînd puternica afirmare a culturii scrise a permis
distanţarea acesteia de folclor şi apariţia condiţiilor
necesare studierii lui. Generaţia revoluţionarilor de
la 1848 a considerat folclorul filon maior În viaţa
spirituală a poporului român şi a inaugurat astfel
editarea şi studierea sistematică a creaţiilor orale.
Interpretarea a traversat o lungă perio::tdă de ca
racter romantic, şi de-abia mai tîrziu, după ce s-a
desprins de etnografie, cu care fusese conexat, fol
clorul a devenit obiect de studiu de sine stătător,
Îngăduind circumscrierea aportului său la dezvol
tarea culturii româine.
Apariţia recentă a ooor lucrări consacrate folclo
risticii române ne dispensează de evocarea mai amăaa Istoria literaturii române, I, Bucureşti, Editura Ştiintifică,
1969.
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nunţită a istoriografici acestui domeniu. 34 De al t
fel, studiile şi editările de texte sînt re cap itul ate în
tr-o masivă bibliografie, În curs de apariţie, care
oferă celui interesat un ghid excelent. 35
Două aspecte ale isto 11i o g rafi e i noi trebuie relevate
aci. în primul rînd, apariţia unor exegeze care con
tribuie la precizarea locului ocupat de folclor în cul 
tura rom ână - atît prin investigarea specificului
s ău, cît ş i prin cercetarea interferen ţe lo r sale cu cul
tura scrisă. 1n prima p rivnţă s-a remarcat, cu
acuitate, faptul că folclorul nu p o ate fi interpretat
din unghiul criticii literare, deoarece este «legat
de un Întreg complex de viaţă, fără de a că rui lă
murire el nu poate fi Înţeles cum trebuie», şi nici
din unghiul etn og ra f�c, Întrucît «posedă o p oetică
şi o stilistică proprie» ; în a doua p rivinţă, s-aiu adus
multiple p recizări la capitolul ecourilor Înregistrate
de folclor în literatură, p recum şi la studiul influ
enţelor cultucii scrise asupra p roduqiei orale. 36 Ase
menea c er ce tă ri vor permite o mai clară distingere
a Literaturii elaborate în mediile rurale sau o răşe
neşti, de literatura elaborată în cercurile cultivate
din mediile u rbane sau fa curtea p rin cia ră, care şi-a
extin s , ap oi, audienţa. În lumina acestor cercetări
se va putea opera o separare Între creaţia p opul a ră


i

34 Vezi I. C. Chitim.ia, Foldori/ti 1i folcloristica românească,
Bucureşti, Editura Academiei, 1968 ; G. Vrabie, Folcl9ristica
română. Evoluţie, curente, metode, Bucureşti, Editura pentru li·
teratură, 1 968 ; Adrian Fochi, Recherches comparees de fol·
klore sud-est europien, Bucarest, AIESEE, 1972, 340 p. (Etudes
et documents concernant le Sud-Est europien, 6 ) .
35 Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului româneu-,
sub îngrijirea lui Adrian Foch i , Bucureşti, Editura pentru lite
ratură, 1968, voi. I, cuprinzind perioada 1800-1 891 .
36 Al . Dima, Arta populară şi relaţiile ei, Bucureşti, Edi.tura
Minerva, 1971 ; citatele sint din Ovidiu Papadima, Literatura
populară română. Din istoria 1i poetica ei, Bucureşti, Editura
pentru literatură, 1968 ; vezi şi cartea aceluiaşi, Anton Pann,
cintecele de lume 1i folclorul Bucure11ilor, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 9 5 3 .
26
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

şi creaţia devenită populară p rin creşterea continuă
a cercurilor de cititori, separare ce va da un nou
conţinut categoriei «Cărţilor rpopulare», care au că
.pătat un statut în cultura noastră datorită simplei
lor transferări din cultura bizantină. Faptul că În
cultura bizantină «cărţile populare» alcătuiesc ,1
grupare de sine stătătoare, datorită redactă·rii lor
în limba populară, alta dedt cea cultivată. nu con_
stituie un argument pentru menţinerea unei atare
grupări (în care sînt adunate scrieri anonime alături
de cele culte) în literatura română, unde o diglosie
de genul celei bizantine nu există.
În a doua ordine de idei, se menţine dezideratul
cercetării dublului aspect al «oralităţii», deoarece
este evident că alături de comunicarea cocidiană,
care şi-a pus amprenta asupra operelor scrise, a
înflorit o elocvenţă de curte, care a influenţat con
siderabil modul de exprimare al cărturarilor. Ana
liza textelor cuvîntărilor păstrate, dezvăluie cu pri
sosinţă acest fapt, şi ea va putea preciza aportul
marilor oratori la dezvoltarea artei cuvînrului rostit
şi apoi scris. Pînă În prezent însă, subiectul nu a
fost tratat decît adiacent. 37
Toate aceste delimitări promit o mai precisa
conturare a masivei prezenţe a creaţiei populare în
cultura română.
3. Tot în rîndurile generaţiei paşoptiste poate fi
regăsit interesul sistematic pentru m ă r t u r i i I e
f i g u r a t i v e, un loc privilegiat ocupînd prin
tre aceşti cărturari Alexandru Odobescu 38, care prin
37 Cartea lui Mathieu Fotino, L'influen(e franraise sur Ies
grands orateurs politiques roumains de la seconde moitie du
XIXt siecle, Bucureşti, 1928, ca şi antologia lui Gh. Adarnescu,
Elocuenţa română, Bucureşti, f.d. ( «Biblioteca pentru toţi») ,

sînt sumare şi bazate p e puncte de vedere contestabile. Mai
precis, capitolul Oratorii secolului al XIX-iea din Istoria lite
raturii române1ti de Petre V. Haneş, ed. III, Bucureşti, 1931.
Am reluat problem.a în stUdiul Elocvenţa lui Kogălniceanu din
volumul nostru Explorări În istoria literaturii române.
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călătoriile Întreprinse p rin ţară a urmărit cu per
severenţă cercetarea vechilor monumente. Dezvol
tată de Vasile Pârvan, c reator de şcoală, p reocu 
parea s - a subsumat cercetării istorice care a văzut
în mărturiile figurative În p rimul rînd documente .
Faptul este evident în activitatea lui Nicolae Iorga ;
el a publicat portretele domnilor români, mărturiile
furnizate de artele minore şi a investigat datele isto
rice oferite de construcţiile mănăstirilor şi a vechilor
palate. De abia după p rimul război mondial prinde
teren studiul sistematic al acestor mărturii în pri
mul f!Înd ca opere de artă, formulîndu-se conside
raţii importante asupra creaţiei artistice ca atare.
Astfel, În 1 922, G. Balş şi N. Iorga publică la Paris
o istorie a artei vechi române 39, pentru ca în anii
următori să vadă hmnina tiparului sintezele p re
ţioase ale lui N. Ghica-Budeşti, G. Balş sau Paul
Henry, ultimul p rezentînd rezultatul cercetărilor
sale ca o «contribuţie la studiul civiLizaţiei moldove
neşti » ; studiilor l ui I. D. Ştefănescu sau P. Con
stantinescu-Iaşi li s-au alăturat lucrăr'i le l u i George
Oprescu. 40
38 Răzvan Theodorescu, Arta veche românească, în Studii 1i
cercetări de istoria artei, seria «Artă plastică», 1966, 2, p. 1 591 6 3 . La campania de cercetare a monumentelor trecutului nostru

participă, alături de Odobescu, Cezar Bolliac, Gr. Alexan
drescu, maiorul D. Pappazoglu şi alţii, care organizează colecţii
muzeografice ( pentru amănunte, vezi notele lui Virgil Cândea
În ediţia Akxandru Odobescu, Opere, voi. II, Bucureşti, Edi.tura
Academiei, 1967 p. 644-648) .
39 H istoire de I'art roumain ancien, Paris, 1922.
4 0 Amintim
aici N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii
in Muntenia fi Oltenia, Vălenii-de-Munte, 1927-1936, 4 voi ;
G. Balş, Biserfrile fi mănăstirile m0Jdo11ene1ti din veacurile al
XVII-iea fi al XVIII-iea, Bucureşti 1 9 3 3 ; Paul Henry, Les
eglises de la Moldavie du Nord des origines a la fin du XVJe
siecle, Paris, 1930, 2 vol. ; I. D. Ştefănescu, La peinture reli
gieuse en Valachie et en Transylvanie, Paris, 1 9 3 2 etc. ; lucră

rile lui P. Constantinescu-Iaşi despre influenţele bizantine şi ruse
asupra artei române, cele ale lui G. Oprescu privind grafica,
sculptura sau pictura română modernă, cele ale lui Victor Brătu
lescu, O. Tafrali, Barbu Slătineanu etc.
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în ultimii ani au apărut sinteze, realizate individual
sau în colectiv, care urmăresc Întreaga evoluţie a
unor arte ca istoria arhitecturii , istoria picturii şi a
sculpturii, în sfirşit istoria artelor în ansamblul
lor. 41 Au devenit mai numeroase lucrările consa
crate unor manifestări artistice mai puţin cercetate
în trecut, precum şi monografiile dedicate unor pic
tori reprezentativii sau unor realizări arhitectonice de
excepţională valoare artistică, la care se adaugă o
bogată serie de prezentări ale «monumentelor pa
triei » . Pentru studiul vieţii intelectuale, de un deose
bit interes ni se par a fi mai multe articole recente,
care, întemeiate pe cercetarea repertoriului icono
�rafic şi a activităţii unor grupuri de pictori, au re
levat semnificaţia deţinută de adoptarea unor anu
mite teme sau de apelul la anumite mijloace de ex
presie în procesul de frecventă preschimbare a gus
tului artistic. Asemenea explorari se înscriu direct
în istoriografia vieţii intelectuale române.
Sinteză a mărturiilor orale, scrise şi figurative,
teatrul dezvăluie, în evoluţia sa, transformările gus
tului artistic şi - cîteodată mai direct - preschim
bările intervenite în concepţiile despre om şi socie
tate ; lucrările În curs de apariţie oferă un bogat
material în acest sens. 42
•

Reconstituirea, În linii cît de succinte, a dezvol
tării cercetărilor de istorie culturală constată că ten41 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii În România, Bucureşti,
Editura Academiei, 1963-1965, 2 voi. ; V. Vătăşianu, Istoria
rutei feudale în Tările Române, Bucureşti, Editura Academiei,
1959 ; primele două volume din tratatul colectiv Istoria artelor
plastice În România, Bucureşti, Editura Meridiane 1968, 1970.
42 Istoria teatrului În România, voi. I : De la Începuturi pÎnă
la 1848, Bucureşti, Editura Academiei, 1965 ; I. Massoff, Tea
Irul românesc. Privire istorică, I-IV, Bucureşti, Editura pentru
literatură, 1961, 1966, 1969, 1972.
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dinţa spre îmbrăţişarea globală a fenomenelor se
impune tot mai mult în anii noştri. Din şirul lucră
rilor de acest gen, reţine contribuţia adusă de P. P.
Painaitescu, care, ocupîndu-se de perioada dintre
formarea poporullliÎ român şi ÎncepUJturile epocii. feu dale, a publicat o «'Îttltroducere » , în care a con
densat rezultatele cercetărilor proprii şi ale altor
istorici şi a abordat p robleme d�mre cele mai inte
resante, p recum continui tatea romanilor în Dacia,
creaţia spirituală din cadrul o bştii ţărăneşti, consti
tuirea unei noi baze sociale a culturii prin Întem.::
ierea ornşelor. Mai darnică în date p rivitoare la
cultura materială şi mai avară în cele atestînd viaţa
intelectuală a p oporului român, perioada a o ferit
mai multă libertate autorului în prezentarea evolu
ţiei formelor sociale, Întreaga lucrare ocupîndu-se
mai curînd de cadrul În care s-a desfăşurat viaţa
intelectuală din acele secole îndepărtate. 43 Edito r
d e cronici şi texte reprezentative ale umaniştilor,
P. P. Panaitescu a scris interesante studii introduc
tive, care alăturate contribuţiilor sale privitoare l a
«perioada slavonă» ş i la începuturile isto riografiei
şi ale scrisului în limba româină (astăzi Întrunite în
volwn 44 ) relevă rezultatele fructuoase obţinute de
ancheta .istorică combinată cu cea sociologică.
Alte contribuţii imp ortante s-au axat asupra unor
perioade m ai restrîme ; cercetarea mărturiilor scrise
sau figurative din -societatea română dintr-un
unghi comparatist a aruncat noi l umini asupra con
tactelor stabilite cu culturile Învecinate sau mai de
părtate. în această p rivinţă, trebuiesc menţionate
aspectele grăitoare ale in terferenţelor din zona sud
est europeană, reliefate de lucrările Întreprinse în

cadrul Comi siei de istoria .ideilor şi mentalităţilor,
ce funcţionează în cadrul Asociaţiei Intemaţionale'

\,

43

Introd11cere la istoria mlturii româneşti, Bucureşti, Editura

Ştiintifică, 1 969.

44 Contribuţii la istoria culturii româneşti ; prefată şi bi- "
bliografie de Dan Zamfirescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1971.
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de Studii Eud-Est Europene. îmbrăţişînd «istoria
ideilor în toată varietatea şi comp lexitatea ei » , lu
c rările membrilor Comisiei a&ncesc cunoaşterea ele
mentelor de unitate şi diversitate din această zonă.
Recapitulăm aceste contci.buţii în bibliografia se
lectivă p e care o ainexăm la sfîrşitul incursiunii
noastre 45•
Cu siguranţă că problema pe care o abordăm - a
sintezei şi originalităţii - va dobîndi noi profun
zimi şi perspective mai ample În viitorul apropiat,
în primul rînd, datorită însăşi dezvoltării multi
laterale a societăţii în care trăiesc interpreţii trecu
tiului ; deoarece, pentru a reveni la mărturisirea lui
Tudor Vianu, « numai marile posibilităţi create cul
turii în anii socialismului - şi care n-au termen de
comparaţie în trecut - sîm În măsură să explice
acest fenomen, impresionant prin dimensiunile lui » .
Profesorul a abordat e l Însuşi, î n 1 959, chestiunea
« specificului » , Într-o comunicare ce a stîrnit un vă
dit imeres în rîndurile p articipanţilor la Colocviul
internaţional de civilizaţii, literaturi şi limbi ro
manice, de la Bucureşti. 46
Bogăţia de date .şi interpretări din istoriografia
recentă oferă premise solide istoriei globale, care
îşi p ropune să cuprindă aspectele cele mai vaci.ate
ale existenţei oamenilor. Persistă încă lacune în do
cumentare. Şi ne referim în primul rînd la necesi
tatea realizării unui repertoriu general al manus45 In această bibliografie sînt enumerate lucrările care oferă
date necesare aprofundării chestiunilor tratate în cartea de fată,
fără ca enumerarea să fie exhaustivă. Am reprodus integral în
bibiografie titlurile redate prescurtat tn subsolul paginilor din
capitolele următoare.
48 Vezi Actes du Co/Joque internaJional de â11ilisations, litte
ralures el langues romanes, Bucarest, 14-27 sept. 1959, p. 1 241 37, discuţii la p. 1 38-1 5 1 . Volumul a fost editat de Comisia
natională română pentru UNESCO. Textul comunicării fran
ceze (Sur Ies caracteres specifiques de la litterature roumaine) a
fost redat în română în volumul T. Vianu, Studii de literaJură
română, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1965, p.
545-559.

31
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

criselor redactate pe teritoriul ţării noastre. de la
începutu ri şi pînă la mijlocul secolului al XIX-iea„
lucrare capabilă să ofere o imagine globală a evo
luţiei scrisului şi a difuzării sale, prin consemnarea.
rnărtuniii lor privitoare la circulaţia fiecărei opere în
parte. Este la fel de necesar un tezaur complet al
limbii române, care să restituie vocabularul oame
nilor din secolele XVI, XVII, XVIII, permiţînd„
prin intermediul unor « diqionare datate», reconsti
tuirea «Utilajului mental» al cărturarilor din peri
oade diverse. 47 Lipsesc, de asemenea, repertoriile
iconografice care să consemneze apariţia şi evoluţia
temelor în frescele din ctitoriile voievodale, boie-
reşti, mănăstireşti şi, mai tîrziu, negustoreşti. s�
resimte lipsa monografiilor consacrate vieţii coti
diene din diverse momente, înfăţişînd ocup aţiile:
oamenilor, felul lor de trai, distraqiile, vicisitudi
nile, el ementele care le polarizau activitatea intelec
tuală.
Cu siguranţă că apariţia lucrărilor de acest geni
va îmbogăţi considerabil cunoaşterea trecutului. Dar
de pe acum este posibilă iniţierea cercetărilor inter
disciplinare orientate spre reconstituirea vieţii oa
menilor, situaţi, În societate, pe poziţii ideologice de
osebite şi exprimînd divers gîndurile şi sentiimentele
lor. Cumularea rezultatelor obţinute de istoria lite
rară, a folclorului, a a rtelor plastice, a gîndirii, des
chide perspectivele cercetării istorice globale, care
îşi poate propune să reîntîlnească, prin i ntermediul
documentelor, oamenii din vremurile trecute, punînd
în lumină universul psihic din care au izvorît ope
rele, clasate astăzi de diversele discipline în ceea ce
Iorga numea « săltăraşele geografice şi cronologice» .
Analiza «mentalului» individual şi colectiv conduce
47 Vezi prezentarea Dicţionarului limbii române din secolul
XVI, în curs de elaborare, «primul dictionar datat», în arti
colul Floricăi Du m i trescu Pentru un dicţionar al limbii celor
mai vechi texte române;ti, în România literară, 1 972, apr. 1 3',
p. 1 0.
,
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spre recons1ll. ttLi rea ierarhiei cunoştinţelor şi valo
rilor în «strucruri mentale» ; într-o epocă anume,
« Structura mentală» nu este acee�i în întreaga so
cietate, ci variază În funcţie de nivelele sociale di
verse : Într-un mod gîndeşte şi «vede» lumea locui
torul sarului de răzeşi, altfel citadinul, altfel un
mare dregător. Laolaltă, aceste « structuri mentale»
dimr-o epocă dată se deosebesc de cele din altă
etapă ; trăsărur,i le distinctive îngăduie conturarea
unor « climaturi mentale » . Dezvăluită, mai ales, de
preschimbarea continuă a conceptelor folosite, de
transformarea «utilajului mental », evoluţia «struc
turilor mentale» aduce în prim plan substratul psihic
al mărturiilor lăsate de trecut şi, deci, oamenii care
s-au exprimat prin opere, rezultate ale voinţei lor
de a acţiona asupra lumii.
Istoria mentalitătii l or profită de rezultatele mai
multor discipline, dar nu se transformă Într-o swnă
de elemente ; acestea sînt preluate pentru a facilita
analiza procesului de elaborare a valorilor, de în
scriere a lor În durată, de preschimbare a lor în
vectori ai vieţii individuale şi colective. în şirul
valorilor care s-au menţinut în actualitate şi s-au
amplificat poate fi depistată o activitate intelec
tuală cu trăsături constante. Analiza consacrată unei
perioade mai îndelungate poate ajunge, astfel, la
conturarea unor permanenţe.
A semenea permanenţe dezvăluie un mod propriu
de a gîndi, o modalitate originală de a orga.niza
cunoştinţele şi de a transpune cugetul în faptă. Evi
dent, în fiecare moment nodal dintr-o evoluţie, asi
milări.le de elemente receptate din alte culturi se
amplifică. Origiinalitatea apare astfel ca rezultanta
unor sinteze succesive. Dar ce fel de sinteze ? Acelea
dintre fondul autohton şi elementele receptate ?
Este necesar să reluăm dezbaterea, de la î.nceprutul
secolului, pentru a descoperi «origina.Litatea» Într-un
mod «specific» de a reacţiona la impulsurile ex
terne ? Două precizări se impun aci, de la sine.
3

-

SintezA şi originalitate in cultura romAnl
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

33

ln primul rînd, trebuie amintit faptul că istoricii
mentalităţilor, recunoscînd că marxismul integrează
manifestările intelectuale Într-o structură unitară,
subliniază, în acelaşi timp, faptul că pro gresul cer
cetării fenomenelor culturale, pe plan european sau
mondial, nu a devenit sensibil decît din momentul
în care s-a constatat că orice cultură aparţine unei
societăţi 48• Odată abandonat conceptul utilizat de
primii istorici ai culturii europene, gÎinditorii din
veacul luminilor, care au făcut dependentă cultura
de « spiritul de societate» ce se putea afirma aidoma
oriunde, varietatea a reieşit la lumină ; În fiecare so
cietate a fost regăsit un mental colectiv şi resorruri
psihice specifice ale creaţiilor artistice, filosofice,
politice, şi a fost conturat un proces de «cultivare»
cu caractere proprii, desfăşurat pe nivele care co
munică sau nu Între ele. Fenomenele culturale au
apărut, astfel, ca manifestări dimr-un cadru social
politic În continuă evoluţie. Definirea lor a impus
comparaţia.
Or, ceea ce trebuie subliniat, în al doilea ·rînd,
este faptul că studiul interdisciplinar a lărgit con
siderabil sfera de acţiune a comparatiştilor care,
vreme îndelungată, au urmărit numai raporturile
dintre operele literare, şi anume în cadrul unei
scheme organizate pe doi poli : influenţă - recep
tare. Sociologia literaturii, mai ales, a notifiicat spe
cialiştilor că existau mai multe lucruri pe pămînt
decît, a semeni lui Horatio, visau comparaui.ştii în
filosofia lor. lmplantarea operelor în viaţa socie
tăţii a permis urmărirea modului în care au fost
formulate gîndurile şi sentimentele oamenilor din
grupuri sau clase deosebite, sau au fost expcimate
48 In acest sens, Alphonse Dupront, D' une histoire des men·
talites, în Revue roumaine d'histoire, 1970, 3, p. 381--403 ;
Robert Mandrou, Cultures ou niveaux rulturels dans Ies sodetis
d'Anâen IUgime, în Revue des etudes sud-est europeennes,
1972, 3, p. 41 5--422 ; Georges Duby, Orientations rerentes de
fhistoire des soâetes, comunicare la Institutul de istorie
cN. Iorgu, oct., 1972.
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aspiraţiile Întregii colectivităţi. Dar cercetarea pro
cesului de elaborare şi percepere a operelor a pus
constant În lumină faprul că el nu s-a desfăşurat
izolat, îmr-un organism care s-ar fi putut dispensa
de mediul ambiant : În toate dezbaterile culturale
a fost făcut un apel continuu la expecienţa unor
centre de prestigiu sau la însăşi experienţa umani
tăţii. Deplasarea anchetei de la mecanismul contac
telor spre rezultatele acestor contacte abandonează
F resc schemele schiţate în urma unei limitate analize
a activităţii intelectuale, care prezenta raporturile
dintre colectivităţi fie ca un dialog de la distanţă,
fie ca un concert la care fiecare p articipant avea
de executat variaţii pe o temă dată . Investigarea
fluxului neîncetat al gîndirii pune în evidenţă fap
tul că momentele de sinteză nu au condensat ele
mentele rezultate dintr-o antinomie universal-na
ţional sau elementele oferite de confluenţa mai mul
tor culwri sirtuaite în zooe de inteiiferenţă49 ; impul
surile externe au jucat un rol important, dar elabo
rarea «codului ideologic» de către colectivitate s-a
datorat, în asemenea momente, sintezei dintre ele48 Despre sinteza elementelor provenite din surse diverse a
vorbit frecvent Nicolae Iorga ; două fragmente exemplare, re
feritoare la mişcarea de la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi la
aceea de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, extrase din La pia"
des Roumairu dans l'Histoire universelle, au fost reproduse în
antologia prof. Mihai Berza : N. Iorga, Choix de textes, Bucu
reşti, UNESCO, 1972, p. 80-89. Pentru teoria evoluţiei lite
raturii române prin sintezele succesive ale elementelor antino
mice universal-local, vezi comentariile Ioanei Petrescu în Du·
mitru Popovici, Scrieri literare, I, p. 30-3 1 . Necesitatea preci
zării unor etape literare «pe baza unor elemente din interiorul
literaturii, nu doar din afara ei» a fost accentuată recent şi de
Romul Munteanu în articolul O istorie comparată a literaturii
române, în România literară, 1972, 2 1 , p. 8. «De altfel, adaugă
autorul, însăşi ideea de mişcare literară timpurie şi tirzie, tre·
buie privită cu multă circumspecţie, deoarece integrarea în timp
a unei şcoli literare nu se poate face numai în comparaţie cu
anumite modele iniţiale, ci mai ales în strînsă conexiune cu
evoluţia civilizaţiei unui popor, a structurilor sale mentale şi
artistice specifice».
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mentele moştenite şi cele despr�nse din anal:iza con
temporaneităţii.
în ace'st domeniu al gîndurilor şi sentimentel or
se află, de altfel , mecanismul intern al contactelor
culturale ; iar abordarea acestui domeniu Îngăiduie
investigarea « tipurilor de viziune» asupra lumii şi
societăţii 50, care marchează plenar prezenţa socie
tăţii studiate Într-o anumită arie de civilizaţie.
Aceste sume ale activităţii intelectuale dezvăluie, pe
de o parte, modul original în care societatea respec
tivă a răspuns, prin gÎndirea şi sentimentele sale, la
problemele ridicate de existenţa social-politică, după
cum, pe de altă parte, pun în lumină «năzuinţele
formative ce stăipinesc diversele epoci ale istoriei»51•
Analiza evoluţiei culturale dintr-o societate, Între
prinsă pe aceste coordonate , permite sesizarea con
comitentă a trăsăturr:ilor originale ce se desprind din
procesele de sintetizare şi a celor care conturează
prezenţa societăţii în curente generale, ca umanis
mul, iluminismu l, romantismul.
Concentrîndu-se asupra structurilor mentale, ana
liza va constata că În răstimpuri diferite expresia
esenţială a acestor structuri se regăseşte în modali
tăţi de exprimare diverse : Într-un anume moment
în creaţia orală, într-altul în plastică, Într-altul în
sc ris ; în acelaşi mod, În cultura scrisă preponde
renţa este deţinută, Într-o etapă, de scrierile istoriice,
Într-alta de cele ştiinţifice, Într-alta de cele bele50 In acest sens, studiul bogat în sugestii, întemeiate pe o
atentă analiză a unor exegeze marxiste recente (datorate lui
L. Goldmann şi altora) al lui Jacques Leenhardt, lntrodu(lion
a la Sociologie de la Lillerature, în Mosair, Manitoba, V ( 1972 ) ,
2 , p . 1-10. «Viziunea despre lume, afirmă autorul, se află în
punctul de joncţiune a două mişcări, dintre care una porneşte
dinspre viziunea despre lume către micro-structurile textului, ca
origină a caracterului significativ al textului, iar cealaltă către
structura sociologică a grupurilor, ca origină a coerentei catego
riilor mentale constituite astfel în viziune despre lume» (p. 9 ) .
61 Lucian Blaga, Stiluri în Zări /i etape, Bucureşti, Editura
Minerva, 1968, p. 59.
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tnmce. Devine evident că opera reprezentativă
pentru un anl.1ilTlit stadiu mental va fi întîlnită în
sectoare diverse ale culturii scrise ; ca atare, ancheta
nu se va putea limita numai la domeniul beletristic,
care, În Întreaga cultură europeană, nu a devenit
cel m ai expresiv decît după ascensiunea burghe
ziei ;;2• Cît priveşte opera de artă, analiza va trece
constant dincolo de aspectele faptice şi expresionale
ale creaţiilor individuale şi de Înţelesul lor conven
ţional, pentru a descoperi sensul lor intrinsec, adică
cel esenţial şi unifiant, capabil să releve atitudinea
fundamentală a unui grup, a unei clase sociale sau
chiar a unui popor 53• Înseamnă aceasta oare că cer
cetarea de acest gen va pierde din vedere elementul
ireductibil al individualităţii creatorului ? Dimpo
trivă. Mărturia lucrărilor de serie nu capătă un
sens revelator decît p rin regruparea lor în jurul ope
rei « reprezentative» cu c are coexistă în lectura oa
menilor dintr-un anumit răstimp. Opera « repre
zentativă» pune în lumină ·capacitatea creatorului,
tocmai Întrucît comunic ă . esenţa frămîntărilor şi
aspiraţiilor dintr-o etapă de viaţă intelectuală, lu
minînd şi comentariile parţ;iale ale scrierilor legate
62 J acques Leenhardt, art. cit., p. 6-7 ; «Modificarea istorică
a raportului dintre cultură şi societate cunoaşte ritmuri diverse,
în funcţie de genurile producţiei culturale. Ocupîndu-ne cu pre
cădere de literatură, riscăm să uităm că această artă nu a devenit
una dintre primele decît din momentul în care burghezia a pre
luat puterea„.» Viziunea despre lume, adaugă mai departe auto
rul, uebuie cercetată în operele cu un înalt grad de coerenţă,
care se întemeiază pe «coerenţa unui proiect existenţial colectiv».
53 Ne referim la cele trei trepte ale înţelegerii operei de
artă conturate de Erwin Panofsky în studiul lconography and
lconology din volumul său Meaning in the Visual Arts. Pen
guin Books, 1970, p. 5 5-65. La p. 66, un tabel recapitulativ în
care sînt prezentate cele trei categorii de elemente ce formează
obiectul interpretării, cu indicaţia că înţelesul intrinsec sau de
conţinut se detaşează printr-o interpretare iconologică, bazată pe
cunoaşterea tendinţelor esenţiale ale gîndirii, acest înteles îngă
duind conturarea «istoriei simptomelor culturale», a modului în
care, în condiţii istorice diverse, tendinţele esenţiale ale gîndi
rii au fost exprimate prin terne şi concepte specifice.
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de imediat. În ansamblu, scrierile dintr-o epocă
dezvăluie modul în care s-au structurat cunoş.rinţele,
ierarhia valorilor, orientările majore ale activităţii
mentale din grupuri, clase sociale şi Întreaga socie
tate, afl ată Într-un anumit stadiu de dezvoltare eco
nomică şi socială.
Investigarea manifestărilor culturale ale societăţii
române din secolele al XVII-iea, al XVIII-iea, pînă
la 1 848, ca expresii ale unor structuri mentale în
continuă evoluţie, pune în lumină faptul că trăsă
turile specifice nu rezultă dintr-o contradiqie dintre
un fond naţional şi unul universal, ci din contra
diqia dintre tradiţie şi inovaţie care, de-a-lungul
secolelor, a angajat Într-un proces de reevaluare a
culturii toate societăţile europene şi a conferit note
definitorii unor etape ma:jore din civilizaţia Între
gului continent. I nvestigarea îşi poate propune, în
această perspectivă, să pună în evidenţă trăsăturile
specifice ale culturii române, care a participat, p rin
experienţa sa, la marile curente ale culturii euro
pene. Dar pentru a surprinde esenţialul în acest
dialog necontenit al prezentului cu trecutul său,
Întreţesut cu dialogul unei colecriwtăţi cu celelalte
societăţi, exploratorul mentailităţilor va face apel
la alţi parametri decît cei utilizaţi de criti<:ul sau
istoricul literar.

Literatură şi mentalitate
Rezul tatele Înregistrate de i stornografia literară
sînt extrem de preţioase pentru cercetarea care-şi
p ropune să uimărească evoluţia culturii scrise în
ansamblul ei, şi, prin intermediul ei, dezvoltarea
procesului de cultivare. Dar nu este mai puţin evi
dent că studiul socio-cultural este dator să depă
şească Limitele pe care şi le-a trasat, firesc, anch�ta
literară, precum şi ambiguităţile create de aceasta ;
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deoarece recapiwlarea punotelor de vedere adop
tate de autorii sintezelor amintite pune în lumină
faptul că aproape toate investigaţiile Întreprinse cu
scopul de a reLiefa caracterul «beletristic» al unor
opere din trecut au operat o dublă scindare în
cultura scrisă : una verticală - de o parte «litera
tura veche», de alta «literatura modernă» -, alta
orizontală - de o parte grupuri de cărţi (reli gioase ,
istorice, populare), de alta creaţii ale unor «scrii
tori». Mai mult : în tălmăcirea unuia şi aceluiaşi
fenomen cultural au apărut a titudini diverse , de
pinzînd de punctul de vedere adoptat. Este cazul
«Cronicarilor» de la sfîrşitul secolului al XVII-iea,
care sîm prezentaţi cînd ca mari creatori de limbă
literară, cînd ca pionieci ai unui curent de idei, cînd
ca erudiţi istorici ; În acest caz se poate uşor con
stata că variaţia interpretării este provocată de o
variată accepţie dată Însuşi ,conceptului de litera

tură.

De altfel, dezbaterile angajate cu pcilejul elabo
rării recentului tratat colectiv de Istoria literaturii
române furnizează un bogat material în acest sens.
Dacă pentru continuatorii «curentului estetric» o is
torie literară trebuia concepută ca o istorie a «bele
tristicii», alţi specialişti au recomandat înglobarea
Întregii culturi scrise, urmînd ca analiza să se con
centreze asupra «efortului artistic conştient» făcut
de scciitorii din trecut . Dar depistarea ace stui efort
a ajuns la constatări adeseori opuse ; astfel, în timp
ce pentru unii interpreţi «umanismul practicat de
cronicarii moldoveni nu este o concepţie etică asu
pra omului şi a vieţii, ci o asimilare de procedee
estetice, de canoane retorice», alţi exegeţi au consi
derat că «vechii noştri scriitori n-au avut intenţii
beletristice» 1 • Problema nu s-a pus decît pentru
1 Opiniile aparţin lui Pompiliu Constantinescu şi lui Al. Dima
şi sînt comentate de Dan Zamfirescu în Studii ,; artfrole de
litet'atură română veche, Bucureşti, Editura pentru literatură,
1967, p. 16--2 5 .

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

epoca anterioară perioadei luminilor ; din secolul al
XIX-lea înainte, un domeniu individualizat al ac
tivităţii intelectuale se înfăţişa fără stavile În faţa
privirilor �storicului literar. Dar epoca anterioară
refuza să se supună aceloraşi criterii : caracterul en
ciclopedic al creaţiei unor cărturari, modul divers
în care s-a făcut apel la surse străine ca şi variaţia
din sfera unor categorii de cărţi nu puteau fi tra
tate cu una şi aceeaşi fol'1Jl1ulă. A fost reluată, de
aceea, diviziunea operată de predecesori în dezvol
tarea cul turii scrise şi a fost distinsă o literatură
« veche», care se oprea în anii 1 774, 1 779, 1 7 80 sau
l SOO, de o literatură «modernă » , care începea în
anii 1 8 00, 1 8 2 1 , 1 8 29 sau 1 8 30.
În cadrul literaturii «vechi » fusese anterio r ope
rată o altă diviziune, încurajată În special de c ri te
riul lingvistic ; şi-au făcut apa riţia faze de salturi
subite, de treceri ostentative de la o epocă la alta
practicate de cărturari Într-un consens unanim ; ast
fel, apariţia unei generaţii de cărturari sau a unor
«momente» de înflorire (cu virtuţi taumaturgice) au
determinat ruperea de inerţie (eviden t , o in e rţie
«orientală » ) şi trecerea, cu arme şi bagaj e, de p artea
unor noi aliaţi (de fiecare da tă mai «buni» decît
cei dinainte) . Discontinuitatea provocată de adop
tarea acestui fel de a vedea, mai frecvent acceptat
în istoriografia filologică, a fost sesizată de George
Călinescu
Dar nu numai în această interpretare, care a in
trodus în istoriografia culturii dişeele unor faze de
natură lingvistică - « slavonă» , « grecească » , «oc
cidentală» -, se lăsa surprinsă o gravă discontinui
tate. Şi În alte interpretări articularea procesului de
dezvoltare a culturii scri·se depin dea de factori ex
terni acestui proces : coerenţa faptelor a apărut pre
cară oni de cîte ori s-a făcut apel la impul su ri
externe, la succesiunea generaţiilor ori la perma
nenta elaborare a valorilor estetice care nu se re
găsea în activitatea intelectuală a sc riitorilo r din
,

.
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trecut. ci în activitatea creatoare a eroticului care
«restabilea» el însuşi, cu propriul său talent, inten
ţiile autorilor dispăruţi. Din mornemul în care aten
ţia s-a concentrat asupra stilurilor individuale, fie
care operă s-a transfomiat Într-o monadă ce se
cerea studiată în vederea descoperirii inspiraţiei care
a adus-o la lumină. Ca şi ia alte istorii consacrate
unor literaturi naţionale, acest punct de vedere cro
cean a izgonit elementul istoric din panorama în
chegată astfel, opera nemaifiind un moment din
tr-un proces artistic-istoric. 2
În afara cîtorva «personalităţi» , în literatura
«veche» nu se p rezentau priivirilor decît grupuri
de cărţi ; în ,literatura «modernă», în schimb, per
sonalităţile se înmulţeau, şi aici descrierea avansa
pe domeniul biobibliografic.
Cu siguranţă că aceste sciziuni pot fi ocolite dacă
se va reface integral şirul cărţilor şi manuscriselor
redactate de-a lungul secolelor, cu scopul de a ex
plica evoluţia scrisului şi, prin el, evoluţia menta
lităţilor ; în mod istoric. Dar să ne Întrebăm cu
Lucien Febvre : care istorie ? aceea care romanţează
vieţile, sau aceea care «face lumină » asupra tuturor
obiectelor, inventariind ? aceea practicată de eru
diţi, care fac istorie aşa cum brodau bunicile lor
dantele, cu vîrfol acului ? «Dar dacă îi vom Întreba
la ce bun toată munca lor, nu vor şti să ne dea un
alt răspuns decît prin a repeta, cu un cald surîs de
copil, cuvîntul candid al bătrînului Ranke : „Pen
tru a şti exact cum s-au petrecut lucrurile". Cu
toate detaliile, desigur.»a
Evident, nu istoria «evenimenţială» este aceea
care va putea oferi articulaţiile acestui proces ; şi
2 Vezi Rocco Montano, Crocean Influence and Historiâsm in
Italy în volumul editat de A. Owen Aldridge, Comparative Li
terature : Matter and Method, University of Illinois Press,

1969, p. 36-49.
3 Lucien Febvre, Combats pour I'histoire, Paris, A. Colin,
1965, p. 41.
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nici «istoria-bătălie», care evocă fapte extrao rdi
nare ce ies din şirul sumbru al actelor cotidiene ;
prea puţin istoria «marilor spirite» care fac să pro
greseze ideile umanităţii. 4 Asemenea «criterii ale
colecţionarilor» sînt menite nu să reconscituie viaţa,
ci să adune piese. Ele transformă o splendidă muză,
Clio, Într-o bătrînă cicălitoare. Şi le întîlnim În cri
tica ce pătrunde în lumea cărţilor ca Într-o ga
lerie de portrete pentru a investiga, dincolo de in
dicaţiile duratei, jocul culorilor şi al punerilor în
scenă ; le întîlnim în erudit.ia minuţioasă care iginoră
concluziile formulate de disciplinele învecinate.
Primul grup ,de criterii sirnplitică, deoarece în
măsura în care trecutul nu mai este decît o oglindă
în care se reflectă p rezentul, gustul criticului se sub
stituie fără piedici stărilor de spărit din perioade
mai apropiate sau mai depărtate ; în măsură egală.
Acolo unde rezistenţele sînt mai tenace, evaluările
devin globale, şi Jiteratura «veche» prinde chipul
unei înşirăm de opere care se disting doar după
apartenenţa lor la categorii cu denumiri convenţio
nale ; acolo unde scrierile manifestă o «originali
tate» , se constituie o galerie de creatori. Asemenea
avionului convertibil, denumirea de literatură este
propulsată cînd pe un plan orizontal, cînd pe unul
vertical, de gustul care evaluează piese, fără să mai
facă apel la «muzeul imaginar» care redă expona
telor vibraţia operei de artă. 5 Raportările se fac la
fenomene externe şi, pornindu-se de la surse şi in' Despre tendinţele contemporane de a constitui o «histoire
homme» în locul istoriei «evenimenţiale» şi a «istoriei
bătălie » , consideraţii interesante în articolul lui Paolo Brezzi,
La storia come scienza umana, în Nuova rivista storica, Milano,

LV ( 1971 ) , 1-2, p. 1-20. Privitor la rezultatele pe care le
poate obţine investigarea psihologică, vezi J. Deprun, L'inquie
tude el I' histoire au 1 se siec/e, în Anna/es historiques de la
Revolution franfaise, 1969, 1 9 5, p. 1-27.
6 Ne referim la reflecţiile lui Andre Malraux din introducerea
la La mhamorphose des Dieux, Paris, NFR, 1957.
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termediare străine, sînt conrurate perioade mari de
influenţe. Scindarea literaturii «vechi» de cea «mo
dernă» separă « genurile» de « genii» şi caută cu stă
ruinţă elementele care indică «sincronizări» cu ma
rile curente continentale, chiar dacă trebuie consem
na te frecvent « decalaje» .
Al doilea grup exagerează : specializarea trece
rapid la generalizări, În loc să adîncească fenome
nele, astfel că părţi dintr-un proces culrural încep
să fie prezentate ca elemente cu un rol decisiv în
evoluţia unei literaturi. Analiza unei filiere sau a
unui sector de activitate culrurală îndeamnă pe cei
denumiţi de Ernst Robert Curtius «Zionswachter»
să formuleze concluzii din c are se desprind liniile de
dezvoltare ale unei culturi pe un răstimp îndelun
gat. în acest scop, sînt reduse la minimum referirile
la structura societăţii, la ansamblul mărturiilor
scrise, iar contactele dintre culturi sînt Întrevăzute
sub forma unui troc în care unul iia, şi celălaJt dă .
În ambele cazuri, ceea ce interesează este litera,
şi nu omul, iar la lucruri - umbrele ; cultura de
vine un conglomerat de piese, elaborate deasupra
contingenţelor, ca o succesiune de măşti ale unei
filosofii p erene, pe care o reactualizează creatorii
excepţionaJi. Literatura «veche», scrisă cu litere chi
rilice, se dezvăluie în fragmente, care, adunate, nu
mai pot reface o continuitate. Re ferindu-se la ero
rile care pot provoca asemenea rezultate, Nicolae
Iorga vorbea, cu prilejul deschiderii unui curs, des
pre două primejdioase tendinţe care au împiedicat
întotdeauna cercetarea umanistă să-şi îndeplinească
menirea : « admir tot aşa de puţin erudiţia care nu
merge către Înţelegerea totalului, a ceea ce se nu
meşte a nsamblu, cît de puţin p reţuiesc acele rătăciri
zadarnice În regiuni nu neexplorate pînă la acela
care umblă pe acolo, dar neexplorabile, care nu
vor fi niciodată explorate», desemnînd «de o parte
43
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călăreţii tuturor norilor, de altă parte adunătorii
tuturor nisipurilor» 6•
.
Dar atunci, spre ce istorie se va îndrep ta inter
pretul, pentru a evita ambuscadele pe care i le În
tind reproducerea « fidelă» a tuturor datelor şi eva
luările aeriene ale textelo r ? Va Întoarce spatele
« evenimentelor» şi va renunţa la analiza critică ?
Ar însemna să revină pe altă cale În acelaşi loc.
Problema nu este doar de domeniul metodologiei,
aşa cum discuţiile aprinse despre metode o dove
desc cu prisosinţă, .lăsînd impresia că disciplinele
umaniste aparţin unei activităţi sie însăşi suficien tă
(care s-ar numi scolastica ... ). Lucien Febvre, pentru
a-i relua argumentaţia, o afirmă clar : metoda isto
rică, metoda filologică, metoda critică, toate he
cinste celor care le-au inventat şi celor care le-au
perfecţionat ; « dar a şti să le mînuieşti, a-ţi face
plăcere să le mînuieşti - iată ceea ce nu este sufi
cient pentru a face din cineva istoric. Acela singur
este ·demn de acest frumos nume, care se aruncă in
tegral În viaţă , cu sentimentul că plonjînd în ea,
scăldîndu-se în ea, lăsîndu-se cuprins de umanitatea
p rezentă, îşi Înzeceşte puterile de investigare, capa
cităţile de a reînvia trecutu l » 7• în fond, o discuţie
despre evoluţia culturii nu este o chestiune care in
teresează o programă anal,itică sau un grup închis
de autori de manuale ; ea p riveşte pe toţi mem brii
unei colectivităţi care moştenesc o tradiţie şi o su
pun unei analize c ritice. Preluăm un tezaur de va
lori, care susţin activitatea prezentă şi aceea pe care
o p roiectăm În vi,itor. Nu este firesc să ne Întrebăm
cum s-a format şi să analizăm ponderea acestora
asupra conştiinţei noastre ?

8 N. Iorga, Istoria literaturii române1ti. Introducere sintetică,
Burureşti, Pavel Suru, 1929, p. 5 .
7 Lucien Febvre, op. cit., p. 4 3 . Vezi şi fragmentul din
prelegerea lui N. Iorga Concepţia umană a istoriei; comentat îo
articolul nostru din Via/a românească, 1971, 6, p. 36.
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Evident. asemenea Întrebări cer ca analiza ope
relor-mărturii să fie Întreprinsă în funcţie de para
metri care să dezvăluie viaţa operelor, elaborarea
şi difuzarea lor ; parametri deosebiţi de coordo
natele istoriei Jiterare. Cu ajutorul lor, istoria cul
turală poate Încerca să pătrundă în zona în care
scrisul reflectă şi influenţează evoluţia memali
tăiţilor.
Or, vorbind de evoluţie, prima stavilă care iese
în cale este frontiera trasată de unii istorici literari
Între «literatura veche» :şi «litera-tura modernă » .
Separarea este efectuată ş i î n alte literaturi din estu]
şi sud-estul Europei, pornindu�se de la o serie de
trăsături caracteristice dezvoltării vieţii literare (în
sensul de beletristică). S-a remarcat, astfel, că « Un
gurii, croaţii, polonezii şi chiar ruşii au avut o Re
naştere, dar că aceasta nu a dus la formarea unei
vieţi şi opinii li te rare, la constitui rea societăţilor, a
revistelor şi a criticii literare. Literatura nu s-a
desprins de ştiinţe, nici artele de meşteşuguri ... Li
teratura ca sferă autonomă, această cucerire n-a pu
tut fi realizată decît în epoca luminilor sau a ro
mantismului ... Literatura s-a transformat brusc, cu
o rapiditate uimitoare, În Jiteratură în sensul mo
dern al cuvîntului, dorind să realizeze într-o peri
oadă de cîteva decenii tot ceea ce literaturile occi
dentale avuseseră posibilitatea să rodească În răs
timp de secole. Contemplînd a vol d'oiseau aceste
două linii de evoluţie, putem să stabilim că reînno
irea literaturilor apusene s-a petrecut sub semnul
caracterului profan şi al umanismului, în epoca Re
naşterii, în timp ce aceea a Europei răsăritene a avut
loc în epoca luminilor şi a romantismului, sub sem
nul ideii naţionale». In ambele cazuri, reînnoi
rile au loc în faza de criză economică-socială a feu
dalităţii, dar în timp ce în Apus criza a marcat
debutul dezvoltării capitaliste, a înfloririi oraşelor,
a abolirii iobăgiei, Îff. Răsărit transformarea s-a
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făcut pe baza capitalismului agrar, a consolidării
marilor proprietăţi, a dezvoltării insuficiente oră
şeneşti. Considerîndu-se că demonstrarea fenome
nelor asemănătoare, paralele sau înrudite este o
sarcină de p rim ordin a istoricilor literari din ră
săritul Europei, s-a :subliniat faptul că «Orice com
parare a literaturilor se dovedeşte incapabilă să-şi
atingă scopul dacă sînt luate În considerare numai
tendinţele, operele sau autorii puşi faţă-n faţă, izo
lat de legile evoluţiei literaturilor respective sa\.:
făcînd abstracţie de rolul şi funcţia pe care feno
menele literare le îndeplinesc În cadrul societăţii
respective» 8•
Astfel privite lucrurile, devine evident că men
ţinerea denumirii de «l�teratură veche» oferă po
sibilitatea unei distingeri : de o parte o literatură
« veche » în cadrul că-rcira valorile estetice nru do
bîndesc autonomie, literatura nedesprinzîndu-se de
ştiinţe, de filosofie, de istorie ; de altă parte o cul
tură scriisă mult diversificată, în cadrul căreia «be
letJri�ca» ocupă un domeniu suf�cioot de bine con
turat. Dar dacă deplasăm interesul cercetării
asupra Întregii culturi scrise, considerată ca un an
samblu cu multiple manifestări, atunci atenţia se
va concentra asupra transformărilor prin care a
trecut o cultură de caracter omogen pînă în punc
tul în care activită·ţ ile intelectuale s-au divizat de
liberat, iar experienţa spirituală colectivă a
cunoscut diversitatea experienţelor individuale. In
măsura în care transformările sînt surprinse a avea
loc În etape perfect distincte, aplicarea unei eti
chete prea generale şi cu o funcţie limitată (la is
toria beletristicii) nu-şi mai dovedeşte utilitatea.
Pentru secolele anterioare epocii luminilor, evo
luţia liueratmii� poate fi marcată p rin «OOrente» şi
8 Tibor Klaniczay, Les possibililes d'une li11eraJure comparee
de I'Europe Orientale, comunicare Ia Congresul de literatură
comparată de la Budapesta, publicată în Acta lelleraria Acade
miaie Scientiarum Hungaricae, 1962.
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apariţia unor «generaţii» ; este formula la care a
recurs Nicolae Iorga, autor al unei istorii literare
ce se apropie de parametrii unei istorii a eul turii
scrise . Dar nu este lipsit de semnificaţie faptul că
istoricul a sfîrşit prin a statua, la capătul incursiu
nii sale în cultura scrisă, că filonul major al litera
turii rom�ne îl constituie literatura populară,
orală9• De aceea, studiul mărturiilor scrise trebuie
să-şi propună criterii adecvate, dacă urmăreşte o
reconstituire a evoluţiei formelor de cultură, care,
la rîndul lor, dezvăluie transformări ale mentali
tăţilor. Or, în acest sens este strict necesar ca opera
de recunoscută valoare artistică să nu mai fie ana
lizată doar sub unghiul realizării sale estetice10 şi
ca ea să fie alăturată cărţii de serie cu care convie
ţuieşte în lectura oamenilor dintr-o anume epocă . 1 1
Se constituie astfel u n ansamblu de tipărituri şi
manuscrise care formează o totalitate de mărturii :
cercetarea lor indică preferinţe şi orientări spre
anumite curente de idei (atunci cînd sînt identifi
cate surse şi filiere) , frontierele unui orizont men
tal (atunci dnd se încheie bilanţul autorităţilor la
care s-a făcut apel), rolul deţinut de o generaţie în
evoluţia culturală (în funqie de poziţiile ideolo
gice ale diverselor grupuri din societatea răstim
pului analizat - poziţii ce se conturează În ace)
ansamblu de mărturii). Datorită reconstituirii fon
dului de cărţi şi manuscrise ise poate urmări proce
sul elaborării operelor, ca şi procesul perceperii lor,
porţi care oferă un acces spre investigarea evolu
ţiei «cultivării» , spre acel domeniu unde se întîl0 Nicolae Iorga, Există o tradiţie literară româneauă ? în
Analele Academiei, Mem. Secţ. Ist., S. III, Tom XIX, Mem. 7.

1937, p. 99-108.
10 Wern
er Krauss în prefaţa la

Pranzosiuhe Drucke des 18.
Jhr. in Jen Bibliotheken Jer D.D.R., Berlin, Akademie Verlag,

1910, p. vn.x.
1 1 Despre «unitatea faptului literar» vorbeşte Pierre Orec
chioni în studiul apărut în volumul colectiv Le Jitteraire el le
social, Paris, Plammarion, 1970, p. 52-5 3.
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nesc aspiraţiile profunde ale oamenilor de cultură
cu năzuinţele celor care prin apelul la repere inte
lectuale şi prin adoptarea unor moduri de compor
tare imprimă o direqie vieţii spirituale din în�
treaga societate.
în faza actuală a cercetărilor, reconstituirea
seriei de tipărituri şi manuscrise este posibilă, deşi
ea nu dă garanţia că noi elemente nu vor schimba
parte din concluziile ce pot fi formulate. Dispunem
de o excelentă Bibliografie românească veche, de
un repertoriu al periodicelor şi de o bibliografie
analitică a periodicelor În care este semnalat con
ţinutul articolelor din reviste şi ziare, În prezent,
pînă la 1 85 8 12 ; mai dificilă este orientarea în fon
durile de manuscrise, doar parţial descrise pînă în
anii noştri. Avem la dispoziţie cîteva preţioase
prezentări de manuscrise redactate în ţara noastră
şi aflate În prezent p este hotare. Putem încerca să
stabilim o cronologie. La această serie de opere
trebuie adăugate alte categorii de mărturii, capa
bile să arunce lumini asupra destinului operelor ,
dezvăluind cadrul mental al autorilor şi cititorilor :
inscripţii, documente cu ample introduceri, cores
pondenţă ; de un interes deosebit sînt însemnările
de pe cărţi şi manuscrise, ce reproduc adeseori pri
mele reaqii ale cititorilor. Se adaugă relatările că
lătorilor străini reflectînd în chipuri variate reali
tatea cu care au p utut intra în contact.
Există, apoi, o lume a cărţii, formată din pa
trooi, tipografi, corectori, gravol'Î, legători, col
portori, librari etc., care participă la producerea
12
Instrumente fundamentale sînt, pe lingă Bibliografia româ
nească veche de Ion Bianu, Nerva Hodoş şi Dan Simonescu,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 903-1944, 4 voi., Publicaţiile
periodice româneşti, Bucureşti, Socec-Sfetea, 191 3, voi. I
( 1970-1906) şi Bucureşti, Editura Academiei, 1969, voi. I I
( 1907-1918) ş i Bibliografia analitică a periodicelor româneşti
de Ioan Lupu, Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima, Bucureşti,
Editura Academiei, 1966-1972, 6 volume, acoperind perioada
1790-1858.
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unei opere şi la difuzarea ei. Multe cărţi cuprind
în anexe liste preţioase de prenumeranţi. Cărţile
sînt tipărite în centre şi circulă pe o serie de tra
see. Laolaltă, toate aceste elemente indică modali
tăţi ale contactelor culturale.13
Stabilind seriile de cărţi şi manuscrise, constatăm
că în momente diverse volumul şi conţinutul ope
relor variază : literatura nu se dezvoltă Într-un
�itm constant şi Într-un cadru neschimbat, timp
de două secole. Literatura istorică de la mijlocul
secolului al XVII-lea nu este de aceeaşi natură cu
literatura istorică de la sfîrşitul secolului al XVIII
lea, aşa cum în rîndul cărţilor populare întîlnim
altfel de opere în 1 800 faţă de 1 700. Putem afirma
oare, că între 1 65 0 şi 1 800, de exemplu, cărţile sînt
fie istorice, fie religioase, fie populare ? Dar ce
anume trebuie să grupăm în rîndul cărţilor popu
lare ? Operele anonime şi cu o largă difuzare, cum
a fost Alexandria, sau şi cazaniile şi cronografele ?
Intră cronografele în şirul cărţilor populare, sau
le grupăm printre cărţile istorice ? Dar În cate
goria cărţilor religioase vom Înşirui, fără distinc
ţie, molitvelnicele, după cazanii, acatistiere, s au
vom încerca să separăm cărţile de cult de cele de
edificare ? Dacă vom vorbi dt! o edificare morală,
nu va trebui să alăturăm cazaniilor cronografele,
În prefeţele cărora se afirmă că au fost scrise pen
tru ca citi1torul să «Înveţe» dm p�lda celor tirecute ?
Să apelăm mai bine la martori.
La Începutul secolului al XVIII-lea, Anton Ma
ria Del Chiaro Întocmeşte un «mic catolg» de
opere scrise în vremea lui Constantin Brîncovea
nu : el menţionează o Alexandrie, Maximele orien
talilor, cărţi rituale, adăugînd că litera.tura istorică
este abundentă, dar că nici o scriere de acest gen
1 3 Asupra acestor aspecte am dat unele detalii în Carte fi
.societale din volumul Explorări şi în articolul din Revista de
istorie şi teorie literară, 1971, 3 , citat în cap. Bibiliogra/ie
complementară.
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nu a putut vedea lumina tiparul ui, deoarece cro
nicile se contrazic, iar alegerea unei versiuni obiec
tive este extrem de dificilă. Secretarul princiar
observă că această literatură este extrem de vigu
roasă, de vreme ce operele se transmit din tată-n
fiu, iar tinerii le învaţă atît de bine încît cunoştin
ţele se imprimă în memorie, formînd o tradiţie de
necontestat.14
Mai înainte ca secolul să se Încheie, un ilustru
cărturar transilvănean întocmeşte, la rîndul său,
un succint catalog de scrieri cunoscute lui : În
versiunea prescurtată a lucrării Brevis historica no
titia, Samuil Micu enumeră un lung şir de tradu
ceri şi opere originale care relevă cu prisosinţă am
plul proces de diversificare desfăşurat în cultura
scrisă. El notează că Damaschin de Rîmnic a tradus
toate cărţile de ritual în româneşte, că alţi ierarhi
au compus lucrări de polemică şi pedagogie, în timp
ce profesori de la şcolile române au redactat gra
matici române şi italiene (ca Alexie Morăsean sau
Ienache Văcărescu), cărţi de logică şi etică, cărţi
de comportare sau versuri şi istorii universale. Sa
muil Micu nu se mulţumeşte să facă un inventar, ci
completează capitolul său istoric cu un paragraf
de comentarii în care vorbeşte despre avîntul în
văţămîntului din Transilvania, despre nenorocirile
pe care le-a provocat poporului român despărţirea
Moldovei de Valahia, despre lipsa de preocupare
livrescă a boiel'ilor din ambele provincii, ca �i
despre preocupările băneşti ale clericilor, pentru
a încheia cu un îndemn la unire şi la intensă acti
vi'tate pusă Îrn slujba «·1umiinărir:i» poporulUti, poo
tru că «binele cel 1deoseibi nu ieste îm:emeiiat peste
binele cel de obşte» ; oricine se gîndeşte numai la
sine clădeşte

«rum

tum

făiră

de itemelie» 15•

14 Del Chiaro, Istoria delie moderne rivoJuzioni delia Vala
N. Iorga, Bucureşti, 1914, p. 49-5 3.
1 5 Sarnuil Micu, Scurtă c11no1tinţă„., editia citată în cap. Bi
bliografie complementară, p. 72-81.

chia, editia
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într-adevăr, o rapidă trecere în revista a ope
relor publicate sau rămase în manuscris, din ulti
mele trei decenii ale secolului al XVI II-lea, pri
mele trei decenii ale secolului al XIX-lea con
stată o mare bogăţie de probleme abordate : sînt
publicate acum nu numai cărţi împotriva fuma
tului, dar şi îndrumări agronomice ; nu numai
lucrări de istorie naţională, dar şi manuale de is
torie universală, la care se alătură cărţi de filoso
fie, retorică, gramatică ; o mare dezvoltare cunosc
«cărţile de Înţelepciune», c are încep să pătrundă
în domeniul teoriei puterii de stat şi să propună
obiective concrete «patriotului» ; «d·rţile de de
lectare» se îmbogă·ţesc cu traiduceri. din Fenelon,
Floriian, Voltaire, Klopstock sau Metastasio.
Referindu-se, în principal, la amplificarea con
tactelor cu literaturile de pe continent, istoricii li
terari au desemna·t această diversificare a culturii
sorise drept «O cursă spre orizonituri noi» sau aiu
descoperit aci premisele unei literaturi moderne.
Este cert că În rîndurile intelectualilor din această
perioadă exemplul «EuTopei lumăinate» a:re un rrol
maj or ; dar, ca în orice imagine colectivă, aspira
ţiile profunde ale celor care o elaborează sînt mai
importante decît formele exterioare pe care aceasta
le capătă. În acelaşi timp eforitul de « moderni
zare» llllU este canaLîza,t ÎII1 primul rînd în direcţia
creării unei beletristici de nivel european : este
indicaţia oferită de opera cărturarilor din Şcoala
ardeleană, care acordă atenţie mai ales literaturii
istorice, filosofice, de popularizare a cunoştinţelor
ştiinţifice. Avem deci de-a face cu o creaţie de
un pronunţat caracter enciclopedic. Dar putem
desprinde acest enciclopedism de cel precedent, al
umaniştilor ? Sînt aceste «Orizonturi noi» linii de
demarcaţie nebănuite de predecesori ? Microistoria,
care nu urmăreşte durata lungă, va da un răspuns
afirmativ l a această întrebare, argumentînd că sal
tul cultural este brusc : de la scrierile «Cronicari51
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lor», trecem la «lupta aprigă» a ardelenilor, car e
a scos societatea română din letargie. De aici pînă
la a susţine că Gheorghe Lazăr a coborît Carpaţii
cu făclia ştiinţeri. în mîini nu este decît un pas. Dar
succesiunea de imagini disparate, asemeni fotogra
fiilor lipite într-un album, nu poate evoca etapele
. unei existenţe : ne vom întreba, îndreptăţit, ce s-a
întîmplat între momentul înfăţişat în cadrul de la
1 700 şi cel prezentat în tehnicolor, panoramic, de
la 1 779 sau 1780 ?
Pentru fiecare moment, cunoaştem o serie de
amănunte privitoare la biografia autorilor, la oa
menii cu care ei au Întreţinut legături ; putem, de
aceea, să urmărim condiţiile elaborării unor teorii
şi, eventual, ale unei doctrine. Dar opera este o
parte dintr-un dialog, şi nu ne putem lipsi de reac
ţia partenerului scriitorului, publicul său : canea
a fost tipărită, sau s-a difuzat pe filieră manu
scrisă, a stîrnit interesul unor cercuri care au susţi
nut băneşte apariţia ei, sau s-a mul.tiiplicat spre be
neficiul unor grupuri mai mici. La rîndul ei, opera
ocupă un loc în lectura practicată în acel moment :
este, deci, de văzut ce se citea şi cine citea în
epoca aceea. Evident, analiza textului este mai si
gură, pentru simplul motiv . că textul există ; îna
intînd pe traseul amintit mai sus, ne lovim con
tinuu de zone oarbe. Intîlnim inventarele unor
biblioteci, liste <le subscriirtori, regii•stre de comer
cianţi care au făcut negoţ cu carte ; dar nu avem
Întotdeauna corespondenţa dintre autor şi editori,
recenzii apărute în presă, memorii care să ne vor
bească despre frămîntările unei lumi învăluite, ast
fel, în tăcerea ce se aşterne după ce cuvintele ros
tite au fost uitate.
Mai mult : de în da tă ce ne interesăm de circu
laţia cărţii, pătrundem în listele anoste de vamă
care ne vorbesc despre «patru dicţionare, opt gra
matici, trei cărţi veneţiene» ; a smulge secretele
unui asemenea cifru se dovedeşte azi un lucru im52
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posibil. Mai dificilă este, însă, înlăturarea unei alte
piedici : majoritatea datelor privitoare la importul
de carte trebuie culese din registrele comerciale sau
din registrele autorităţilor vamale ; or, lumea sub
tilă, generoasă şi luminoasă degajată din analiza
textuală nutreşte un nobil dispreţ pentru atmosfera
seacă, rece şi ternă a registrelor vamale. Şi cu
toate acestea, doar alăturarea imaginii estetice de
imaginea fiscală poate recompune fluctuaţiile unei
mişcări de idei. Numai această îmbinare poate re
face ansamblul în care capodopera convieţuieşte cu
broşura de existenţă efemeră, alimentînd laolaltă
lectura oamenilor dintr-un anumit răstimp. A dis
tinge, pe urmele unor sociologi ai literaturii, o «li
teratură superioară» de «produqia de seriie» în
seamnă a provoca o scindare artificială în lectura
practicată la un moment dat, prin introducerea
unui criteriu valoric elaborat ulterior. Valorile
s-au cristalizat În timp, şi de aceea este necesară
reconstituirea cît de dt globală a lecturii din fie
care etapă.
Chiar dacă pe acest teren rezultatele nu vor fi
dedt parţiale, ele vor fi, în orice caz, mai sigure
decît cele oferite de literatura comparată poziti
vistă, care ori de cite ori a descoperit o sursă a
jubilat ca şi cum ar fi atins faţa necunoscută a
Lunii, sau de istoriografia romantică, fascinată de
orice pagină semnată de un geniu. Reimplantarea
operelor în societate şi cercetarea literaturii ca fapt
social oferă premise solide recomtituirilor globale,
depă-şind ambiguitatea care persistă în incursiunile
în trecut ale acelor autori de manuale care etiche
tează convenţional perioadele şi descriu «creaţiile
amistice» după ce au schiţat aritifioial o ramă so
cial-politică, prezentînd în final o literatură cu
«geometrie variabilă». Datorită reconst'i tuirii care
combină permanent strîngerea datelor cu inter
pretarea lor, imaginea oferită de creaţia artistică
se îmbină cu cea desprinsă din condiţiile existenţei
53
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cotidiene, luminîndu-se reciproc şi redind Înţele
sul vicisitudinilor din fiecare etapă parcursă de
:viaţa societăţii, a ezitărilor, a îndrăznelilor, a ac
telor de eroism. Indicaţiile extrase din documen
tele ce relatează duritatea condiţiilor de trai se în
nădesc cu cele oferite de m ărturiile care exprimă
un generos elan, pentru a reflecta, global, m odul
în care au fost elaborate idealurile de viaţă Între
coordonatele unei existenţe determinate de factori
economici şi modul în care ideile au participat la
progresul societăţii. Pe palierul duratei lungi, ra
portul dintre aparenţă şi realitate, ce s-a stabilit
în fiecare etapă, dobîndeşte adevărata sa semnifi
caţie, făcînd inteligibil elementul dinamic care a
asigurat transmiterea şi reconsiderarea val oril or
de-a lungul unei continuităţi culturale (astfel re
liefată) şi m odul în care valorile transmise de tre
cut se înscriu în dezbaterile p rezentului.
*

Pentru a reda bogăţia de manifestări ale v1eţ11
intelectuale din fiecare moment de intensă expe
rienţă culturală, istoricul va face apel, pe lîngă
opera literară, la alte categorii de mărturii furni
zate de oamenii din trecut. Astfel, spre deosebire
de critic, care, aruncînd în adîncurile timpului o
plasă cu ochiuri mari , reţine doar speciile ce popu
l ează momentul în care trăieşte el, şi spre deose
bire de acel «Zionswăchter» , care, aplidn<l o sche
mă preconcepută sau utilizînd un fragment, reface
un proces de imensă complexitate, istoricul se va
îndrepta spre documentele care dezvăluie modul
de trai al oamenil or, modul de a produce bunuri
şi relaţiile eco nomice, structura societăţii, aspecte
demografice sau relaţii p olitice care au facilitat
contacte eul turale. Va proceda astfel ştiind că
dacă, spre deosebire de sociolog, istoricul nu are
un partener p rezent, ci numai el, care interoghează,
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vorbeşte 16, şansa de a reîntîlni oamenii nu i-o oferă
decît istoria globală, care pe firul unei explorări,
fatal limitată, acumulează indicaţii provenite din
surse diverse şi le organizează pe palierele trasate
de o concepţie unitară asupra lumii şi societăţii.
în această istorie globală, care desprinde din an
samblul datelor un mod de existenţă şi prin el o
conştiinţă social-politică, opera sa integrează ca
un fragment care nu aspiră la funqia de voce unică
a trecutului. Opera nu depinde de o altă operă, în
şirîndu-se pe un fir suspendat deasupra reliefului
terestru, ci de necesităţile care au chemat-o la
viaţă, au menţinut-o prezentă, au rechemat-o din
trecut, au încărcat-o cu noi sensuri. Istoria totală
nu se poate cantona în prezentarea unei evoluţii
a formelor, în trasarea unor filiere, în conturarea
unor procese de «aculturaţie» (în care unii dau
leqii, iar ceilalţi învaţă), după cum scapă din li
mitele acelei istorii a ideilor care devine adeseori
un alt gen de expunere a succesiunii doctrinelor
filosofice ; ea integrează «literatura » în «ansamblul
limbajelor şi comportamentelor care constituie o
cultură» 17•
Evident, datele nu se îngrămădesc dezordonat,
atrase ca de un magnet din diverse domenii - ale
istoriei economice, sociale, politice, demografice
etc. ; ar Îflsemna să înăbuşe orice rază de lumină.
Or, ele vin tocmai pentru a amplifica, prin scîn
teierea lor, fascicolul pe care evoluţia literaturii îl
aruncă asupra dezvoltării activităţii intelectuale ;
datele diverse contribuie la reconstituirea cît mai
1 8 Alphonse Dupront, Livre el mlture danJ la 1ocie1e franfai1e
du 18• 1iecle, în Anna/ei, 1965, 5, p. 867-898 , text figurînd
ca prefaţă la volumul Livre el Societe en France au 18• 1iede,
Paris, La Haye, 1965.
1 7 Robert Mandrou, Hi11oire lilleraire el histoire culturelle,
în Revue d' hi11oire li11baire de la France, Paris, 1970, 5-6,
p. 864 ; d. de asemenea concluziile aceluiaşi din cartea ln
troduction a la France moderne. Euai de p1ychologie hiJtorique,
1.500-1 640, Paris, Albin Michel, 1961.
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completă a unui sector din această activitate. în
continuă evoluţie. O evoluţie p e c are o reliefează
transformările din viaţa economică. Ca atare, do
cumentele depun mărturie în cadrul unui proces
lui desfăşurare, şi nu fragîntrevăzut în întreaga
.
.
mentat, ca tn m1cro1stona ce se concentreaza asupra unui răstimp cu pretenţii de autonomie (gen
«secolul de aur al regelui X») ; deoarece dincolo de
acest «re6tativ» se impune atenţiei un palier al
duratei lungi, care «prin valorile sale mult timp
fixe, apare c a element invariabil în faţa celorlalte
istorii (cea evenimenţială şi cea conjuncturală), mai
grăbite 1n scurgerea lor şi care, În fond, gravitează
în jurul ei» 18• În acelaşi timp, interpretarea bene·
ficiază de înseşi rezultatele atinse pînă în prezent
de istoria culturală, care pun în lumină faptul că.
de-a lungul timpului, obiectul cercetării şi gîndi
rea se dezvoltă concomitent.19 Studiul Întreprins
pe palierul duratei lungi restituie valori şi le recon
sideră ; în asemenea condiţii, reconstituirea trecu
tului se înscrie în preocupările majore ale prezen
tului, dezvăluindu-i experienţe din trecut, funda
mentînd poziţii ce trebuie apărate, indicînd vechi
rezistenţe care mai persistă, sub noi forme, precum
şi aspiraţii ce se cer dezvoltate. în locul unui frag
ment din prezent, substituit întregului trecut, rea
pare în lumină experienţa tezaurizată de-a lungul
secolelor care participă la viaţa prezentului ; is
toria devine studiu al prezentului prin studiul tre
cutului.20
Prin natura lor, datele relevă contactele întreţi
nute cu diverse culturi, şi interpretarea se concen
trează asupra procesului de asimilare, pentru a
,.,

.

18

'""

Fernand Braudel, Ecrits sur I' histoire, p. 1 1 2.
Vezi interviul acad . B. M. Kedrov, acordat cu prilejul celui
d e al IV-iea Congres internaţional de logică, din Contempora
nul, 1971, 36, 3 sept., p. 9.
2° F. Braudel, op. cit., p . 88.
19
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reliefa originalitatea experienţei intelectuale a oa
menilor din trecut şi a indica, în acelaşi timp,
modul în care această experienţă s-a inserat în viaţa
intelectuală a unei zone culturale , mai amplă sau
mai restrînsă. Interpretarea pătrunde, astfel, în pro
blematica cea mai pasionantă a istoriei culturale ;
în urma unor investigaţii similare Întreprinse asu
pra unor ansambluri istorice şi geografice, s-ar
putea releva, la capătul unui bilanţ, unitatea şi di
versitatea unor zone Întregi, cu un destin cultural
asemănător şi, de aici, unitatea şi diversitatea cul
turii europene. Rezultatele unor asemenea explo
rări ar putea să pună în lumină faptul că în cadrul
marilor curente culturale fiecare popor şi-a adus
contribuţia sa, precum şi faptul că dincolo de l i
mitele curentelor se impun atenţiei realizări care
condensează În sine c oncluziile unui efort de a
îmbina gîndul cu fapta şi cu valoarea ; asemenea
realizări pot să releve un mod de a exprima şi de
a alimenta plenitudinea personalităţii umane, ex
trem de instructiv pentru eforturile noului umanism
contemporan.
S-a constatat, de altfel, că, în cadrul zonei sud
est europene, «din ceea ce am receptat şi asimilat,
din ceea ce am creat noi Înşine, a rezultat o sinteză
originală, care se înscrie printre realizările gene
rale ale istoriei umanităţii. Dar noi nu ne-am l i
mitat numai la a p rimi. Noi am şi dat, transmiţînd
mai departe ceea ce am creat, ceea ce devenise al
nostru prin amprenta pe care i-o imprimasem. In
acest sens, regretatul Tudor Vianu putea considera
Sud-Estul european, la colocviul de la Sinaia, „ca
unul din punctele de răscruce ale lumi i, şi civiliza
ţiile care s-au format aici, ca inel intermediar în
tre Orient şi Occident" . Metoda care poate duce la
o cunoaştere sigură a acestor fenomene complexe
nu poate fi decît o metodă comparativă foarte
suplă, atentă la cele două pl anuri : al factorilor de
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unitate şi de diversitate, pe de o p arte, al receptării
şi al emisiei, de cealaltă parte . » 21
Urmărind şirul tipăriturilor şi manuscriselor re
dactate pe teritoriul român în decurs de două se
cole, cercetarea întreprinsă sub această perspectivă
constată existenţa unor faze, În decursul cărora
activitatea cărturărească polarizează anumite gru
puri sociale, care, la rîndul lor, se exprimă Într-un
anume mod. Operele se înscriu în etapele unei vieţi
intelectuale, în cadrul căreia oamenii s-au exprimat
prin intermediul acestor opere şi au gîndit şi au
aeţionat fădnd apel la ele. în acest sens, în limi
tele pe care ni le-am impus, explorarea vieţii inte
lectuale este ţinută să urmărească modul în care
operele s-au înscris pe traiectoriile temporale, pon
derea deţinută de grupurile sociale În activitatea
cărturărească, precum şi cadrul expresiei scrise în
care au fost formulate valori şi modele de umani
tate capabile să constituie repere pentru existenţa
individuală şi colectivă.
I. U n d e 1 e t e m p o r a 1 e se lasă surprinse pe
înseş1 traiectoriile - m ai scurte sau mai lun gi ale unor opere frecvent reluate ; ele devin evidente
în a1numite momente, cînd traiectoriile se multi
plică. Reeditarea sau copierea frecventă a unor
A
opere Intrate anterior 10 circuit, concomitent cu
apariţia unor opere noi, indică faptul că în acel
moment activitatea intelectuală 'Se intensifică. Ur
mări1nd activitatea tipografică de la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea în cultura neogreacă, C. Th. Di
maras a constatat că anii 1 79 1 - 1 800 formează un
«timp» esenţial în dezvoltarea acestei culturi şi a
d edus că apariţia unor intervaluri 'Similare mar
chează faptul că Într-o perioadă mai lungă «densi•

•

•

•

•

21
Mihai Berza, Expose în Actes de la pre miere reunion de la
Commiuion d'histoire des idees dans le Sud-Est de fEurope,
p. 9-10.
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tăţile» sînt diferite. Aceste d ensităţi pot contribui
la periodizarea culturii scrise şi l a precizarea ro1 ului deţinut d e generaţii. 22 în orice caz, ele m a
nifestă intensificări ale vieţii intelectuale.
Evident că o organizare cantitativă a producţiei
scrise oferă temeiurile cele mai sigure conturării
unor asemenea perioade ; dar în condiţiile unei
culturi care a fost frecvent supusă calamităţilor ce
au provocat pierderi considerabile de documente,
indicele cantitativ păstrează o valoare orientativă.
Esenţială este apariţia operelor cu un conţinut nou,
la intervale scurte şi în număr suficient de mare.
O perioadă de evidentă densitate apare în a doua
jumărtate a secolului al XVI I-iea.
În răstimp de cîteva decenii pătrund în circu
itul culturii scrise un număr considerabil de opere ;
un număr mult mai mare decît cel prezentat de
Del Chiaro în suscinrtJUl să.u «catalog» de cărţi, cu
prinzînd doar tipărituri din vremea sa. Dar ante
rior progresul fusese evident. După ce în 1 640 apă
ruse la Govora prima carte în limba română ti
p ărită în Ţara Românească (Pravila, tradusă de
Mihail Moxa din limba slavă), iar în 1 642 apăruse
la Iaşi cea dintîi tipăritură din Moldova (pînă în
acel moment d ependentă de centrel e tipografice din
Valahia), anume Mărturisirea ortodoxă a lui Petru
Movilă, În 1 643 era tipărită o carte care avea să
pătrundă în toate regiunile locuite de români, cu
noscînd o difuzare prodigioasă, Cazania lui Var
laam. în 1 646 este tipărit p rimul cod de legi în
limba română, Carte românească de învăţătură, la
Iaşi, iar În 1 652
un cod valah, lndreptarea legii,
la Tîrgovişte ; cele d ouă cărţi sînt realizate prima
d e Eustratie Logofătul, a doua de Daniil Andrei Pa
nonianul. ambii de origine modestă. In jurul anului
1 664, Nicolae Milescu, care tradusese în 1661 o
scriere a lui Atanasie al Alexandriei direct din gre-

n C. Th. Dimaras, La Greu au 1emp1 Je1 Lumierei, Gen�e.
Droz, 1969, p. 37-38.
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ceşte, încheie traducerea Vechiului Testament, de
asemenea din greceşte, incluzînd şi o scriere filoso
fică (Despre singurul ţiitorul gînd) 23• Versiunea lui
va fi utilizată la traducerea integrală în română a
Bibliei, care apare în 1 68 8 . În timp c e Mi,lescu pu
blică la Paris, în 1 660, Ecrit d'un seigneur moldave
sur la croyance des Grecs, iar în 1 675- 1 67 8 Între
prinde celebra sa călătorie în China, care va fi
relatată într-un raport oficial, Dosoftei tipăreşte
la Uniev Psaltirea În versuri, În 1 673, prima
opera poeuică În limba română. 24
Aceeaşi intensificare a traducerilor, marcată şi
de apariţia unor opere originale, se manifestă şi
în alte domenii ; astfel , după Cărare pe scurt
(Alba-Iulia , 1 685) şi lnvăţătură pentru toate zi
lele (Cîmpulung, 1 642) , în 1 698 apare la I aşi Di
vanul lui Dimitrie Cantemir, care va fi urmat de
tipăriturile valahe Floarea Darurilor ( 1 700) şi
Pildele filosofeşti ( 1 7 1 3). Spre sfîrşitul secolului
sînt traduse Capetele lui Agapet şi ale lui P:seudo
Vasile, după ce fuseseră redate în română lnvăţă
turile lui Neagoe (cea mai veche copie este din
1 682, iar pe altă copie se menţionează anul 1 635,
care ar putea fi data primei traduceri). 2 5 Se tra
duc apoi cronografe : în 1 620, de către Mihail
Moxa, la mijlocul secolului, un alt tip, de pro
venienţă rusă, de către Staicu, grămăticul de la
şcoala de limbă slavonă din Tîrgovişte, şi crono
grafele de tip Doratei (de un cărturar valah,
înainte de 1 687, şi parţial în 1 684, de Vasile Grid
de la Braşov), ca şi cele de tip Cigala (de către
23 Virgil Cândea, Nicolae Mi/eseu ..
.

24

Aceste apariţii sînt consemnate şi în lucrarea Istoria Româ·
niei În date, sub conducerea lui C. C. Giurescu. Bucureşti,
Editura enciclopedică română, 1971.
25 Comentarii în lucrarea noastră Cărţile de Înţelepriune În
cultura română, capitolul Apariţia breviarului cărturarului,
p. 19-35 .
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Pătraşcu Danovici, logofăt moldovean, atestat do
cumentar între 1 659 şi 1 676). 2& Apoi, după Le
topiseţul Ţării Moldovei, în care se afirmă origi
nea latină a limbii române şi unitatea românilor
de pretutindeni, de Grigore Ureche (mort în 1 647),
se succed scrierile istorice ale lui Miron Costin
(după 1661), Stolni<:ul Constantin Cantacuzino
(în jurul anului 1 700), Dimitrie Cantemir (Isto
ria imperiului otoman, Descrierea Moldovei, Hro
nicul vechimei a romano-moldovlahilor, 1 7 1 5 1 7 1 7), care va compune şi primul roman original
(Istoria ieroglifică, 1 705), tratate filosofice, mu
zicale, de istoria religiilor. Cronicile boiereşti şi
de curte se multiplică intens în acest răstimp.
Densitatea este evidentă : cărţi intrate anterior
în circuitul culturii române se difuzează în ritm
sporit pe filieră manuscrisă, în timp ce tipogra
fiile, care nu vor mai cunoaşte, ca în secolul al
XVI-lea, perioade de Întrerupere a activităţii, dau
la iveală cărţi de cult alături de cărţi de Înţelep
ciune şi chiar opere În versuri ; îşi fac apariţia
scrieri necunoscute mai înainte, preluate direct din
limba greacă, şi un lot masiv de opere originale.
Parcurgînd undele temporale, constatăm insta
larea definitivă a limbii române în cărţile de
cult, apoi perpetuarea cronografelor pînă în se
col ul al XIX-lea, precum şi multiplicarea în con
tinuare a cronicilor de curte şi boiereşti ; se vo r
copia şi reedita cărţile de Înţelepciune, adăugîn
du-se constant noi scrieri ; se vor copia operele
istorice originale , se vor edita noi coduri de legi.
Constatăm, aşadar, că deceniile din a doua ju
mătate a secolului al XVII-lea şi primele două
din secolul al XVIII-lea cunosc cărţi de moment,
care se înscriu În dezbaterea acestui răstimp şi nu
29 Cf. Paul Cernovodeanu, Preou11pa1ion1 en matiere d' hirtoire
1miver1elle dan1 I'historiographie roumaine aux XVII• el XVIII•
siecles, I, în Revue ro11mair1e d'histoire, 1970, 4, p. 684--689.
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mai sînt reluate pînă în 1 84 8 (este cazul Capete
lor lui Agapet), cărţi care se perpetuează, prin
reeditare şi copiere, alăwrÎlndru-şi treptat noi ti
tluri (că:rţ.ile de mţelepciuine), cărţi care deschid o

serie (în special literatura juridică, istoriografia
naţională, literatura dt delectare).
Operele au vîrste : unele pier curînd, altele
de-abia poMesc la drum ; dar ele au şi o ereditate,
relevînd orientări spre Bizanţ, spre mişcarea cul
turală neogreacă, spre centrele culturale din Po
lonia sau Italia sau spre curentele de idei ale
R eformei şi Comrarefonnei. Aceste orientări de
vin mai clare de îndată ce sînt cumulate datele
care indică posibil ităţile de informare : lectura
facilitată de contacte cu Polonia, Constantinopol ,
I talia, dar şi Franţa, (după cum ne indică biblio
tecile lui Brîncoveanu, a Stolnicului, a lui Creţu
lescu), formaţia deprinsă În şcoli (cele din inte
rior : academii p rinciare - laşi, 1 640 ; Tîrgovişte,
1 646 ; apoi academia de la Bucureşti, 1 694, sau
orăşeneşti - Cîmp ulung, 1 670 ; Făgăra ş , 1 657,
sau din străinătate - Constantinopol, Bar, Pa
dova etc.). Se disting astfel tensiunile din cadrul
culturii scrise şi direcţiile imprimate acesteia. Opera
scrisă reflectă parte din climatul mental al unui
moment dat ; apariţia ei repetată şi insistentă dez
văluie o permanenţă. Pe palierul duratei lungi , ect
face manifest un m od de a gîndi şi de a simţi.

II. Da·r cultrura scrisă nu are aceea.şi pondere
în momentele de densitate succesive ; volumul şi
diversitatea cărţilor şi manuscrn1selor indică locul
deţinut de scris în rîndul modalităţilor de expre
sie c ��e, laolaltă, formează c a d r u 1
e x p r i
�
m a r 1 1.
Cuvîntul scris ocupă un loc destul de clar pre
cizat Între modalităţile la care face apel expresia
culturală, pînă către mijlocul secolului al XVII-l ea.
Opera scrisă are valoare de document, statuind
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adevăruri indiscutabile : textul este utilizat în bi
serică, în cancelariile domneşti, pentru acte sau
cronici de curte. Desigur, el foloseşte şi unei co
municări imediate, în c orespondenţă ; dar nu se
face apel la scris pentru a dezbate, a discuta o
chestiune. în tipografiile afectate bisericii se tipă
resc cărţi de cult, în centrele monastice se redac
tează manuscrise cu caracter religios, la curţile
princiare sau la cele boiereşti se scriu anale. Evi
dent, capacitatea individuală nu poate fi stăvilită,
şi cărturari din diverse locuri alcătuiesc lucrări de
un caracter nou, care vădesc tendinţele intelectuale
ce încep să se contureze. 1n ansamblu Însă, scrisul
se încadrează în cultura omogenă, care îmbină
cuvîntul rostit cu cel scris şi cu zugrăveala ; pre
domină, ca în orice civilizaţie tradiţională, auzul,
în raportul «a auzi - a spune» , care-şi asociază,
pe un plan secundar, «a vedea - a face» . S-a
remarcat, de altfel, că în culturile sud-est euro
pene auzul a fost considerat simţul cel mai auto
rizat şi mai demn de încredere ; în Serbia medie
vală, martorul era desemnat prin «svedok» - un
individ care ştie ceva despre o întîmplare sau o
persoană -, sau prin <tposluh»
o persoană
care poate furniza o relatare din auzite -, deci
nici unul, nici celălalt nu aveau calitatea de obser
vator, de oameni care «au văzut» . însăşi gestica
s-a supus influenţelor şi s-a modificat chiar pen
tru exprimarea afirmaţiei şi negaţiei. 27 Treptat
însă, rolul scrisului a crescut, dar pînă în 3ecolul
al XIX-lea el nu a subjugat cuvîntul rostit ; cu
siguranţă şi datorită rolului pe care l-a deţinut
retorica pînă către sfîrşitul secolului al XVIII-lea.
În asemenea condiţii, pînă în secolul al
XIX-lea, scrisul nu a înregistrat Întreaga gamă a
exprimării, c i a reţinut numai o parte din for-

27 Traian Stoianovich, A S1udy ;„
York, A. Knopf, 1967, p. H-:54, :58.

Balkan d11iliza1ion,

New
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mele de exteriorizare ale mentalităţii. Pus în sluj ba
îndeplinirii une'i funqii, investită cu o autoritate
recunoscută în viaţa colectivităţii, scrisul reflectă
cel princiar,
condiţiile împlinirii unui o/ficium
cel ecleziastic, cel aristocratic. Sînt scrise decizii
ale domnului, sînt sculptate în piatră acte memo
rabile, sînt perpetuate cărţi destinate cultului, sînt
consemnate întîmplări hotărîtoare în destinul unei
ţări. Alte forme sînt lăsate în seama expresiei orale
şi a celei « figurative» . în scris nu va fi regăsită
întreaga activitate intelectuală a societăţii, ci nu
mai cea «Oficială» , pînă în epoca umanistă, cînd
scrisul îşi începe expansiunea, care se desăvîrşeşte
în epoca romantică, cînd scrisul invadează toate
sectoarele activităţii intelectuale, separîndu--se de
folclor şi de arta plastică.
Devine evident că o serie întreagă de necesi
tăţi spirituale s-au exprimat pe cale orală sau prin
sculptură şi pictură. Întreaga societate s-a « delec
tat» ascultînd balade şi cîntece, ,p articipînd la săr
bători şi obiceiuri legate de ciclul anual, pînă tîr
ziu, în primele decenii ale secolului al XIX-lea.
Dramaticul religios cultivat de biserică a oferit
alte prilejuri de participare la un « spectacol » . De
aceea nu este utilă construirea unei teorii care să
explice interferenţa dintre cult şi popular, prin
apelul la existenţa unor trubaduri de curte. :!B Ac
tivităţile care nu au depins de practicarea unui
officium au fost lăsate în seama comunicării orale,
şi faptul a contribuit enorm la interpenetrarea
scrisului şi oralului. Dar în exprimarea orală nu
s-a cumulat numai literatura populară, ci şi vor
birea frumoasă legată de prilejuri ocazionale, şi
aşa se explică faptul că un Neculce, care nu ur
mează cu supunere modele clasice, atunci cînd
scrie dezvoltă o frază admirabilă, făurită de co-

28

P. P. Panaitescu,
p. 2 17.

lncep111urile 1i biruin/a scrisului În limba
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municarea aceasta, «cultivată» de-a lungul timpu
lui. în sectorul vorbirii neoficiale. Dacă paşop
tiştii nu au moştenit o bogată tradiţie beletristică,
faptul se datoreşte, incontestabil, acestei circum
scrieri a activităţii scriitoriceşti, şi nu unei insu
ficiente dezvoltări culturale, cum au pretins ei.
Călătorii străini au consemnat frecvent faptul că
atunci cînd au fost invitaţi la un «spectacol» au
asistat, de fapt, la o sărbătoare populară. Scrisul
nu s-� : xtins În această direcţie, pînă în epoca
umanista.
Expresia altor grupuri de preocupări sau fră
mîntări intelectuale s-a desfăşurat în pictură, care
pe de o parte evoluează sincron cu scrisul, iar pe
de altă parte completează mărturia adusă de
acesta. Cercetările întreprinse în ultimii ani, pe
urma unor perspective deschise de cîţiva specia
lişti, în ultima jumătate de veac, au regăsit în lim
bajul pictural expresii ale unor tendinţe ideologice
formulate sub haina canonului figurativ, prin a·so
cieri şi dispuneri sesizante ale temelor. Ci1lirea
picturii exterioare moldoveneşti , a teone1 de
chipuri, în lumina datelor oferite de investigarea
\·ieţii social-politice, a surprins interveruţÎi evidente
e1 l c artistului sau cititorului şi a aruncat noi lumini
asupra tendinţelor ideologice, care nu apar decît
firav în anale, în documente, În corespondenţă sau
inscripţii. Pentru secolele al XVI-iea şi al XVI I-iea,.
această lectură este strict necesară, în cadrul isto
riei mentalităţilor, tocmai datorită faptului că în.
aceste veacuri, pînă spre mijlocul secolulu'i al
XVII-iea, pictura a exprimat cu mai multă sen
sibilitate decît scrisul viziunea despre l ume a oa
menilor.
Să ne referim aci la mărturia pe care ne-o
procură trei monumente aflate în regiunea Dră
găşanilor, de pe valea Oltului, la distanţă redusă
unul de celălalt. Reprezentările au aici acel dublu
caracter care a fost constatat la Argeş, în cutoS
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ria lui Neagoe : unul religios, care se încadra în
iconografia tradiţională, altul social-politic, care
rememora, prin simboluri, momente istorice sau
fapte exemplare din trecut.
Pictat în 1 5 36 de · Dumitru zugravul, schitul
Stăneşti fusese ridicat de paharnicul Giura, fiu vi
treg al logofătului Harvat, «pierit În luptele cu
agarenii» în 1 5 24, şi el însuşi dregător al curajo
sului luptător pentru independenţa ţării, Radu de
la Afumaţi. �9 Pe pereţi se desfăşoară o pictură
«edificatoare» : mucenicii apar ca războinici, în
zale, cu scut, tolbă cu săgeţi ; un sfînt Mina are
un scut de cruciat. Asceţii sînt de o severitate de
săvîrşită. La baza turlei apare o reprezentare a
maramei dată Veronicăi şi alta a c ărămizii cu chipul
de pe năframa lui Avgar, motiv mai rar întîlnit. în
ansamblu, o succesiune de figuri care exiprimă o
mare dîrzenie şi evocă o tradiţie cu un prestigiu ce
nu cunoaşte cedări.
. Cîţiva kilometri mai departe, se află mănăsti
rea Mamu, pictată de celebrul Pîrvul Mutul şi
de Marin. Şi aici registrele se ordonează după
prescripţiile bizantine, dar costumaţia este mult
�9

Pleşia, Contribuţii la istoricul mănăstirii Stăneşti şi al
în Mitropolia Olteniei, 1965, 5----6 ; Ştefan An
<lreescu, Observaţii asupra pomelnicului mănăstirii Argeş, în
Gla!!d biuricii, 1967, 7-8, p. 826. Interpretarea noastră se
Dan

ctitorilor ei,

întemeiază pe observaţiile făcute cu prilejul unei cercetări între
prinse cu aproxim:itiv cincisprezece ani în urmă. Ea beneficiază
de constatările lui Pavel Chihaia, care în Consideraţii despre fa
fada biJericii lui Neagoe din Curtea de Argeş consemnează ra
portul dintre cele două categorii de reprezentări ( citat de noi
supra) şi stabileşte o convingătoare legătură între politica Bu
zeştilor şi «vorbirea morţilor» din portretul principelui Petru
Cerrel de la mănăstirea Căluiu în momentul în care se urca pe
tron Mihai Viteazul. Despre portretele domneşti de la Snagov ş i
despre reprezentarea chipului marelui logofăt Tudor din Dră
goieşti pc peretele vestic al naosului bisericii din Stăneşti, decapi
tat în anul în care era pictată biserica, amănunte la Ştefan
And reescu. Misterul 11nor fresce, în Magazin istoric, 1970, 1 1 ,
p . 1 3- 1 9 . Vezi ş i Carmen Dumitrescu, studiu citat î n Biblio

grafia comp/eme1!l:rrii.
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laicizată, iar coloritul este cald. În turlă apare un
Pantocrator, iar printre chipurile de mucenici
- Eustatie Plachida şi soţia sa, Tatiana. Pe pe
retele din dreapta naosului se află Grigore Deca
politul şi Nicodim de la Tismana, pe pereţii fe
restrei - Varlaam şi loasaf, apoi Matei Basarab
c u doamna sa Elina, Constaintin Brîncoveanu cu
principesa Maria si cei patru băieţi şi şase fete.
Lingă uşă stă proro cul Iona, care nu mai ţÎşneşte
vertical din chit, ca la Stănesti. Pictorul Marin
a executat doar cîţiva ani mai înainte fresca din
paraclisul Hurezului, împreună cu Preda. Acesta
pictează apoi, în vremea în care Marin este la
Mamu, bolniţa Hurezului împreună cu Nicola. Ce
impresionează aici este prezenţa artistului. Preda
şi Nicola înfăţişează o Punere În mormînt, în
care linţoliul străveziu lasă să apară coloritul tru
pului ; în Moartea lui Efrem Sirul, ei insistă asu
pra detaliilor şi prezintă pe bătrînii care se adună,
unii venind pe targă, alţii aduşi în cîrcă, alţii că
lare pe asini ; în Uciderea arhidiaconului Ştefan,
ei imaginează îngeri care adună în coşuri pietrele
aruncate asupra mucenicului ; iar atunci cînd evocă
istoria ecleziastică, ei înfăţişează printre cei care
trag cu căngile de corabia bisericii pe Calvin, iar
printre cei care trag cu arcul - pe Mahomet,
pe jumătate înghiţit de infern. Referirile la con
temp oraneitate sînt vizibile, aşa cum remarcabil
este aportul personal al artiştilor.
Ceea ce reţine atenţia este faptul că în com
plexul Hurez, ca şi la Mamu, apar sfinţii care
erau consideraţi protectori ai ţării - ca Grigore
Decapolitul de la Bistriţa s i Nicodim de la Tis
mana, sau cei cunoscuţi din lecturi - ca Var
laam şi Ioasaf (a căror viaţă fusese tradusă de
Udrişte Năsturel din slavonă în română, În 1 648) ;
este probabil ca Eustatie Plachida cu familia să
apară tot ca rezultat al unei preferinţe, poate a
domnitorului (avînd în vedere că anterior, după
67
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dte ştim, el este reprezentat singur, la Athos sau
Ţările Române). Se poate vorbi de o pictur:i
«patronală», care în cadrul tradiţional dă liber
tate artistu!ui să încerce variate moduri de ex
presie, iar ctitorului - posibilitatea de a comanda
anume scene sau portrete. În orice caz, galeria fa
miliei domnitoare şi a ascendentei sale de la Hu
rez vădeşte o ostentaţie monarhică ce nu poate fi
regăsită în necropolele domneşti de la Rădăuţi
sau Curtea-de-Argeş, unde linia princiară este re
constituită de pietrele tombale şi de cîteva fresce ;
o încercare de a constitui o «cronică pictată <l.
domnilor Ţării Româneşti» a fost făcută, proba
bil. la Snagov, unde fusese pictată o a doua serie
de portrete pe peretele s u dic al lăcaşului. Dar la
Hurez, ctitorul nu mai evocă predecesori, ci «casa,..
lui care guvernase şi îşi expune drepturile să o
facă în continuare, Într-o ţară care-şi defineşte
pe�onalitatea în aria culturală sud-estică, legînd
instituţia tradiţională şi anterior universalistă, bi
serica. de destinele «patriei » : sfinţii protectori
vorbesc, la rîndu! lor, despre o tradiţie locală.
Cîtiva kilometri mai departe de M am u , şaizeci
de ani şi ceva mai tîrziu, un popa Gheorghe, cu
fratel e său Andrei (cu care picta şi fostul schit
Bunavestire din Pietrarii-de-Jos, în 1 763 ), ajutaţi
de alţii, zugrăveau biserica Şerbăneşti, înăltată de
un jupan Matei ; aci, chipurile de sfinţi devin por
trete separate, iar un ostaş poartă numele Teodor,
fără să se mai precizeze dacă este vorba de Teodor
Tiron, sau de Teodor Stratilat. în alte monu
mente din a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea, caracterul «Votiv» al picturii este �i
mai clar ; la Răşinari, l îngă Sibiu, unde se copiază
numeroase manuscrise, printre care şi lnvăţăturile
lui Neagoe, pereţii exteriori ai bisericii din piaţă
au fost p ictaţi prin donaţii particulare, iar acolo
unde un spaţiu a rămas alb, pictorul a notat că
«aici a spus că dă banii cutare �i n-a dat».
în
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În mod evident, predica prin imagm1 ş1-a pier
dut treptat coerenţa, În favoarea dezideratelor per
sonale, individuale. Treptat, figuraitivul s-a separat
de scris, dar a marcat prin evoluţia sa, spre artă.
ca şi prin ancorarea în imediat şi pr'in exprimarea
dezideratelor individuale, un traseu pe care 1-a
parcurs, paraiel , scrisul ; deoarece separarea nu va
fi niciodată completă.
Atît în literatura orală, care asimilează cu uşu
rinţă forme ş i motive din culturile vecine, cît si
în pictura dependentă pînă în secolul al XIX-iea
de recomandările bizantine, se lasă surprinse note
originale 30 ; în literatura scrisă, traducerile abundă,
apelul la modele străine este frecvent, dar de fie
care dată, opera scrisă În limba romS.nă reflectă
o necesitate interioară, pe care o reliefează crea
ţia originală. Laolaltă, operele se înscriu într-un
cadru, şi D. S. Lihaciov, referindu-se la vechea
cultură rusă, a vorbit despre un «Sistem de genuri
literare» 31, Un atare sistem depinde de stadiul
mental pe care îl pune în lumină. Mai întîi fi\.I
A
•
•
•
>J
rav, Am masura
1n care .e rm
scris
se exprima
numai o parte din preocuparile intelectuale, cea mai
mare parte fiind încredinţată cuvîntului rostit pe
risabil sau scrierii în imagini care se supune unor
modele rigide. Pe urmă mai deplin, de îndată C;!
scrisul se angajează în dezbatere ; în acel moment,
lîngă literatura destinată cultului apare cea cu
scopuri de edificare morală sau polemice, aşa cum
tîngă seria de anale apare istoria partizană sau
istoria marilor restituiri. Mai greu se afirmă li
teratura de delectare, pe care o domină mitologia
populară sau suspiciunea bisericii, cu o autoritate
puternică în societatea feudală.
30 Vezi studiile lui Adrian Fochi despre motivele din folclorul
român comparat cu cel balcanic din Rev11e de1 etude1 rnd-est
europeenes.
31 Studiu citat şi comentat
::le Dan Zamfirescu, op. rit.,

p. 2 3 .
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Cert este, însă, că fiecare moment de densitate
marchează o nouă diversificare, împl inind rosrn
rile scrierii, care mai ales după apariţia tipogra
f iei s-a deschis spre cultura maselor şi a participat
la continua divizare a unui domeniu mai înainte
omogen. Expresia individuală, ca şi aceea proprie
fiecărei societăţi, datorită acestui «ferment» care
este cartea 32, şi-au aflat treptat un îagaş.
în fiecare moment, cărţile se regrupează pe ca
tegorii, evocînd existenţa unor «literaturi» (sa
pienţială, istorică, de delectare, sau cu funqii li
mitate - ca epistolografia, imnografia, poezia
encomiastică etc. ) ; dar în fiecare moment «lite
raturile» Înglobează alte grupuri de cărţi, În func
rie de nivelele culturale. Diversificarea, care an-
trenează specializarea, grupează, de fiecare dată,
cărţi noi alături de unele moştenite, împingînJ
celelalte opere vechi ori spre alte domenii, ori
spre alt nivel. Cu alte cuvinte, scrierile . care se
plasează pe o traiectorie lungă pornesc ca mem-·
bre ale unei anume categorii, pentru a trece apoi
în altă categorie, din momentul în care În cate
goria lor de origine şi-au făcut apariţia opere cu
un conţinut nou. Este cert că amplele cronografe
care au i ntrat in circuitul limbii române în etapa
umanistă au răspuns necesităţii de a cunoaşte cîte
ceva din istoria universală ; În etapa iluministă,
compendiile şi manualele de istorie universală,
scrise în spirit critic, le-au înlocuit, împingîn
du-le fie pe nivelul popular, unde s-au alăturat
scrierilor de imaginaţie, fie Într-un mediu con
servator, cel monahal, unde au continuat să fie
considerate scrieri istorice.
Dar abordînd domeniul mult mai delicat şi mai
subtil al lecturii, aducem În discuţie oamenii, cu
psihologia lor.
�2 Vezi cap. 8 din Lucien Febvre et Henri Martin, L'appari
tion d11 livre, Paris, Albin Michel, 1958 (reedit. în 1 97 1 ) .
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lll. L u m e a c ă r ţ i i se polarizează în jurui
actului de realizare a operei (autorul care d�
pinde, parţial, de patron sau editor ; lucrătorii
cărtii - tipograful, corectorul, gravorul, legăto
rul) şi de încorporare a ei în viaţa intelectuală
(cei care o difuzează - colportorii, negustorii,
mai tîrziu librarii �i acei heralzi care o citesc în
adunări, în şezători mai ales). Cartea are apoi o
lume a ei, cititorii.
în secolul al XVII-lea şi în cel următor. cartea
este produsă în tipografii bisericeşti . In asemen�a
condiţii, cartea imprimată nu scoate din uz ma
nuscrisul, care îşi asumă tratarea problemelor ne
incluse în tipăriturile apărute sub presele ecle
ziastice. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea .
tipografii particulare Încep să lucreze, contri
buind la accelerarea producţiei, dar şi a diversi
ficării.
Faţă de situaţia din celelalte societăţi sud-est
europene, se impune atenţiei faptul că pe terito
riul locuit de poporul român se formează pu
ternice centre culturale şi de aceea dezvoltarea cul
turii române se desfăşoară sub impulsul acestor
focare interne (În timp ce alte culturi din Sud
Est depind de centre externe, ca Veneţia, Constan
tinopol, Buda, Viena sau chiar Bucureşti, I aş i ş i
al te oraşe româneşti 33) ; centrele eul turale furni
zează cadre activităţii intelectuale, dar şi o pături
de cititori literaturii care nu este destinată ritu
lui ecleziastic. La Braşov se tipăresc p rimele cărţi
româneşti de către Coresi, În a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, pentru ca un secol mai tîr
ziu limba română să se instaleze definitiv În ti
pografii, după ce intrase, mult mai devreme, în
uzul cancelariilor. La sfîrşitul secolului al
XVIII-lea apar tipografii particulare la Braşov şi
33

Cp.

P. Dinekov, La division e n pcriodes d e la li1terat11re

bulgare vue a la lumiere du developpement des litterat11res bal
kaniques, în Etudes balkaniq11es, Sofia, 1966, 4, p. 10-1 1 .
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Sibiu. iar numeroase cărţi sînt p ublicate în impri
meria «illirică» de la Buda. Spre aceste centre se
îndreaptă manuscrise care mai înainte ar fi trebun
să fie destinate unei circulaţii restrînse. După 1 829,
cînd apare presa cotidiană, schimbul de idei şi cir
culaţia valorilor culturale sînt mai vii ; dar
această accelerare de ritm nu e�plică ecloziunea
care a putut fi considerată o « renaŞtere» (dato rată
lui Lazăr şi Asachi) . Efervescenţa intelectuală be
neficiază de interesul oamenilor de la începutul se
col ului al XIX-lea pentru noul univers material şi
uman, dar şi de diversificarea preocupărilor inte
l ectuale din deceniile precedente. Studiul lălobal al
literaturii - al cărţilor istorice, de ştiinţa, de fi
losofie, be!etristice etc. - dezvăluie structuri men
tale care evoluează nu numai datorită unor asi
milări de elemente străine, ci mai ales datorită
tensiunii dintre tradiţie şi noile achiziţii.
De altfel, nu poate fi pierdut din vedere faptul
că în eul tura română se petrece un fenomen uni::
în Sud-Estul european : limba vernaculară devine
de timpuriu limbă de cult şi limbă de cultură.
Din momentul în care limba vorbită a devenit
limbă de cultură s-au deschis o serie de perspec
tive cu profunde consecinţe asupra evoluţiei cul
turii, în răstimpul de care ne ocupăm : biserica
părăseşte caracterul său universalist şi se inte
grează total în viaţa politică şi socială a Princi
patelor ; activitatea tipografiilor este impulsionată
în special de mediul curţii şi de centrele intelec
tuale, în care sensibilitatea faţă de nou este mai
mare ; ca atare, impactul centrelor culturale in�
terne va creşte, şi aşa se explică faptul că în mo
mentul în care pe tronurile Principatelor sînt insta
laţi principi fanarioţi, cărţile în l imba greacă apar
sporadic, în timp ce proporţia cărţilor în limba
română sporeşte în mod vertiginos ; utilizarea lim
bii vernaculare facilitează evoluţia permanentă a
conceptelor şi a utilajului mental în general ; în
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sfîrşit, adăug�m - fără a epuiza toate aspec
tele . - că utilizarea aceleiaşi limbi în mediul ru
ral ca şi în mediul urban permite o continuă
comunicare Între cultura orală şi cea scrisă.
Această interpenetrare este facilitată atît de fap
tul că în general curtea princiară nu are posibi·
litatea să dezvolte o cultură aristocrată, cit şi d-!
separarea puţin netă Între clerul de jos şi clerul
de sus ; în asemenea condiţii, intelectualii îşi asumă
tacit sarcini tot mai importante, şi datorită ascen
siunii lor se petrec, În anumite momente, înnoiri
profunde în continuitatea culturală.
Dar constatînd o continuitate culturală, istori
cul nu se mai poate limita la reliefarea unor surse
şj a unor filiere . De fapt, chiar din punct de ve
dere filologic, frapant este că receptarea operelor
străine are un caracter asincron (şi deci nu se face
o asimilare care să trădeze un permanent apel la
o cultură m ajoră, fidel copiată), şi ea se efectuează
printr-un proces de remodelare a operei străine (în
textul tradus se fac intervenţii masive, tăieturi,
inversări, modificări şi amy le completări). 3 1 Aten
ţia istoricului este reţinuta de modalitatea în care
se face asimilarea, de difuzarea operelor scrise, de
audienţa lor : se limpezesc astfel raţiunile care au
prezidat la selectarea unei opere, la adaptarea ei.
la dif� area ei în mediul curţii şi al boierimii sau
În mediul rural.
Apare întrebarea : unde sînt scrise cărţile �1
manuscrisele şi pentru cine ? în linii mari , se
poate răspunde că pînă la sfîrşitul secolului al
XVI II-lea există cîteva centre tradiţionale, c a
mănăstirea, care cultivă o literatură cu un cadru
închis, sau obştea ţaranească, ataşată culturii
orale în principal ; există apoi un centru instabil
- oraşul -, care participă la elaborarea şi difu34 Mai pe larg în capitolul final al lucrării noastre Cărţile de
inţelepciune.
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zarea culturii scrise, dar fără continuitate, dato
rită presiunii imprevizibile a evenimentelor poli
tice. Oraşe înfloritoare sînt distruse de războaie
si de incursiuni ale unor bande înarmate de pradă,
pînă în secolul al XIX-iea ; lipsite de fortificaţiile
ocrotitoare, ele sînt la cheremul întîmplării : sînt
nimicite şi renasc. Altele decad, datorită schim
bării drumurilor comerciale, Într-o viaţă econo
mică dinamizată doar de negoţ. Era expansiunii
urbane nu începe în Sud-Estul european, ca şi În
restul continentului, decît după mijlocul secolului
al XVI II-lea, dar creşterea nu devine stabilă de
cît după mijlocul secolului al XIX-lea. Dacă În
secolul al XVI-lea, Constarntinopolul avea 1 00 OOO
de locuitori, de-abia după 1 8 5 0 izbuteşte un al
doilea oraş să atingă asemenea proporţii : Bucu
reştii. în jurul anului 1 900, numărul oraşelor cu o
a semenea populaţie se ridică l a cinci : Constantino
pol, Bucureşti, Atena, Salonic şi Adrianopole, iar
către 1 9 1 0 s-a adăugat Sofia ; pe la 1 920, intraseră
în acel grup şi Pireu, Belgrad şi Zagreb. 35 Cen
tre dinamice sînt tipografiile, care grupează me�
teri, în acelaşi timp cărturari, şi cancelariile prin
ciare şi boiereşti. Din secolul al XVII-iea, cînd
boierimea depinde tot mai mult de funcţia ocu
pa tă în a.p aratul statal şi cînd administraţia 5e
complică, apar tot mai frecvent dieci şi logofeţi
ai dregătorilor 36 ; cancelaria princiară se dezvoltă,
şi logofeţii sînt în general, după atestarea cronica
rilor, « Scriitori buni şi cărturari», chiar sfetnici ;
logofătul al treilea deţine pecetea şi redactează şj
citeşte domnului corespondenţa, fiind în fond u.'.1
consilier. 3i
Traian Stoianovich, op. cit., p. 1 66--1 67.
Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători di"
Ţara Românească şi i\foJdova, sec. XIV-XVII, Bucureşti Edi
tura Academiei, 1 968, p. 8 1 .
0 7 Idem, ibid., p . 1 8 5 .
35

36
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Cine sînt cei care pătrund în tipografii ş1 10
cancelarii ? Ştiutorii de carte, evident ; «elogiul
culturii» pe care-l întîlnim din secolul al XVI I-lea
dovedeşte că orăşeni sau ţărani au putut intra în
a ceste focare, alături de fii de boieri, de rang mare
sau mai mic. Aci, deci, se întîlnesc oameni din
medii diverse, şi ei aduc cu sine viziunea despre
lume a grupului din care provin. Din acest motiv,
opera străină care este tradusă, la un moment dat,
capătă un anumit caracter : traducătorul o «remo
delează», eliminînd fragmentele care i se par in ac
ceptabile şi adaugînd altele, cu convingerea că îl
completează pe autor, astfel ca rezultatul final �ă
se poată integra în mediul cultural pe care-l cu
noaşte traducătorul.
De aceea, nu este suficient să urmărim traiec
toriile operelor în timp şi modul În care ele stră
bat un mediu sau altul ; esenţială este, în acelaşi
timp, analiza textului. Dar o analiză care să nu
se cantoneze numai În studiul aspectelor lingvis
tice, ci să urmărească, mai departe, preschimbările
intervenite în aparatul conceptual, În «utilajul
mental » al cărturarilor.38 Este posibil ca un aut0r
foarte «modern » să pătrundă Într-un nou circuit
cul tural ; dar dacă va fi readaptat şi înveşmîntat
Într-un limbaj tradiţional, evident că mare parte
din noutate se va pierde.
S-a vorbit de un voltairianism pe care-l constată
călătorii străini În anumite medii din Greci;:i şi
din Ţările Române, dar el nu poate fi confundat
cu cel care se afirmă în centrele din alte ţări. Dac:l
analiza se opreşte numai la aspectul exterior, l a
simpl a apariţie a unor titluri noi, frămîntarea
ideologică nu va fi surprinsă În toată amploarea
38 Vezi Georges Duby, Histoire des mentalith, în L' hirtoire et
ses methodes, Paris, Pleiade, 1967, p. 937-966, ca şi lecţia inau
gurală la College de France a aceluiaşi, publicat:i în Annales.
1971, 1, în care istoricul francez pledează în fa\·oarea istoriei
globale.
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ei. Dacă vom considera Aventurile lui Telemac, cu
un destin p rodigios în Sud-Estul european, «O scri
ere tipică a iluminismului francez». atunci vom
conchide că traducerea acestei opere marchează
apariţia iluminismului în aceste culturi.„ Dacă
vom statua că învăţămîntul princiar este cel care
a schimbat mentalitatea oamen ilor, atunci vom
inventaria autorităţile străine la care au făcut
apel diverşi dascăli în epoci diferite şi vom con
chide că de la un moment dat oamenii au început
să gîndească altfel ca înainte numai pentru că au
aflat o serie de nume noi. Fragmentul va p retinde
că explică totul , şi sursa greacă - întrucît învă
ţămîntul se făcea în limba greacă - va fi căutată
peste tot, chiar atunci cînd ea nu există (ca în
cazul primei traduceri române din literatura en
gl eză, versiunea lui · Essay on Man al l ui Pope) ;
orice comparaţie cu procesul de învăţămînt din
universităţile europene se va transforma î n p ane
giric al didascal ilor, aşa cum orice referire la
Lursurile predate de ei, nesusţinută de o analiză a
textelor păst rate în manuscris, va căpăta caracter
encomiastic.39
Textele pun în lumină o gamă de atitudini plină
de cromatisme : traducătorul , corectorul, copistul
intervin activ, dezvăluind propriile lor concepţii.
Notele personale ţin de formaţie, care a fost do39 Ne referim la concluziile cărţii Ariadnei Camariano-Cioran,
.1cademii/e domneşti din Bucureşti 1i Ia1i, Bucureşti, Editura
Academiei , 1 97 1 , marcate de o pasiune polemică ce transfigurează
pînă şi citatele partenerilor de discuţie ai autoarei. Privitor la
învăţămîntul superior de pe continent, J. Le Goff distinge o Uni·
,·ersitate medievală de una modernă, între ele plasîndu-se «uni
Yersitatea regimurilor absolutiste» - cf. Les rmiversites euro
?eennes du XIVe au XVIIIe siecle, Geneve, Droz, 1967. Pentru
şcoala din Cîmpulung, vezi Monografia lui Dan Simonescu (Pi
reşti, 1970, p. 1-48 ) , tipărită cu prilejul comemorării tricente
narului. De asemenea, Gh. Pârnuţă, Istoria îni·ăţămîntului 1i 1tin
direa pedagogică din Ţara Româneasră, sec. XVII-XIX,.
Bucureşti, Editura didac:ică şi pedagogică, 197 1 .
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bîndită în familie, în timpul şcolarităţii ( elemen
tară, superioară - în ţară sau În străinătate -,
de la un preceptor - de obicei străin - în fami
liile boiereşti, sau un dascăl itinerant român, plă
tit de orăşeanul sau ţăranul care vrea să înveţe) .
Apoi, cărturarul astfel format începe să citească,
să caute cărţi, apelînd la scrierile cele mai răspîn
dite în mediul său (ca Grigore Deleanu, care strînge
in biblioteca sa Enciclopedia l ui Ioan Patusas, Ca
petele lui Agapet sau istoria Chinei şi Belizarie de
Marmontel40), ori solicitînd mereu «Scrierile noi»
(ca un Iordache Roznovanu sau Ioan Balş4 1 ) . în
cepe să dispună de un « utilaj mental» cu care tra
duce sau compune cărţi originale. Aşadar, textul
dezvăluie concepte, moduri de a gîndi, care fac
evidente atitudini sociale. Viaţa operelor în ca
drul exprimării şi pe undele temp orale depinde de
viaţa oamenilor care le elaboreaza şi le percep.
Iar viaţa oamenilor se desfăşoară între coordo
natele unei existenţe social-economice : Într-un me
diu rural supus exploatării externe, ca şi celei aris
tocratice, care din secolul al XVI-lea a urmant
'
o sporire a înrobirii ţăranilor, menită să permită
feudalismului patriarhal să se transforme în feu
dalism monetar şi în feudali'sm pus în slujba co
merţului capitalist ; sau într-un mediu rural, care
şi-a apărat cu tenacitate, În special În zonele de
dealuri şi de munte, libertatea, constituind ceea ce
40 N. A . Gheorghiu, Grigorie al Sidei, Paris, 1953, p. 30-42,
unde este prezentată biblioteca sa.
41 Cornelia Papacostea-Danielopolu, O bibliotecă din Moldova
la Începutul secolului aJ XIX-iea. Biblioteca de la Stînca, în
Studii 1i cercetări de bibliologie, V ( 1963) ; de asemenea, pentru
Roznovanu, articolul lui Vlad Georgescu şi textele editate de
N. Isar în Revue des hudes sud-est e11ropeennes, 1970, 2 . C. I.
Karadja, Un bibliophile moldave au debut du XIX• .r ihle : le
grand ecuyer Ion Ba//, în Academie Roumaine, Bulletin de la
.rection historique, 1947. Inventarul bibliotecii lui Petru Maior a
fost publicat de Nicolae Albu în Revi1ta arhivelor, 197 1 , 4,
p . 590-593.
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Dimitrie Cantemi r a denumit « republici » , referin
du-se la o rganizaţiile confederale intersăteşti d i n
Cîmpulung, Tigheciu, Vrancea 4 2 ; într-un mediu
urban, la rîndul său asalta,t de curte sau de boieri,
dar izbutind uneori să-şi păstreze o autonomie ;
în clasa boierească, unde cei care, din momentul
în care au dezarmat (l a propriu şi la figurat) �i
s-au ataşat inte gral funcţiei oferite de p rincipele
străin, sînt p reocupaţi doar de menţinerea «unui
aran jament» cu puterea suzerană, la rîndul ei dor
nică să refacă condiţia «Statului de pradă» nomad
din trecut, care se ajuta în realizarea exploatăr; i
fiscale, cu pătura suprapusă din interior 43 ; sau
printre acei boieri care doresc să extindă legăturile
c omerciale dincolo de limitele permise de mono
polul otoman şi să redobîndească puterea de dec'.
zie ; cărturarul poate intra În cler, care este ataşat
sistemului feudal sau Împarte existenţa cotidiană
a ţăranului.
El p rovine din aceste medii În momentul în care
începe să scrie, şi va p une la contribuţiie fie viziu
nea cu adînci rădăcini În trecut, pe care o deţin;:
din lumea răz.eşilor (acea viziune p e care o exprimă
cel mai p lenar impresionante dansuri ca Ciuleandr.i
sau / ocul fetelor din Căpîlna, evocînd tradiţii ce
par a îndrepta spre fondul dac), fie viziunea co
munităţii în luptă crîncenă pentru supravieţuire li
beră, fie concepţia «mobilă» a grupului care «Se
adaptează » , fie cea Înnoitoare, care vede în tradi
ţie o sumă de adevăruri ce trebuie continuu com
pletată, modificată, îmbogătită de studiul contin
genţelo r. In general, dezvoltarea culturii scrise se
datorează cărturarilor care fac o ascensiune marcată
42 Vezi H. H. Stahl, Les ancie11nes comm11na11tes vitlageoises
ro11mai11es, Bucureşti - Paris, Editura Academiei - Editions
du Centre National de la Recherche Scientifique, 1969, p. 250,
37.
43 Idem, ibid., p . 248.
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în viaţa socială din secolul al XVII-lea înainte44 :
ei dovedesc o permanentă disponibilitate faţă de
nou şi au în vedere «poporul» , un concept care se
clari fică treptat. Ei îşi asumă, Într-adevăr , sar
cini tot mai importante pe planul ideologiei, raliind
concluziile experienţei celor care se află pe poziţii
avansate În mediile trecute În revistă.
Funcţia îndeplinită de carte nu creşte l iniar.
Contribuţia ei la ancorarea problemelor majore ale
,-ieţii intelectuale în viaţa socială şi l a lărgirea au
dienţei, cu alte cuvinte la aprofundarea şi extin
derea procesului de «Cultivare», este ev i d en tă în
fiecare fază nouă de densitate. Dar această con tri
buţie apare la capătul unei tensiuni. Capetele lui
Agapet sînt utilizate atît de partizanii suprennţiei
p uterii spirituale, cît şi de partizanii puteri i tem
porale45 ; scrierile lui Marmontel sînt traduse atît
de cărturarii reformişti, cit şi de protagonişti i tran s
formărilor profunde ; codurile de legi sînt menite
să perfecteze sistemul existent, iar alteori să-l mo
difice. Este un motiv de a nu saluta orice traducere
î n mod festiv. Operele originale contribuie la dez
voltarea conştiinţei sociale ; dar nu toate aprecie
rile scriitorilor dovedesc o « deschidere » . Miron
Costin vorbeşte despre unitatea de neam, dar nu
întrevede unitatea politică ; Mihai Viteazul a de
păşit coloanele lui Hercule, pe c are învăţatul boier
moldovean le respectă. În schimb, Macarie Zaim
se face ecoul popoarelor balcanice şi al păturilor
populare din ţară atunci cînd scrie în cronica sa
siriană, contemp orană creaţiei lui Miron Costi n ,
despre Mihai ca « acest domn este vestit prin în
drăzneala lui În războaie şi istoriile ştirilor despre
el alcătuiesc o carte întreagă. Şi-a luat Ţara Ro
mânească, Moldova şi întreaga Ţară Ungurească . . .
4 4 Vezi Virgil Cândea, Lei intel/ectue/J du Sud-Eit europhn
"" XVIII• sii de, în Revue de1 hudei rnd-est e11ropee1mes,
1 970, nrele 2 şi 4.
4s Cf. Cărţile de î11ţe/epd11ne, p. 70-72.
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Numele lui s-a făcut auzit în lumea Întreagă»46 ;
chip desăvîrşit de cavaler, model de uman�tate.
Con ceptele evoluează, şi În timp ce, în 1 779, epis
copul Chesarie cheamă pe toţi să conlucreze la ri
dicarea «patriei» - pe boieri, negustori, meseriaşi,
ţărani -, în 1 821 Trudo r Vladimirescu răspunde
limpede că «patria» este poporul , «şi nu tagma je
fuitoril or» . Mentalităţile se tranformă, dar persistă
atitudini ce nu �ot fi explicate decît prin perma
nenţe care se lasa surprinse într-o serie de cărţi ce
se bucură de longevitate. Acestea se perpetuează şi
îşi adaugă scrieri de gen similar, datorită unei con
tinue receptări ce depinde de structurile mentale,
şi nu de o «originalitate a creaţiei» .
Î n epoca p e care o studiem, dreptul de autor nu
funqionează dedt arareori, iar scrisul nu este în
trevăzut ca un m ijloc de a exprima o viziune in
dividuală decît din secolul al XIX-lea Înainte.
Pînă tîrziu, originalitatea apare ca o rezultantă, şi
nu ca impuls originar, şi anume în măsura în care
operele elaborate s-au Încadrat Într-un complex de
preocupări specifice societăţii dintr-un anumit mo
ment. Ar fi ciudat, altfel , dacă am continua să ne
întrebăm de ce Aventurile lui Telemac se difuzează
fără numele lui Fenelon sau dacă am presupune că
Le tocsin des rois s-a difuzat fără indicaţia că este
o operă a lui Voltaire, numai din cauză că marii
inovatori se temeau să scrie numele unui ateu pe
manuscrisul lor„ . Şi aceasta într-o epocă În care
Henriada şi opera istorică a marelui scriitor erau
larg apreciate şi traduse.47 Adevărul este că pînă
tîrziu operele considerate interesante sînt traduse
fără să se menţioneze decît că fuseseră compuse de
un « bărbat Înţelept» ; acest titlu se pare că valora
48 Text editat de Virgil Cândea, Letopiseţul Ţării Românefli
(1292-1 664) in ver1iunea arabă a lui Mararie Zaim, în Studii,
1970. 4, p. 689.
47 Vezi studiul nostru Voltairianism fi rouueauism în vol.

Explorări.
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mai mult decît numele şi prenumele. De asemenea,
devine inteligibil faptul că în momentul în care
contactul cu Padova este direct, la începutul seco
lului al XVIII-lea, se preferă traducerea culegerii
Les maximes des Orientaux de Antoine Galland tra
ducerii lui Il Principe, după cum tot structura men
tală explică de ce la începutul secolului al XIX-lea
se traduc intens Florian, Gessner şi Moliere, şi
de-abia mai tîrziu Hugo, Dante sau Cervantes.
lmbogăţind treptat tradiţia culturală, operele
străine preluate direct prin traducere sau utilizate
prin prelucrare, s-au înscris pe traiectorii existente
în cadrul exprimării ; alături de operele originale,
ele au contribuit la modificarea traiectoriilor şi
chiar a cadrului. Parametrii adoptaţi ne permit
semnalarea unor aspecte de durată ale structurii
-culturii scrise de-a lungul a două secole.
ln primul rînd, se reliefează longevitatea
1 i t e r a t u r i i e t i c i i p o 1 i t i c e sau sapien
ţială, formată din cărţi care au furnizat cititorilor
şi ascultătorilor precepte de comportare În viaţă şi
explicaţii ale fenomenelor majore din destinul omu
lui şi al colectivităţilor, sub formă concisă de ma
xime, proverbe, sentinţe, pilde. Se includ aci pri
mele pravile, cazaniile, culegerile de Înţelepciune,
povestirile în care dezbaterea unor chestiuni este
-mai importantă ca «aventura» (Esopia, Sindipa,
Varlaam şi Joasa/, Archirie şi Anadan etc.) ; lao
laltă, ele au p ropus un mod de comportare şi au
oferit modele de umanitate. Le înglobăm sub de
numirea de «literatură etică politică » , deşi ele for
mează prin excelenţă o literatură fil osofică, În În
ţeles larg, p ornind de la caracterizarea pe care
Paul Lemerle o dădea unui întreg domeniu de ac
tivitate intelectuală din Bizanţ şi care constituie o
contribuţie originală în istoria civilizaţiei europene,
«un domeniu pe care n-aş putea să-l caracterizez
decît p rin cuvîntul grecesc politeia : o anumită artă
a vieţii sociale, presupunînd totdată sensul statului,
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al ordinii social e, desă vîrşirea instituţiilor şi ştiinţa
administraţiei şi o anumită imagine a omului privit
în mijlocul semenilor săi. O etică politică pentru
formularea căreia creştinismul s-a alăturat antichi
tăţii, îmbogăţind-o ,»1 8 şi care a fost dezvoltată în
societatea română prin aportul umanismului, al
conceptelor ilumi n iste , al ideilor romantismul ui re
voluţionar.
În al doilea rînd, longevitatea l i t e r a t u r i i
i s t o r i c e (cronografe, Alexandria, scrieri isto
ri ce) care a vorbit despre aventura umanităţii şi
a fundamentat continuitatea istorică a poporului
român, argumentînd vocaţia sa civilizatoare şi
drepturile sale la l'i bertate. Ea a contribuit la cris
talizarea conştiinţei culturale şi la afirmarea cul
turii române p e plan universal .
în al treilea rînd, afirmarea mai tardivă, a 1 i
t e r a t u r i i d e d e l ·e c t a r e (romanel e cavale
reşti şi satirice, romanele erotice, poezia, apoi li
teratura dramatică, nuvela etc .) cu manifestări
sporadice pînă fo epoca luminilor, În mare parte sub
impulsul barocului. Delectarea s-a subsumat timp
îndelungat imperativului edificării şi a depins, pînă
tîrziu, în formele de refl ectare artistică a realităţii,
de cultura orală.
Nu este lipsit de interes faptul că mari reprezen tanţi ai enciclopedismului romantic au recunos
cut În tradiţi a culturală un puternic filon popular
(creaţia artistică populară) şi un puternic filon
istoric (cronicile), fără să dea statut liter.aturii
eticii politice, pe care au înglobat-o fie în şirul
«cărţilor populare», fie direct în literatura religi
oasă, considerînd că poate supravieţui numai în
interiorul bisericii. Avem de-a face, evident, cu o
<'. t itudine determinată de dorinţa de a respinge48 Paul Lemerle, Bizanţu/ 1i originile riviliza/iei noastre, în
antologia, lui Nicolae Şerban Tanaşoca, Literatura Bizanţului·
Bucureşti, Editura Univers, 1971, p. 56-57.
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mare parte din modul de gîndire al societăţii «ve
chiului regim» ; a fost reţinut doar ceea ce cores
pundea noilor necesităţi spirituale şi În măsura în
care operele proveneau de pe un circuit «popular » ,
şi nu din mediul curţii fanariote, atacat d e ideo
logii paşoptişti . Studiul undelor temporale indică
alte traiectorii ale cărţilor de Înţelepciune, şi de
aceea face inteiigibilă «atitudinea» paşoptiştilor ;
literatura eticii politice nu a încetat să exercite,
însă, o [nfluenţă putemică asup·ra mentalităţii lor.
în momentele de densitate, asemenea atitudini
iSÎnt frecVMte k Stoln:icul Gmitaicuooo respingea
«basmele» populare (Alexandria), tot aşa cum ilu
miniştii (Ţichindeal, Şincai) atacau obiceiuri popu
lare care favorizau superstiţiile. Asemenea atitu
dini indică plenar faptul că în aceste momente au
loc revizuiri adînci ale cadrului exprimării, menite
să faciliteze afirmarea unor noi discipline, soliei
-rate de diversificarea preocupărilor. Revizuir.ea este
mult mai temeinică în iluminism decit În umanism,
mai ales datorită apariţiei l iteraturii ştiinţifice, care
transformă viziunea despre lume ; în romantism,
afirmarea individualismului creator pune în dis
cuţie Întregul sector al l iteraturii de delectare, dar
şi pe cel al literaturii sapienţiale, care dispare prin
metamorfoză În ştiinţa pol itică, metafizică, etică,
pedagogie. Afirmarea originalităţii pune capăt
preluărilor sub formă anonimă şi ridică o adevă
rată p roblemă, nouă : aceea a traducerilor.
În sfîrşit, cercetarea lumii cărţii constată că dez
voltarea culturii scrise se datoreşte unor cărturari
proveniţi din medii diverse, care exprimă puncte
de vedere variate, dar care prin orientarea lor spre
« obşte » , spre ceea ce ei disti ng a fi interesele gene
rale şi o audienţă largă, asigură scrierilor un rol
crescînd În clarificarea problemelor ridica te de o
existenţă socială şi politică tot mai complexă. În
noirii e, datori tă spiritului « tradiţional » care do
mină, nu sînt spectaculoase : în general , �criitorii
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refac o ascendenţă ori de cite ori redactează o carte�
înscriind contribuţia lor pe un filon existent. Dar
înnoirile din structurile mentale provoacă depăşiri
ale cadrului cultural. Acest apel deliberat la tradi
ţie, ca şi permanenta referire la filonul oral, mult
mai amp l u şi mai viguros decît c�l scr�s• . pînă tîr
ziu în secolul al XVII I-lea, favonzeaza mterpene
trările dintre nivelele culturale şi interzice scrisu
lui să se închidă între hotarele unei activităţi des
prinse de celelalte domenii, în care expresia este
orală sau figurată. D iseminarea centrelor culturale·
şi creşterea treptată a grupului de cititori, din a
doua j umătate a secolului al XVI II-lea, contribuie
la accentuarea caracterului popular al culturii
scrise ; în acest secol, majoritatea scrierilor apărute
în epoca umanistă intră pe un circuit popular, în
timp ce opere noi sînt scrise de intelectuali pro
veniţi din mediul urban sau rural. Frapant este
cazul cronicilor care - elaborate mai întîi În me
diul curţii principare, apoi şi în mediile boiereşti„
după ce capătă o dimensiune excepţională sub
pana umaniştilor boieri (care le transformă în
expuneri de probleme social-politice şi în incur
siuni în i storia civilizaţiei europene) - încep a fi
scrise, într-o formă populară, de cărturari mo
deşti, ca Stoica de Haţeg sau ca anonimii autori·
ai cronicilor rimate. 49 În asemenea condiţii, căr
turarii nu formează o «inteligenţia» cu un statut
p ropriu.
Toţi parametrii - durata operelor, înscrierea lor
în cadrul cultural, formaţia celor care participă la.
e!aborarea, realizarea, difuzarea şi lectura cărţilor
- dezvăluie din plin faptul că dezvoltarea este
sin cronă în cel.e trei provincii române separate de·
49 Vezi Cronica Banatului a lui Stoica de Haţeg, editată de
Damaschin Mioc, Bucureşti, Editura Academiei, 1969 ; Cronici 1i
povestiri române1ti versificate, sec. XVII-XVIII, editate de
Dan Simonescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1967.
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frontiere feudale, fapt care den otă o similitudine
desăvîrşită a structurilor mentale ; în linii mari, se
p oate vorbi de � re structurile mentale din societa
tea rom1ină strabătută de trei hotare.
Parametrii indică în acelaşi timp permanenta ex
tindere a sectorului culturii scrise în cadrul expri
mări1 , într-un ritm care este pus în lumină de mul 
tiplicarea operelor scrise, de amplificarea p roductier
scrise, ca şi de creşterea numărului celor care for
mează «lumea căqii» . în fiecare moment de densi
tate, ampli ficarea volumului de cărţi şi manuscrise
se datoreşte şi unei masive preluări de opere din
alte culturi : în etapa iluministă, ca şi În cea ro
mantică , traducerile şi prelucrările sînt numeroase.
Dar nu se poate afirma că însăşi apariţia acestor
etape se datorează lărgirii contactelor cu alte cul
turi ; atît condiţia «originalităţii» în secolele
XVI I-XVII I , cît şi permanentul proces de re
el aborare a scrierilor străine adoptate impun de
plasarea accentului de pe mecanimllll exterior al
a receptării » , spre p rocesul interior din cadrul cul
rural, spre mecanismul refacerii structurilor men
tale. Dacă o serie de opere au putut fi traduse din
pură imitaţie, undele temporale relevă faptul că
acestea s-au ancorat Într-o conjunctură, şi nu au
p ă truns pe palierul duratei lungi ; ceea ce a «ră
mas», participînd la creşterea organică a cadrului
cultural, s-a perperuat datorită faptului că a aderat
la structura mentală. Restul a dispărut odată cu
moda.
:\simil ările nu apar, în această lumină, drept
cauze, ci drept consecinţe ale restructurării cunoaş
tinţelor. tn nici o cultură, asimilările nu au un ca
r acter graruit ; nicăieri apelul la surse străine nu
este rezultatul unui capriciu, care se transformă
apoi în vector al dezvoltării intelectuale ; lărgirea
orizontului, sporirea contactelor cu realitatea (na
tura, societatea, universul uman ), antrenează o am
l'.'l i ficare a contactelor cu expresiile avansate ale
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gîndirii, care odată asimilate, sp npna restructura
rea cunoştinţelor. În fiecare moment de densitate
apare o tensiune Între moştenire şi noile achiziţii,
care deschide porţile noii sinteze ; contradiqia care
propulsează evoluţia nu este ac·eea dintre elementele
autohtone şi cele importate, de vreme ce în elemen
tele , a utohtone pot fi depistate remodelări ale unor
creaţii străine, iar în elementele importate - inter
venţii ale creaţiei autohtone (mai ales în epocile în
care a traduce nu a însemnat a reda cu fidelitate
fondul şi forma unei opere) . Contradiqia apare
între noile tendinţe şi fondul de opere moştenit. De
aceea, adevăratul aspect al « aculturaţiei» , al pro
cesului de restructurare a cadrului cultural prin
ampl ificarea schimbului de valori culturale, rezidă
în bilanţul întregului trecut pe care îl face la un
moment dat o societate50, cu scopul de a-şi p reciza
reperele intelectuale şi de a-şi defini personal itatea,
p rin trasarea unor făgaşuri de comportare, indivi
duală şi colectivă.
Reconsiderarea trecutului, evidentă nu numai l a
Stolnicul Cantacuzino, l a Samuil Micu sau la Mi
hail Kogălniceanu, ci la toţi umaniştii, iluminiştii
-şi paşoptiştii, este aceea care a modificat cadrul
exprimării, pentru a-l adapta la noua structură a
cadrului cultural, îmbogăţit de rezultatele cercetă
rii realităţii şi de concluziile prezentaote de expe
rienţa unor alte societăţi, care capătă o pondere
deosebită în conştiinţa autohtonă (după cum indică reprezentările colective, sub forma unor «ima
gini» ale culturilor străine).
În fazele de densitate, asimilările s-au integrat
În direqiile imprimate cadrului exp rimării şi, prin
tr-o retop ire, au participat la procesul original de
revizuire a trecutului. Acest raport dintre sinteză
şi origin alitate se regăseşte în toate etapele majore
50

Vezi Corrado Vivanti, Prefazione la Alphonse Dupront,

L'arcu/turazione, p.

18.
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pe care le vom trece în revistă, şi prin el domeniul
cultural s-a extins şi cristalizat.
în acest sens, mărturii preţioase ne oferă opera
umaniştilor ; Miron Costin ca şi Stolnicul Can
tacuzino se desprind categoric de tradiţia crono
grafelor, afirmînd net că istoria trebuie scrisă altfel
decît o scriseseră predecesorii lor. Ei nu îmbrăţi
şează însă istoriografia de critică măruntă, ci adîn
cesc tocmai preocuparea cronicarilor precedenţi,
care naraseră evenimentele petrecute în Ţările Ro
mane, subliniindu-le semnificaţiile, descifrînd în
succesiunea anilor firul vieţii poporului. Cărturarii
acestui timp pătrund apoi În noi domenii, scriind
poezie - ca Dosoftei sau Miron Costin, ori ro
mane alegorice şi tratate de filosofie - ca D imi
trie Cantemir - pe urmele unei vechi tradiţii,
ce se amplifică şi se împrospătează. Totodată, îşi
fac apariţia adevărate şcoli de pictură, favorizînd
l ucrul unor Înzestraţi meşteri a'i pensulei, care în
epoca brîncovenească reînnoiesc chipurile şi for
mele de expresie din ruloul imaginar transmis de
prestigioasa artă bizantină. În bună tradiţie uma
nistă, cărturarii şi artiştii se Întemeiază pe solidul
fundament ridicat de cultura antică, dar nu se În
feudează clasicismului greco-latin ; asemeni unui
Petrarca sau Ronsard, ei află în antichitate un mo
del sub raportul efervescenţei creatoare şi nu în
s�nsul copierii servile sau al convin gerii sterile că
peste o atare culme nu s-ar putea trece. Este, pro
babil, ceea ce îi distinge de un Nicolae Costin,
înecat în erudiţie şi într-un manierism fără pato s.
Problema este reluată de iluminişti, care bene
fi ciază de o tradiţie de cultură românească deplin
constituită la sfîrşitul secolului al XVI II-iea. La
rîndul lor, aceştia se folosesc de lucrul Înaintaşil or ,
dar În acelaşi timp urmăresc deliberat dezvoltarea
! u i . Pornind de la «VÎrstele» pe care Stolnicul Can
tacuzino le află În viaţa popoa,rel o r, Chesarie de
R îmnic încearcă să periodizeze istoria româniilo r ;
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utilizînd opera lui Miron Costin sau Dimitrie Can
temir, începe să-şi clădească impresionantele sale
anale Gheorghe Şincai, în timp ce Samuil ·Micu re
capitulează istoria activităţii intelectuale de pe te
ritoriul românesc, descoperind, alături de realizări,
nenumărate îndatoriri pe care noii cărturari tre
buiau să şi le asume ; se angajează integral în re
zolvarea lor .Petru Maior, care alătură scrierilor
adresate conştiinţei p atriotice a contemporanilor
săi lucrări polemice, de înaltă ţinută, împotriva
unor den�gratoĂ.
Problem a raportului dintre tradiţie şi ,reaEzările
culturii europene moderne se află în centrul aten
ţiei generaţiei de la 1 84 8 : o discută Heliade, o cla
ritică şi o canalizează fericit Russo şi KogăLniceanu.
Ea revine, mai tîI"Ziu, la Gherea şi la Maio rescu , esre
apoi dezbătută între cele două războaie mondiale ;
ne preocupă astăzi, în ampla activitate de valori
ficare a moştenirii noastre literare şi artistice.
Reevaluarea din zilele noastre este incontestabil
mai amp lă şi mai profundă decît cea a predeceso
rilor ; dar tocmai de aceea ea pune în plin relief
faptul că problema raportului dintre tradiţie şi
inovaţie este dezbăuută ori de cîte ori StI"\.JJC tur!"l
cunoaşterii se înnoieşte. într-un asemenea moment,
structurile mentale se modifică şi se amplifică, dînd
noi dimensiuni sectoarelor din cadrul ' exprimării
şi p rovocînd stabilirea unor noi rap o rturi Între ele :
valorile tradiţionale dobîndesc un nou sens, iar
alte valori Încep să aibă o pondere hotărîtoare asu
pra conştiinţelor. Este realizată, astfel, o sinteză
care reflectă stadiul mental al societăţii şi care îi
aparţ�ne, re flectînd evoluţia ci imelecruală Aw
pra acestui aspect vom reveni în final, unde vom
Încerca să precizăm ce aoorme din şirul Întreg . de
graiuri ale trecutului a continua't să vorbească în
momentul în care cultura naţională s-a constiruit,
la nlăj looul secolului trecut. In caipitolele urmă
toare vom analiza momente de densitate care ne
.
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vor oferi recapitulări pline de semnificaţii, atît prin
nota lor proprie, cit şi prin aceea pe care o capătă
pe palierul duratei l ungi.
în toate aceste momente, .asimilările s-au îmbinat
cu creaţia originală, într-o activitate intelectuală
care, ca în toate culturile din lume, a legat viaţa
operelor de viaţa oamenilor.
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Etape în dezvoltarea
culturii

Umanismul civic
înfăţişînd viaţa din c apitala Tă rii Româneşti la
s fîrşitul secolului al X \ " I I-lea, Nicolae Iorga vor
beşte de « curtea şi oraşul în luptă subt Constantin
B rîncoveanu » , a rătînd că principele a ridicat «peste
viaţa orăşenească, de acum lipsită de presidenţia
„democratică" a j udeţului, curtea, care stă, ca alcă
tuire, Între seraiul sultanului şi strălucirile apuse n �
ale regalităţii, p retutindeni imitată, a unui Ludovic
al XIV-lea» 1• Şi aici. ca şi În alte lucrări , istoricul
aplică o schemă la care a ajuns după ce a asemuit
domnia lui Brîncoveanu cu a « regelui soare» ; ten
siunea dintre «curte şi oraş » , evidentă În Franţa, se
lasă însă mai greu surprinsă în Valahia. Ca şi în
.epoca lui Matei Basarab şi a lui Şerban Cantacu
zino, curtea ia iniţiative importante care animă şi
dezvoltă activitatea c ulturaJă , dar o activitate ce
n u se afirmă pe u n nivel opus celui al păturilor
orăşeneşti.
I niţiativele sînt hotărîtoare în domeniul învăţă
mîmului, mai ales p rin organizarea şcolilor supe
rioare, unde predau dascăli formaţi în centre uni1

Nicolae Iorga, Istoria Bucure1ti/or, Bucureşti, 1939, p. 1 1 1 .
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versitare de prest1g1u european materii ce permit
o sistematizare a cunoştinţelor şi o disciplinare a
activităţii i ntelectuale, în special prin accentul pus
pe logică. Ele vădesc o deliberată tendinţă spre re
înnoire în arhitectură şi pictură : monumente, în
care nota « artistică » predomină, sînt ridicate în
Ţara Românească şi în Moldova, în cea de a doua
j umătate a secolului al XVII-iea, incrustînd În de
coraţie şi în tehnică i n fl uenţe ale Renaşterii. Brîn
coveanu ridică un şirag de palate pe drumul de Ia
Bucureşti la Tîrgovişte din dorinţa de a o feri fa
miliei princiaTe şi suitei sale un cadru în care să
se manifeste o oarecare « Ostentaţie monarhică» ; pa
latele nu sînt numai locuinţe somptuoase, în com
paraţie cu edificiile pe care le pot ridica alţi boieri,
dar şi reşedinţe pe un traseu care dă curţii prile jul
de a se delecta. In 1 697, cînd se anunţă un moment
de lini şte externă, principele merge la Obileşti, unde
- notează cronicarul său - «heleşteu mare este
şi plimbare foarte frumoasă de primăvară, unde nu
o dată, ci de mul te ori zicea măria-sa : că estimp
nwnai a plimbărilor grijă vom avea din Obileşti în
Bucureşti, de-acii În Mogoşoaia, de-acii în Potlogi,
de-acii În Tîrgovişte, vom trece vara, şi de toamnă
la vii vom merge, unde ni să va părea» 2• Palatele
se deschid cu loggi spre lacuri, iar În interior stnt
bogat decorate : delectarea este transpusă pe un
plan artistic. în numeroase edificii vechi, pictura
este complet reînnoită, conform unui gust care se
afirmă liber în noile ctitorii. Patronajul curţii este
viguros.
În aceeaşi măsură, publicarea cărţilor este viu
susţinută : în tipografiile care lucrează fără Între
ruperile curente în trecut, apar cărţi în limba ţării,
dar şi în limba greacă - pentru centrele din Sud! I11oria Tării Românefti de la octombrie 1 688 pină la martie
1 71 7. Cronica anonimă, editată de Constan tin Grecescu, Bucu

reşti, Editura Ştiinţifică, 1 9 59, p. 87.
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Estul european. Tipografii români ajung în Georgia
şi în Orientul Apropiat, în timp ce gravura este
intens cultivată, iar legătorii practică o artă la
nivelul celei europene : legăturile de lux, executat.:!
în piele de viţel, cu splendide chenare şi medali
oane, provin din mîna unor meşteri cunoscători ai
mijloacelor tehnice moderne. 3 Cartea se răspîn
deşte pe Întreg cuprinsul teritoriului locuit de po
porul român, la intervaluri destul de scurte : cen
t rul de la Rîmnic alimentează Întreaga zonă a văii
Oltului transilvănene 4, pătrunzînd pînă În Mara
mureş, în timp ce că rţi din Moldova sînt cumpărate
de ardeleni prin donaţii ale unor obştii Întregi :
Cazania lui Varlaam este citită În Transilvania la
scurt timp de la apariţie 5, în timp ce Divanul lui
Cantemir circulă în Valahia şi În Transilvania, unde
o copie este executată, de exemplu, în 1 703 la Ocna
Sibiului. 6 Tipografi, gravori., legători, copişti sînt
.atraşi în această mişcare, şi prezenţa lor este hotă
rîtoare În activitatea desfăşurată acum.
Hotărîtoare datori,tă faptului că cea mai mare
.parte dintre ei provin din mediul sătesc şi u rban,
:irnprimînd astfel limbajului utilizat în versiunile
realizate după opere străine notele proprii m i jlo
cului de comunicaţie din aceste colectivităţi. î n ace

laşi timp, posibilitatea de a cunoaşte o ascensiune În

viaţa socială prin activitatea depusă în centrele căr
turăreşti, deschide larg calea afirmării cărturarului,
care ia, treptat, locul cavalerului, în galeria mode
lelor umane, p recum şi al clericului, un învăţat ataşat
exclusiv bisericii. Acum, noul tip de învăţat este
3 Livia Bacîru, legături de cărţi brincovene/ti, în Revista bi
bliotecilor, 1971, 8, p. 490--49 5.
' I. C. Chitimia, Din vechea răspindire a cărţii române/li in
Ţara Oltului, în Mitropolia Olteniei, 1970, 5-6, p. 5 3 3-542.
s Octavian Şchiau, Circulaţia «Cazanier» lui Varlaam in Tran
.rilvania, Idem, p. 52.f-:-5 3 2 .
e Mircea Avram, Cartea românească manuscrisă (în biblioteca

ASTRA), Sibiu, 1970, CM44.
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consacrat, deoarece participă la o operă utilă so
cietăţii ; el poate îmbrăca veşmintele clei·icale sau
poate rărnîne un laic, esenţial este că depune o
muncă intelectuală ce se Înscrie în activitatea cul
turală - nu numai a unei instituţii, ci a unei în
tregi societăţi.
Ascensiunea este favorizată de dezvoltarea cen
trelor urbane, care, Într-o perioadă mai puţin mar
cată de mari traumatisme politice ca Îlil trecut,
datorită unei oarecare stabilităţi, au capacitatea de
a susţine, prin negustori, apariţia cîtorva cărţi şi
de a furniza cadre tipografiilor. Evoluţia poate fi
surprinsă şi în Grecia, unde creşterea puterii econo
mice a negustorilor « favorizează formarea nucle
elor de intelectuali în anumite centre comerciale, ca
!anina, sau în vechi centre culturale, ca Atena»,
după cum animă producţia tipografiilor veneţiene. 7
Dar în timp ce în Veneţia secolului al XVII-iea
cartea greacă apare în tipografii susţinute de colo
nia de aci, în Ţările Române acestea sînt dirijate de
români şi direct angrenate În efortul făcut chiar
pe teritoriul ţării, spre beneficiul imediat al locuito
rilor ei. Cosacrarea cărturarului este clar exprimată
în texte care vorbesc despre «nobleţea» pe care o
7 C. Th. Dimaras, Histoire de la li11erature neo-helleniqt1e,
Athenes, 196�. p. 68. Privitor la tipografiile veneţiene, care pro
duc în acest răstimp carte greacă, grupînd în jurul lor iluştri
cărturari ca Agapios Landos, Nicolaos Bubulis, Gherasimos Vla
chos sau Arsenios Kalludis, amănunte în studiul lui G. Plumidis,
14 stampa greca a Venezia ne/ seca/o XVII, în Archivio Vene/o,
xan, 1971, p. 29-40, care consemnează că din circa 1 000 de
cărţi, cite înregistrează repertoriile bibliografice în acest seco I.
�20 apar la Veneţia, dar cu oscilatii provocate de momentele
de confruntări armate ( în Creta, în Moreea), precum şi de con·
diţiile economice şi culturale precare în care se aflau teritoriile
greceşti. Bubulis, mai tîrziu profesor la şcoala comunităţii gre
ceşti din Venetia, a studiat la Padova împreună cu Stolnicul
Cantacuzino, care a avut ca dascăl şi pe Kalludis, rector al Co
legiului Cottunian
cf. Lucia Rossetti, Constantin Cantamzino
st11d'ffl1e romeno a Padova, în Quaderni per la s/oria de//' Uni
versita di Padova, 1968, I, p. 147-I S4.
-
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conferă c ultura ; în 1 652, un scriitor de ongme
modestă face elogiul mitropolitului Ştefan, născut
« Într-un sat de jos al Ungro-Vlahiei » , afirmînd că
«unii c a aceea greşesc fără seamă şi fără de soco
teală chibzuiesc» cînd spun că omul trebuie lăudat
atunci cînd e de rang mare şi este bogat, deoarece
« bunătatea nu vine, nici se trage din moşneni şi
strămoşi. „ ci fiecine din lucrurile sale ... sau se ru
şinează sau se slăveşte» 8• Şi, Într-adevăr, cărturari
de origfr1e modestă pornesc În aceşti ani de la În
deletnicirile cele mai umile, pentru a ajunge la
mari demnităţi : Tudor spudei, după ce scrie acte
o ficiale în cancelaria lui Matei B asarab, devine mi
tropol,itul Teodosie 9, în care c alitate dirijează apa
riţia unei serii Întregi de cărţi, aşa cum ocupă ran
guri în al te cărturarii Antim Ivireanul şi Mitro fan,
la început meşteri tipografi ; fii ai unui modest
proprietar din satul Greci, fratii G receni s-au ridi
cat datorită meritelor cărturăreşti 10 A scensiunea
este făcută În cadrul « lumii cărţii», fapt de la sine
grăitor.
Ceaţ.Îa o riginală se amplifică, şi ea predomină în
literatura istorică, în cadrul căreia detaşarea de tra
diţie este evidentă. Sînt scrise acum istorii ale po
porului român, Într-un spi rit critic şi cu o orientare
ce reliefează caracterul umanist al acestor opere :
reconstituirea porneşte de l a «sursele» civilizaţiei
europene, antichitatea, ea îmbrăţişează istoria ma
rilor popoare de pe continent şi are un p redomi
nant caracter educativ. Evident, operele lui Miron
Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cante..

8 Prefata lui Daniil Panonianul la lndreptarea legii (text re
produs în BibliogrfT/ia româneauă veche, tom I) .
8 Aurelian Sacerdoţeanu, Tudor spudei, viitorul mitropolit
Theodosie al Ungrovlahiei, în Mitropolia Olteniei, 1 970 5-6,
p. 639-652.
10
Vezi Aurora Ilieş, Studiu introductiv la Radu Greceanu,
•.

Istoria domniei lui Constantin Basarab Brincoveanu Voievod,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 970, p. 8.
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mir exprima concepţia unor boieri care îşi asumă
îndatorirea de a reprezenta poporul român în faţ;i
Europei : lucrările lo r au un puternic spirit critic,
care nu pă trunde pînă la bazele structurii feudale
a societăţii 11, deşi c ritica lui Dimitrie Cantem i r are
virulenţa ce străbate paginile marilor gînditori con
temporani cu el din Occident.
În special sub raportul stilului, tendinţa de a crea
o literatură diferenţiată de cea orală este limpede :
autorii se inspiră din modele erudite şi intervin În
limbajul cultivat pînă la ei pentru a fix a premisele
unei limbi «superioare » , capabile să e:iGp rime con
cepte ce nu-şi găsiseră veşmînt În vorbirea coti
diană. Descoperim aci o tendinţă care a că-pătat
statut în clasicismul francez, unde « m asacrul poeţi
lor minori » , executat de Boileau, a scos din templul
«literaturii de tip superior» o întreagă generaţie de
autori. 12 în cultura rom�nă, tendinţa nu a avut
succesiune nu numai din cauză că mediul curţii nu
a cunoscut stabilitatea necesară continuării unui p a
tronaj cu influenţă hotărîtoare asupra literelor :
pornit în plimbare, p rincipele este Întors de la Obi
leşti de un agă care-i cere să vină cu armata lîngă
Dunăre ; Miron Costin piere asasinat ; Dimitrie
Cantemir nu izbuteşte să menţină tronul ţării în
capitala căreia îşi publicase prima operă. Tendinţa
s-ar fi modificat datorită însăşi orientării militante
ce fusese imprimată scrisului de către umanişti. La
sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului
al XVIII-lea, operele marilor istorici sîm scrise pen
tru a prezenta inter.!sele Întregii societă�i l :J ; faptul
1 1 Eugen Stănescu, Die Ideenwelt des R111nă11ischen Mittelal
terlichen Geschichteschreibens, în Rev11e ro11maine d' histoire,
1970, 4, p. 624.
12 Werner Krauss în prefaţa la Franzăsische Drucke des 18
Jahrhunderts in den Bib/iotheken der DDR, p. IX.
13 Eugen Stănescu, Unity and diversity in the politica/ thought
of the ear/y Roma11ian Society, în Nouvelles etudes d' histoire,
Bucureşti, Editura Academiei, 1971, voi. IV, p. 92.
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că autoriii români nu s-au îmbarcat pe nave menii.11;e
să-i poarte pe tărîmuri îndepărtate. ci au pătruns
în tainele trecutului pentru a rezol va problemele
ridicate de existenţa politică, a conferit scrisului ro
lul unei comunicări adresate celor mulţi. In acela.şi
timp, caracterul «deschis» al comunicării cu citi
torii (clar şi fără subtilităţi indicat de Stolnic,
atunci cînd afimiă că n-a găsit printre predecesori
pe unul care să fi stat împotriva « nici cu condeiul,
nici cu palma» autorilor de falsuri pline de deni
grări) se datoreşte în mare parte faptului că în
rîndul intelectualilor pătrunseseră cărturari de ori
gine modestă ; ascensiunea acestora a imprimat cul
turii scrise cerinţa de a răspunde necesităţilor unei
largi audienţe, şi ea este aceea care în continuare a
introdus pe acelaşi făgaş, prin prelucrare, opera
umaniştilor, dar fără să reţină experienţele stilistice
ale acestora. Este probabil că, dacă o parte din· în.
cercările umaniştilor ar fi fost reluate şi readaptate
la stadiul mental de la sfîrşitul secolului al XVIII
lea, aparatul conceptual nu ar fi suferit, l a începu
tul secolului al XIX-lea, şocul provocat prin apelul
masiv la o terminologie nouă, creată din împ ru
muturi. 14
Atît lumea cărţii, cît şi diversificarea intervenită
în cadrul exprimării relevă rtrăsături generale ale
wnanismului român. Cu siguranţă că precizarea sur
selor sale poate indica direcţia adoptată de mişcarea
de idei, aşa cum analiza aparatului conceptual poate
oferi o introducere În ideea de om conturată acum.
Or, aceste probleme se clarifică de îndată ce se
depăşeşte raportarea silită la Renaşterea occiden
tală, definită şi aceasta pe urmele lui Burckhardt,
14 G. Ivănescu, Expresia ideilor «Perfect» 1i «Perfecţie» i11
Jimba literară românească din epoca feudală, în A1itropolia Oltt
niei, 1970, 5-6, p. 823-829. Pentru raportul dintre stilul
oral şi cel livresc, vezi şi Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, Istoria
Jimbii române literare, p. 407.
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care s-a concentrat asupra Italiei, conferindn-i pos
tura de model şi paradigmă.
Wallace Ferguson a arătat cu claritate de ce lu
crarea lui Burckhardt pare astăzi a fi fost construită
pe o bază prea îngustă, şi ar fi inutil să repetăm
argumentele sale bine cunoscute 15 ; atît «descope
rirea omului» şi fixarea «premiselor indiv,idualismu
lui » , cît şi sensul acordat excepţionalei experienţe
italiene sînt teze care, atît ila Burckhardt cît şi la
Michelet, nu pot fi desprinse de convingerile libe
raliste ale acestor i storic i . Dar dincolo de frontierele
crezului interpreţilor, istoria s-a desfăşurat În toată
amploarea şi diversitatea ei ; şi acelaşi lucru l-a
făcut şi umanismul.
Nu pot fi c ontestate rezultatele obţinute În inter
pretarea Renaşterii În secolul trecut ; dar progresul
Înregistrat de istoriografie a ancorat studiul consa
crat acestei perioade, pe care continuăm să o ad
mirăm, dar să o şi judecăm, pe un teren solid, acolo
unde oamenii şi-au dus existenţa lor cotidiană, chiar
atunci cînd au bănuit că fapta şi creaţia lor va
înfrlnge limitele timpului. Nu putem vorbi astăzi
de un umanism care s-a afirmat fără să apeleze la
surse clasice, dar nu ne mai mulţumim să conside
răm definitorie această reluare. Ce sens i s-a dat
acestui apel ? Ce a însemnat a «renaşte» ? O re..:
venire la societatea greco-romană ? Nu p·unem la
îndoi1ală faptul că umanismul Renaşterii a elaborat,
treptat, o nouă idee de om, dar ne întrebăm : nu a
existat o idee de om şi în evul mediu ? S-a eliberat
Î ntr-adevăr omul de toate servituţile, devenind un
demiurg care creează totul din haos, asemenea per
sonajului grandios care domină plafonul Capelei
Sixtine ?
Cu siguranţă că noua antropologie, elaborată în
acest răstimp, ne va atrage în primul rînd intere1 5 W. K. Ferguson, The Renaiuance in Historicai Thoughl :
Five Centuriei of lnterpretation, Boston, 1948.
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sul : şi ea se va înfăţişa În toată amploarea ei , în
_
măsura în care ideea de om se va desprinde
dintr-un context, din apara1tul conceptual al ce
lor care au vieţuit într-un anumit «climat in
telectual», elaborată de memb rii unor grupuri cu o
anumită poziţie în societate. în această p riv�nţă,
semnalăm în bibliografia anexă faptul că În cerce
tarea \..lll11a nismului român evidente progrese au fost
înregistrate în ultimul deceniu ; după ce Ramiro
Ortiz declarase că «li tera tura română e un dar al
Renaşterai» 16, ainchete mai aprofundate au pus În
evidenţă mult�plele contacte ale mi�cării culturale
române din a doua j umătate a secolului al XVII-le a
c u cîteva curente de idei care a u favorizat apariţia
unor opere înn�toare În limba ţării. Tudor Vianu
vorbea în 1 962 de importanţa contactelor cu lu
mea neoelenică, ca şi a celor cu şcolile iezuite din
Polonia 17, sugerînd că Renaşterea tîrzie din Ţările
Române s-a dezvoltat şi sub influenţa Contrarefor
mei. Această conexiune cu Contrareforma a fost
acceptată şi de alţi interpreţi. P. P. Panaitescu, care
a adus cele mai imponante contribuţii la acest ca
pitol, a a firmat l apidar : <(Cronicarii dinainte de
Cantemir avuseseră contact cu umanismul în şco
lile polone sau la Padova (Constantin Cantacu
zino) ... umanismul lor era de formă iezuită, adic ă
caracterizat p rin lipsa de libertate de cugetare » .
Clişeul a intrat atît d e mult În uz, încît a explicat
cele mai diverse aspecte : şi în Hronic, de exemplu,
fraza lui Cantemir « este o frază latină iezuită» 1 8 •
Mai mult : s-a susţinut că atîta timp cît nu vor fi
luate în seamă ideile şi sentimentele difuzate de
Contrareformă, În cul1tura literară română din se·
18 R. Ortiz, Per la storia delia cultura italiana in Rumania,
Roma, 1943.
17 Tudor Via.nu, Die Rezeption der Antike in der Rumă
nischen Literatur, în Renaissance und Humanismus in Mi1tel und Osteuropa, B. I. Berlin, Akademie Verlag, 1962.
1 8 P. P. Pa.naitescu, Dimitrie
Cantemir, p. 2 5 0, 252.
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colul al XVII-iea nu va putea fi surprinsă «mc1 o
conexiune Între faptele politico-culturale survenite
în timpul vieţii sale, aşa cum nu sînt de Înţeles for
mele literare cul tivate şi tendinţele exprimate» 19•
Este incontestabil că umanismul român nu poate
fi studiat luîndu-se în considerare numai fonnaţia
lui Miron Costin sau a Stolnicului. în Ţările Ro
mâne, grupul cărturarilor a fost numeros, şi impri
marea unei direcţii culturale nu poate fi atribuită
unor personalităţi singulare. Se ştie astăzi că Brînco
veanu a trimis bursieri la Padova ; alţi cărturari
s-au instruit În ţară. Cunoaştem condiţiile în care a
funcţionat şcoala lui Chirii Lukaris, condusă de
p rofesori străluciţi ca Theofil Corydaleu, dar sînt
mai puţin clarificate trăsăturile generale şi particu
lare ale acestui mediu cultural, cu un rol determi
nant În Sud-Est, care a fost Constantinopolul . în
special în secolul al XVII-iea, mişcarea ideilor se
animă În marele oraş şi port, unde îşi fac simţită
prezenţa ambasadorii puterilor europene - Însoţiţi
de cercetători ai Orientului -, numeroşii renegaţi,
dar şi cărturarii otomani care cunosc limbi străine
şi trec dincolo de făgaşul recomandat de tradiţia
coranică. Mai înainte să ajungă în marile centre uni
versitare din Europa, numeroşi intelectuali din
Sud-Est trec printr-un stagiu În acest centru, care-şi
lasă amprenta asupra formaţiei lor. 20
Majoritatea, apoi, se îndreaptă spre Padova, care
atrage În secolul al XVII-iea tineri din estul şi cen
trul Emopei, cu o carieră ulterior strălucită în ţara
lor de baştină. Univer9i.1tatea padovană cuLtivă neo
aristorelismul, dezvoltînd curentul arisr.otelic din
cadrul Renaşterii ita1iene, legat de filosofia na
tura şi orientait cu precădere spre viiritutea mo18
Giorgio Caragaţă, Appunti di storiogrtr/ia letteraria ro·
mena, în li Veltro, Roma, 1969, 1-2, p. 206.
20 Reamintim studiul lui Virgil Cândea Les intellectue/s du
sud-est europeen au XVII• 1iecle, cu o bogată bibliografie.
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rală. 21 De altfel , Republica Serenissimă, care ocro
teşte şi întreţine cu atenţie focarul său intelectual,
îl îndreaptă spre ţelurile practice ce-i domină în
trea.ga politică, şi, sub acest aspect, influenţa Pado
vei sprijină direcţiile ce se manifestă în societăţile
sud-est europene. 22 Dacă este mai puţin sensibil la
speculaţia metafizică, centrul intelectual din zona
venetă nu respinge c ategoric contaminările cu filo
sofia florentină, dar filosofia pe care o cultivă
suSţine afirmarea poziţiilor raţionaliste. Şi aceasta
şi datorită faprului că Padova este mai puţin un
focar aJ averroismului (conturat şi, în mare parte,
creait de Rena.n) 23 şi 1mai curînd run cen ttu în care
5UUdenţii învaţă să judece Taţ.ional ; datele de
prinse în această universitate nu invadează cunoaş
terea, ci contribuie la sistematizarea cunoştinţelor.
Curentul de idei pornit de aiic i îşi pune amprenta
asupra gîndirii şi aotiviităţii practice a unor mari
scriitori şi oameni politici din Austria, Ungaria,
Polonia, Grecia. Cărturarii romani îmbină neopla
tonismul transmis de tradiţia bizantănă 24 cu achi
ziţiile din mişcarea de idei ·contemporană (Cantemir
2 1 Paul Oskar Kristeller, The Philosophy of Man in the
Italian Renaiuance, în Renaiuance Thought, vol. I, New York,

Harper, 1961.
2! Philippe Monnier (Le Quattrocento, Paris, 193 1 ) a sub
liniat (în tom I) faptul că «les venitiens se distinguent dans la
pedagogie•. Vezi şi Pier Silverio Leicht, Ideali di vita dei Ve
neziani ne/ Cinquecento, în A rchivio Veneto, S V, vol. XIV,
1933.
23 In acest sens, Eugenio Garin, Cultura filosofica toscana e
t1eneta ne/ Quattrocento, în L'eta nouva, Napoli, Morano, 1969;
Idem, Italian Humanism, Oxford, B. Blackwell, 1965 ; Bruno
Nardi, Saggi suii'aristotelismo padovano dai secolo XIV al
XVI, Firenze, Sansoni, 1958.
24 Basile Tatakis, La phi/osophie byzantine, Paris, P.U.F.,
1959. Despre permanenţa filonului elenic în cultura bizantină,
care în Sud-Estul european a redus şansele unei reînvieri spec
taculoase a antichităţii într-o Renaştere de tip occidental,
vorbeşte şi Henrik Birnbaum în Some Aspects of the Slavonic
Renaiuance, în The Slavonic and East European Review, 1969,
108, p. 37-56.
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traduce pe Wissowatius, iar Stolnicul Cantacuzino
citeşte pe Malebranche) şi cu aristotelismul o ferit
nu numai de comentatorii arabi, dar şi de greci (ca
Alexandru din Afrodisia) sau de tomişti ; biblioteca
Stolnicului este grăitoare în acest sens.25
Este greu de demonstrat că Stolnicul s-a format
Într-un mediu invadat de ideile Contrareformei ; şi
mai puţin în cazul lui Cantemir. Într-adevăr, Miron
Costin studiază la iezuiţi. Dar unde poate fi sur
prinsă influenţa acestora ? În «lipsa de libertate de
cugetare» ? Mai curînd ar trebui urmărită şi aci
influenţa Padovei, unde s-au format numeroşi căr
turari polonezi ; în o rice caz, Kochanowschi, mo
delul lui Doso ftei, a fost unul din remarcabilii
studenţi ai universită.ţii venete.
Evident, există o influenţă barocă ; dar asimila
rea forţată a lui Eugenio d'Ors, a baroculu� cu
Contrareforma, a fost negată de cercetările mai noi .
Ceea ce trebuie reţinut în acelaşi timp este faptul
că nici cultivarea aristotelismului nu poate fi con
fundată cu scolastica.
Cărturarii români se formează, beneficiind de
acest tip de neoaistotelism, în medii în care pă
trund impulsuri pornite din zone diverse, În special
datorită ascensiunii tot mai marcate a intelectualilor
greci în viaţa statului otoman; ei deschid accesul ce
lor care fac apel la limba greacă, limbă clasică a eru
diţiei, la tezaurul culturii elene ca şi la noile creaţii,
datorate mai ales cretanilor. 26 Limba greacă facili
tează contactele şi cu Apusul, Într-un moment în
25 Corneliu Di.aia-Drăgan, Bibliotua unui umanist român :
Constatin Canla(uzino Stolnfrul, Bucureşti, Comitetul de Stat
pentru Cultură şi Artă, 1967. O comparaţie între opiniile lui
Cantemir şi construcţiile scolastice întreprinde Petru Vaida,
Umanismul lui Cantemir 1i problema (On/tiin/ei morale, în Re
vista de filozofie, 1971, 5, p. 661--668.
H Olga Cicanci, LiteraJura în limba grea(ă În Moldova 1i
Ţara Româneauă din 11earul al XVII-iea, în Studii, 1970, 1,
p. 1 7-42.
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care în principatele da �ubiene se inst �lează u_n
.
grup tot mai numeros d :_ mtelectual � grec1: Dar m
.
.
mic nu suSţine teza ( claca nu aspiraţu senuimentale)
conform căreia influenţa greacă ar fi înlocuit-o pe
cea slavonă, deoarece «Între secolul al XV-iea şi
secolul al XVIII-iea este această diferenţă esen
ţială că în �mp ce în primul moment slavona putea
face faţă necesităţilor, relativ reduse, ale transmisiei
cultunii prin scris, în cel de al doilea moment limba
greacă nu a făcut altceva decît să ia loc alături de
limba română, ca un c omplement util pentru un
anume răstimp, dar care va fi eliminat după ce îşi
va fi împlinit misiunea» 27•
Dezvoltarea culturii În ,Jimba română a atins în
această epocă o culme de pe care aveau să fie cu
cerite noi poziţii În secolele următoare. întemeiată
pe o tradiţie culturală, activitatea umaniştilor a cris
talizat o doctrină aprofun dîn d valorile moştenite
prin apelul la antichitatea clasică, ca şi la Renaşterea
italiană, cunoscută prin f iliera umanismului maghiar
şi polon 28, dacă nu direct. S-a realizat astfel o
sinteză Între fondul conştiinţei autohtone a roma
nităţii şi cercetarea ştiin�fică umanistă străină asu
pra începuturilor r omânilor. Sinteza a pregătit răs
pîndirea În mediul român a argumentării ştiinţifice
a romanităţii şi a f undamentat reacţia mediului
român împotriva teoriilor greşite despre originea
poporului. 29 Literatura istorică s-a desprins din
şirul cărţilor de edificare, pentru a se orienta spre
cercetarea isto nică, Întrevăzută ca o ştiinţă globală
despre civilizaţie. La rîndul ei, literatura formată
din culegerile de Înţelepciune a căpătat caracterul
scrierilor destinate a fi breviare utile comportări� în
viaţă ; dezvoltarea acestora a depins şi de ponderea
21

Mihai Berza, l'rob/emes majeurs„., p. 497.
Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 694.
2 9 Ne referim la teza de doctorat a lui Adolf Armbruster, Ro
manitatea românilor : istoria unei idei, Bucure•ti. Editura Academiei, 1972, 282 p.
28

·
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pe care logica a deţinut-o în procesul de învăţă
mînt. S-a închegat, de asemenea, o literatură de de
lectare. în care a pătruns deocamdată nu numai
rodul meditaţiilor, dar şi ascuţişul satirei .
Exemplară În acest sens este creaţia celui mai
activ dintre cărturarii epocii.
Din 1 698, cînd publică la Iaşi, la douăzeci şi cinci
de ani, o carte de Înţelepciune cu un conţinut În
noitor, Divanul, şi pînă în ulcimii aini ai vieţii, în
care redactează o cronică Înitr oo spi1rit 111o u, oper.t
sa ma joră, Hronicul vechimei a romano-moldovlahi
lor, Dimitrie Cantemir este prezent în toate dome
niile de activii tate intelectuală conturate de uma
nişti : compune un roman alegoric, un tratat de
muzică turcească, o sinteză despre Moldova şi o alta
despre Imperiul Otoman, strînge documente geo
grafice, istorice şi arheologice p rivind regiunea Ca
ucazului. Se dovedeşte preocupat de probleme filo
sofice, şi după ce abordează chestiuni de metafizică,
discută legile care guvernează lumea fizică, pentru
a se ocupa mai tîrziu de « sistema religiei mahome
dane» şi de defin�ţia conştiinţei. Ca şi ceilalţi uma
nişti r.a mâni, Cantemir extinde considerabil do
meniul preocupărilor cărturăreşti, participînd la
procesul de diversificare a accivităţii intelectuale.
Predecesorii săi, Miron Costin şi Dosoftei, redac
taseră scrieri literare şi opere istorice ; contempo
ranul său, Constantin Cantacuzăno Stolnicul, îmbi
nase preocuparea istorică cu cea geografică, dînd
prin .ş tiinţa sa un considerabil imbold studiilor filo
lo gice. Toţi au supus luminii raţiunii datele luate
....

În considerare, astfel că imeripretarea lor a fost con
tinuu ghidată de o adîncă meditaţie asupra desti
nului omului şi a popoarelor. Ca şi ceilalţi uma
nişti, Cantemir beneficiază de contacte cu centrele
de cultură ; ca şi ceilal�, poartă corespondenţă cu
erudiţi străini şi consacră scrieri de sine stătătoare
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cercurilor savante de peste hotare. În toate direcţiile
însă, principele moldovean trece dincolo de realiză
rile celorlalţi umanişti : contactele sale sîm mai am
ple, opera lui are un mai pronunţat caracter euro
pean şi de aceea el se înscrie mai deplin în curentele
culturale de pe continent.
Istoria pe care a scris-o a pornit de la premisele
criticii izvoarelor, pentru a pătrunde în problema
tica socială, pe urmele unei noi concepţii despre isto
rie. Meditaţia care-l conduce pe Miron Costin spre
descoperirea unei cauzalităţi umane În desfăşurarea
evenimentelor, iar pe Stolnic spre conturarea unei
teori,i a cunoaşterii istorice, s-a preschimbat la Can
temir Într-o adevărată filosofie a istoriei, autorul
avînd 'Conştiinţa unei ordini raţionale ce îndreaptă
societăţile într-o direcţie determinată 30 ; cu spirntul
său militant politic, el caută să revendice istoria în
sprijinul ridicării poporului căruia îi aparţine. De
aceea, el redactează o a dmirabilă sinteză a civiliza
ţiei Moldovei, care va apărea la Berlin şi va fi tra
dusă din latină În rusă, În 1 7 89, concomitent cu
prima lucrare despre imperiul care-i domina ţara :
prezentarea creşterii şi descreşterii Imperiului Oto
man a devenit o carte de referinţă în cercurile occi
dentale, şi traducerea ei În engleză, franceză şi ger
mană i-a asigurat un prestigiu neştirbit pînă în
secolul al XIX�lea ; au făcut apel la ea nu numai
oamenii de stat, dar ,şi oamenii de cultură care a u
reînnoit cunoştinţele despre Sud-Estul european În
Apus, ca Winckelmann , abatele Prevost, Shelley sau
Byron 31. În acelaşi timp, Divanul s-a difuzat în
30

Pompiliu Teodor, Evoluţia.„, p. XXI-XXVI.
J. Irmscher, Winckelmann und Byzanz, în Revue des
hudes 111d-es1 europeennes, 1971, 3, p . 436 ; Al. Duţu, L'abbe
Prevost trad11cte11r de /'Histoire ottomane de Cantemir, în Revue
de litterature comparee, Paris, 1971, 1 78 ; Al. Duţu, Primele
contacte literare anglo-române în vol. Explorări, p. 1 04--1 1 1 .
31

Vez i
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Orientul Apropiar, prin mai multe versiuni manu
scrise în arabă. 32
Cantem�r este contemporan, prin opera lui, cu
marile creaţii de pe continentul european. Îşi atacă
adversarii , pe Brîncoveanu şi pe Camacuzini, în
pamflete care au duritatea satirei lui Swift şi ironia
lui Pope. în Istoria ieroglifică, viaţa se prezintă
plină de un dramatism care poate fi alăturat tra
gediilor, artificial montate, ale lui Metastasio, sau
comediilor în care verva spirituală se îmbină cu
observarea mediului concret, ale lui Goldani. Scri
erea poartă, cu siguranţă, şi o incontestabilă am
p rentă orientală, prin «gustul pentru arabesc, ca şi
prin nenumăratele sentinţe care i nvadează textul» ;
ea se înscrie, mai ales, În etapa finală a unuia din
curentele umanismului, care, punînd retorica mai
presus de filosofie, a sfîrşit prin a acorda un rol
excesiv compoziţiei. În acest sens, se poate afinna
că În scrierea principelui moldovean apare o îndo
ială «În puterea cuvîntului ca mijloc de cunoaştere
şi comunicare» , atestată de scene În care, după o
lungă discuţie, se adoptă soluţia acceptată tacit de
la început ( «după ce multe cuvinte şi în ciur şi În
dîrmoiu cernute şi zbătute la mijloc pusără, cu toţii
sufletele să-şi piarză, iară trupurile şi viaţa să-şi
agonisească aleasără» ). 33 Prin această operă, dar şi
prin alte motive din celelalte scrieri, creaţia lui
Cantemir nu este străină de barocul european ; în
Divanul, autorul introduce motivul «fortuna labi
lis» cu sensul acordat ei de artiştii şi gînditorii ma32 Descoperirea se datoreşte lui Virgil Cândea, şi ea a fost
comunicată în articolul publicat în Revue des etudes sud-est
europeennes, 1972, 2 : La diffusion de /'oeuvre de Dimitrie
Cantemir dans /'Europe du Sud-Est et le Proche-Orient.
33 Manuela Tănăsescu, op. cit., 199-200, 204. Despre stilul
lui Cantemir vezi şi studiul lui Dragoş Moldovan, Influenţe ale
manierismului greco-latin În sintaxa lui Dimitrie Cantemir :
hiperbatu/, în Studii de limbă literară fi filologie, Bucureşti,
Editura Academiei, 1969, p. 25-50.
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demi, care-şi exip rimoo nu dispreţJUl faţă de Lu� · ci
.
regretul că existenţa tere� tră nu cu�_? aşte st� �1ht� 
tea şi prin ea - bucuria de a trai. Semmf1cat1v
pe � tru această etapă este faptul că motivul se re
găseşte şi în versu rile lui Doso ftei şi ale al tui căr
turar moldovean, Miron Costin, acestea din urmă
cunoscute de către Cantemir. 34
în acest punct, merită a fi adusă În discuţie o
operă, care deşi a cunoscut o intensă difuzare în
cultura rom�nă, nu a reţinut atenţia istoricilor noş
tri literari ; unii dintre ei au considerat-o cînd «O
cărţulie cu istorii », cînd o scriere În care « autorul
îşi imag;inează cam ce ar fi ·spus unele persoane din
antichitatea greacă şi romană În anumite Împre
jurări » . Lectura nu este deloc antrenantă, deşi con
temporanii l-au asemuit lui P laton pe ilustrul ve
neţian.
Auto r al unei Vieţi a lui Marino şi al unei serii
Întregi de scrisori şi nuvele, Gian Francesco Lore
dano evocă În Ra?Jt.uagli di Pamasso o scenă impre
sionantă, avînd drept p rotagonist pe celebrul uma
nist Pietro Bembo, care se înfăţişează adunării
publice veneţiene pentru a declara că renunţă la
funcţia de cenzor al că·rţilor, obţinută cu o tenacitate
atît de vădită, încît pe mulţi îi făcuse să murmure
împotriva lui. Şi mărturiseşte, cu acest prilej , uma
nistul : «Serenissimo Sire, anticii scriau în zece ani
ceea ce se putea citi Într-o singură zi ; modernii,
dimpotrivă, scriu Într-o zi ceea ce eu cu multă oste
neală aş putea citi în mulţi ani. De aceea renunţ
la o funcţie pe care n-aş mai putea-o îndeplini, sa
tisfăcînd pe ahii şi salvîndu-mi p ropria reputaţie.
Iar dintre cei care m-au făcut să iau această hotă34 Virgil Cândea în prefaţa la Divanul, p. LVI-LIX. Textul
prologului piesei cretane Ero/iii tradus de Dosoftei în Manu
scriptum, 1972, 3, p. 3 2-4 1 .
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rîre este Ferrante Pallavicino, care cu fantazia sa
fertilă a ternni nat peste douăzeci de volume Într-un
scurt răstimp » 35 Declaraţie cu adevărart emoţio
nantă (capabilă să capteze şi astăzi simpatia celor
care încearcă să ţină pasul cru noile apariţii), cu
vîntarea imaginară nu lasă nici un dubiu asupra
faptului că scriitorii veneţieni de la mijlocul seco
lului al XVII-iea erau conştienţi de prolixitatea
creaiţ"iei lor ; numai că ea nu îi deran ja, ci, dim
potrivă, li se părea semnul unei efervescenţe me
ritorii. Întruniţi În şedinţele renumitei «Academia
degl'Incogniti » , întemeiată de Loredano în 1 630,
autorii de nuvele şi poezii p roduceau literatură fără
răgaz ; Maiolino Bisaccioni, Girolamo Brusoni şi
alţii aveau să-şi imortalizeze numele în culegerea
care avea să apară în trei părţi, Între anii 1 64 1 şi
1 65 1 . 36 La rîndul său membru marcant al savantei
adunări, Ferrante Paillavicino (care, după o viaţă
avemuroasă, avea să sfîrşeasd decapiitart la Avi
gnon, În 1 644) chema personaje ilustre ale antichi
tăţii să peroreze după regulile elocvenţei secolului
al XVI I-iea, şi în1trunea rodul eforrului lor verbal
Într-un volum intitulat, deplin adecvat, Scena re
thorica. Ovidiu exilat, Semiramida lascivă, Eol în
durerat se perindau pe această scenă, recitind tirade
compU'se cu cea mai deplină artă; «Amikone I nfe
lice» îşi dedica monologul ilustrului senior Gio Fran
cesco Loredano, care la rîndul său invocase pentru
banchetul spiritual din sinul Academiei umbre nu
mai puţin celebre - Marc Aureliu, Seianus, Anto
nin Caracala, Achile ...
...

3 5 Cf. Giovani Getto, Barocco in prosa e in poesia, Milano,
Rizzoli Editore, 1969, p. 289.
ae
Idem, ibid., p. 3 5 2-3 5 3 . Vezi şi I. Mattozzi, Nota 111
Giovan Francesco Loredan, în Studii Urbinati, nuova serie B,
2, 1966 ; L. Puppi, lgnoto Deo, în Arte Veneta, 23 ( 1969 ) ,
p. 1 69-1 80. Aceste două studii ne-au fost indicate de Institu
tul Veneţia şi Orientul, din Veneţia.
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Exerciţiile retorice ale Întemeietorului Academiei
au piă.cut în a taTe măsură, încît În 1 678 De gli
scherzi geniali au fost reeditate pentru a treizecea
oară, iar il cavalier Casoni nu a ezitat să le prezinte
cititorilor drept c reaţii ce aminteau de Pitagora şi
de Platon, deoarece, în timp ce gînditorul antic
afirmase că «omul este j ucăria zeilor, cu care ei
a:de s se distrează » , nobilul veneţian, «OU fantazia sa
divină, jucîndu-se cu geniul său, a alcătuit aceste
savante şi docte Scherzi geniali, în jurul cărora ro
tindu-se Jaudele universului, vor cînta de-a puru
rea nepreţuita lor valoare » .
Vocile d e laudă s-au stins demult, ş i exerciţiile
făcute de membrii uitaţi ai Academiei necunoscu
ţilor nu-i mai reţin azi pe cititorii care dau dreptate
cenzorului demis'ionat. Dar ceea ce se poate înregis
tra este că opera lui Leredano s-a bucurat de aten
ţia cărturari.lor rorn�n� şi greoi şi că s-a îmcris pe

o

traiectorie interesantă pe undele timpului. în acest
sens, relevăm trei aspecte : în primul rînd faptul
că ·ceea ce a captat interesul că·rturarilor rom�ni şi

greci este De gli scherzi geniali, işi nu romanul La
sau Poesie ori Vita di Marino, care mai
asigură scriitorului veneţian atenţia istoricilor lite
rari ; în al doilea rînd, condiţiile în ca·re se efectu

Dianea,

ează contactul cu opera italiană ; În al treilea rînd,
reap ariţia ei spre sfîrşitul secolului al XVII I-iea şi
apoi dispariţia sa.
Cele douăzeci şi patru de discursuri aduc în prim
plan douăzeci şi p atru de personaje ilustre ale an
tichităţii greco-romane, şi p rezenţa lor este aceea
care a atras pe cărturarii din sud-estul european ,

orientaţi la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi înce
putul secolului al XVI II-iea spre surseJle c iiviliza
ţiei continentale. Nebunia lui Achile, întristarea lui
Cicero, plîngerea Lucreţiei, alături de celelalte evo
cări, păreau a reda fragmente dintr-o lume ce inte-
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tresa tot mai mult. Desigur că dacă Loredano
a foSit p referat :lui PaHavicino (a cărui operă
a figurat În biblioteca Stolnicului Cantacu
zino), motivul îl aflăm în faima de care
continua "Să se bucure cd care ajunsese, la un
moment 1dat, să facă parte di n Consiliul celor
Şase ai Signoriei, şi Întemeiase o academie. În dis
cursur.ile personajelor sale apărea, apoi, cu mai
multă pregnanţă, însuşi sensul exerciţiulu� retoric ;
Achile, de exemplu, cllj)rins de mînie în faţa trupu
lui neînsufleţit al lui Patrocle, vorbeşte nu numai
despre inestimabila valoare a prieteniei, dar şi despre
sensurile eroismului, ca şi despre resorturile adînci
ale actului ce se încununează cu jertfa pentru pa
trie. Lucreţia nu se mărgineşte să deplîngă violenţa,
ci foloseşte prilejul şi pentru a analiza semnificaţia
reputaţiei. Evident că personajele dau frîu l,iber fră
mîntării lo r psihologice, dar nu pentru a pune în
lumină o dezbatere interioară, psihologică, ci pentru
a discuta, a dezbate probleme majore. Nemurirea,
afirmă Achile, nu este eternitatea în care spiritele
degajate de corp se întîlnesc Într-o beatitudine se
nină ; cine ştie dacă el îl va mai recuno�te pe
Patrocle după ce va trece În l\.IJl11 e a umbrelor. Nemu
rirea depinde de memoria oamenilor care celebrează
pe cei care s-au dărui1t binelui public, polis-ului.
Exerciţiul retoric al Jui Loredano porneşte, aşa
dar, de la o serie de concepte care stăruie În men
talitatea veneţienilor din Seicento, şi el nu o feră
investigaţii în psihologie sau în mecanismul desti
nului, ci în drama care se desfăşoară pe scena vieţii :
formele care au făcut manifestă o ordine concep
tuală sfot puse în mişcare acum de bagheta magică
a lui Circe, care le pre schimbă continuu, asemeni
unor elemente de decor, în timp ce ponderea acor
dată strălucirii, reputaţiei meritelor personale «recu
noscute» de ceilalţi, aminteşte de ostentaţia Păunu
lui. Revărsarea fantaziei dă o nouă dimensiune înseşi
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ordinii conceptuale anterioare, legînd-o mai puternic
de existenţa socială. 37
Prezenţa eroilor latini şi eleni În c artea lui Lo
redano este aceea c are a atras pe c ărturarii români
şi greci . Din discursurile acestora însă, nu metamor
foza conceptelor li s-a adresat direct ; nu « jocul
genial» care propunea gloria şi strălucirea ca o
compensaţie. Ci sensul nou conferit elocvenţei, artă
cultivată intens în centrele culturale greceşti şi l a
curţiile princiare române, Într-o etapă c e menţine
transmiterea cunoştinţelor şi a exemplelor de vie
ţuire prin relaţiile «a vedea - a face» , «a auzi a spune» . în discursurile lui Loredano, aceşti cărru
rari descoperă o modalitate ce poate contribui la
dezvoltarea «predicii laice » ; cărturarii fonnaţi în
societăţile sud-est europene la şcoala retoricii bizan
tine recunosc În exerciţiile scriitorului veneţ.Îan o
nouă formă de exprim are, care răspunde p reocupă
rilor lor. În asemenea condiţii, barocul literar parti
cipă la dezvoltarea tradiţiei şi se i nserează în evo
luţia artei cuvîntului rostit, fără să Încurajeze for
marea unui nou stil cultural.
Selectarea este operată în Veneţia, de către Stol
nicul Constantin Cantacuzino, care trece pe primul
loc, pe lista cărţilor achiziţionate în timpul stagiului
său italian din anii 1 667-1669, De gli scherzi ge

niali

şi

Le Lettere 38,

p recum şi de c retanul Malakis

37 Ne referim la simbolurile analizate de Jean Rousset, în La
litterature de l' âge baroque en France. Circe el le Paân, Paris,
]. Corti, 1963, discutate mai pe larg în capitolul II din cartea
noastră Eseu În istoria modelelor umane, apărută în Editura
Ştiintifică, 1 972. Pentru interpretarea barocului, apreciem ca
fundamentală contributia lui Victor L. Tapie, care a prezentat
«climatul social şi mental» în care şi-au făcut apariţia operele
literare şi de artă, în circumstanţele istorice din secolele al
XVII-iea şi al XVIII-iea, în sinteza publicată în coleqia
«Civilisations et mentalites», editată de Pion: Baroque el classi
cisme, Paris, 1972.
3 8 C. Dima-Drăgan, op. cit„ p .
1 48, 1 69-170 şi 1 74
(F. Pallavicino ) .
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Gi akoumis Kastrisios, care se hotărăşte să redea De
în limb a g reacă. Evident, cei doi
cărtu rari au putut urmări, În sînul Cetăţii Sere
nissime, :izgonită din C reta, dar bi ruitoare în Ma
reea, stăipînă încă a Întinsului său imperiu şi pros
peră, regist rul amplu al exp resiei artistice. Aci,
elocvenţa este cultivată în palatul dogilor şi în nu
meroasele catedrale, ca şi pe sceneil e ridicate În tim
pul exuberanţelor »festa « populare ; t eat rul, biserica
şi sălile de consiliu colabo rează, oglmdiindu-se şi con
templindu-se reciproc 39, la elaborarea unei elocvente
care abordează temele majore ale â.ubi riri, morţii,
scurgerii timpului, pooitru a reliefa stră.LUJC.irea repu
taţiei , a faimei, a eroismului civic. Lîngă impozanta
necropolă a celor m ari şi a celor sărmani, care este
la Chiesa <lei Frari, se află, pe friecare Campo, coin
strucţii ba:roce, înlăuntrul cărora Tiz.ian, Ve ronese,
Tiiruto·retto aiu făcut apel la scene tradiţion ale penrtru
a decora imensele ziduri ; fiecare frescă se despr'inde
autonomă, rupîndu-se de succesiunea p e care o reco
manidaseră cu stăruinţă ermmiiile bizantine. în Sou
ola di San Rocco, Tintoretto compune scene în care
personajele bibliice sînt înconjurate de cetăţeni ai
Veneţiei, integrate deplin clădirii ridicate de o cor·
poraţie opulentă, mai Înainte ca Joseph Heintz cel
Tînăr să înfăţişeze procesiuni sau ch'i ar cursele de
t auri de pe Campa din San Paolo.
Kastrisios publică versiunea sa Ilcdyv Loc rije;' cpocv
't'occr(occ;', În 1 7 1 1 , după ce făcuse apel, declară
el în prefaţă, la ştiinţa docto rului în teologie şi filo
sofie Ioan Patusas, director al Colegjiului Flan ginian
din Veneţia. Savantul îl îndeamnă să ad auge la sfî r
şit un caitalog de personaje, pentru a explica citi to-

gli scherzi geniali

au
G. Getto, op. cit., p. 3 1 1 . ln Veneţia, unde muzica far
mecă pe vizitatori, civilizaţia le pare mai plină de nuanţe şi
mai bogată decît în statele habsburgice, remarcă V. L. Tapie,
o(J. cit., p. 143-144.
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rilor greci cine au fost acei mari e roi ai antichităţii,
care perorează. Didacticism, desigur. Dar În acelaşi
timp o certă atenţie acordată vorbirii frumoase, vi
zibilă şi la un Miniatis, ca şi la cărturar�i cretani
care, după cucerirea insulei de către otomani, se
refugiază în insulele Ioniene sau În Veneţia. La
aceştia, trecerea de ila p roducţia c reatoare '1a apro
fundarea problemelor de teorie şi critică este evi
dentă 40, şi tendinţa nu poate fi separată de exer
ciţiul deliberat artistic care alimentează acea
culegere de poezii, scrise În limba greacă, tipărită
de Ioan Patusas, în 1 70 8 , la Veneţia : Florile

pietăţii.

Oartea va fi reeditată în limba greacă, În mo
mentul în care opera italiană se va difuza intens,
p rin copii manuscrise, În l imba română. Constatăm,
aşadar, două coincidenţe, strîns legate Între ele.
în 'CUInura română, De gli scherzi geniali sînt
utilizate de un cărturar român care manifestă un
interes particular pentru stil, Într-o etaip ă În care
«păturile cultivate din ţările române se orientează
tot mai mult spre barocul literar european, lăsînd
p roducţiile medievale, de traruţie bizantină sau chiar
occidentală, să devină apanajul păturilor mai largi
ale 'Ştiutorilor de carte şi să alcătuiască ceea ce azi
numim „cărţile populare " » . 41 Opera rev,ine în ul
timele trei decenii ale secolului al XVIII-iea, cînd,
după versiunea lui Kastrisios, sînt realizate nume
roase c opii manuscrise ale unor traduceri româneşti
(datorită lui Vartolomeu Măzăreanu, paharnicului
Teodor Jora, lui Grigore Hudeci, care execută co
manda lui Veniamin Costache, işi altora) şi apoi În
Ţara Românească, pînă către 1 8 20. După aceea,
scrierea nu mai .interesează. 42 Ea se inserează, deci,
În momentul «monarhiei culturale brîncoveneşti» , şi
Dimaras, op. cil., p. 105, 1 2 5-127.
41 Alexandru Elian, Stolnicul Cantacuzino, în Contemporanu/,
1969, 24, p. 1 1 .
42 Detalii î n articolul nostru Ethics, scherzi and delectation,
în curs de apariţie în Ba/kan Studies.
40 C. Th.
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în momentul revizuirii schemei culturale din epoca
luminilor. în ambele etape, scrierea barocă participă
la proce9ele de diversifii.care ale activ·i1tăţii �ntelecru
ale. Iar dacă vom ţine seama de faptul că larga
difuzare a versiunii Zăbava fantasiei este contem
porană lecturii intense a Erotocritului, va deveni
evident că, în faza de afirmare a beletristicii , creaţia
cretană, sub forma sa insulară, ca şi sub haina ei
veneţiană, a contribuit, în cultura rom�nă, la lupta
pentru independenţă purtată de arta literar�.
ln etapa umanistă, elemenrtele baroce nu apar
ca rezultanta unei restructurări care ar avea la bază
o uiză de conştiinţă. Poziţiile tradiţionale sînt re
considera te critic, şi îndoiala În viabilitatea unor
p recepte consacrate este clar exprimată, dar viziunea
despre lume nu este complet renovată. Noile poziţii
sînt formulate de oameni ataşaţi Încă structurii
economice şi sociale feudale ; deschiderea nu pro
voacă o desprindere netă de ideologia p redecesorilor
şi nici nu introduce poziţii atît de noi şi ferme în
concepţia tradiţională încît să o silească să-şi caute,
ca aiurea, terenul impactului său m ai puţin În inte
ligenţă şi mai mult În sensibilitate, refugiindu-se În
decor pe măsură ce trebuie să cedeze terenul siste
mului raţional de gîndire. Vechile precepte sînt re
considerate pentru a susţine mai viguros lupta po
litică, şi de aceea ele sînt parţial modificate, dar
constant pe domeniul concretului ; este menţinut
prestigiul valorilor intelectuale , care creşte chiar,
datorită spiritului c ritic ; sporeşte deschiderea spre
obşte, deşi se consideră că marea masă trebuie «an
trenată» În luptă, şi nu angrenată prin studiul re
vendicărilor sale ; persistă În centrul atenţiei omul,
care apare mai deplin implantat Într-un mediu uman
mai clar întrevăzut. însă.ş i Istoria ieroglifică nu este
Învăluită Într-un joc al cuvintelor, ci este an
corată Î ntr-un gen cu rădăcini sociale profunde,
satira cul tivată în Bizanţ şi în evul mediu sud-est
european, p recum şi în tradiţia orală, În cadru l
113
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căreia lupta dintre rău, care nu pare să aibă sfî rşit,
şi bine, întotdeauna tînăr, se Încheie cu biruinţa celui
din umiă : cele două forţe în coliziune sînt «două
ficţiuni : un Făt-Frumos şi un Căpcăun de basme
care se duelează pe plan ideal» 43• De aceea, scrie
rea poate fi considerată, privind aspectul retoric, o
«poveste artistică a vorbei» , dominată de Înţelep
aune.
Despre acest caracter intelectual al acti vităţii cul
turale din etapa umanistă vorbesc mărturi,ile ce pot
fi desprinse din « Utilajul mental » al scriitorilor. în
imaginea despre lume a intelectualilor rom�ni din
acest răstimp apa·r «planuri corespondente» 44 care
leagă macrocosmosul de microcosmos şi fie-care în
parte de organi:s mul poliitic : îmr-un itext din 1 6 8 0
în care N . Iorga 4 5 descoperea gîndirea Stolnicului
Constantin Cantacuzino, preoum şi intervenţia
lui Dositei al Ierusalismului în p asajele .dogma
tice, omul apare ca o fiinţă atît de desăvîr
ştta, încît poate fi numit «microcosmos, lume
mică» 46, Înţelegîndu-se prin aceasta chintesenţa
macrocosmosului ; În Divanul, Cantemir 'reia
corespondenţa penrtru a afirma că omul poate
birui lumea, prin priceperea şi inteligenţa lui.
în mod evident, vîrstele omufoi - ca şi
vîrstele statului, sau funcţiile omului - ca şi orga
nismele ·statale se află îmr--0 corelaţie care relie
fează preemţiunea omului în natură. Într-o carte
din 1 683 Întîlnim aceleaişi planuri corespondente :
« din patru aceste st:ihii s-G.u făcm văzută această
lume : din foc, din aer, •dim apă, din pămînt ; din
patru iarăşi materii asemenea stihiilor se face şi lu
mea cea mică, omul : din sînge, din flegmă, din
43 Manuela Tănăsescu, op. cit„ p. 2 2 .
44 Cp. E. M. W. Tillyard, The Elizabethan Wor/d Picture,
London, Chatto and Windus, 1948.
45 N. Iorga, Istoria litera111rii româneşti, ed. 2, voi. I, p.
394-396.
48 Prefaţa la Liturghie, 1 680 (reprodusă în Bibliografia ro·
mânească veche, voi. I) .
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fiere, plaviţă ,� i neagră (choleră şi melancolie) ; din
p atru şi cuvîntătorul suflet al omului se vede a fi :
din minte, din chibzuială, din cuvînt şi din fanta
sie» 47• Natura p rimeşte şi vădeşte impulsurile unei
inteligenţe superioare (Pravile împărăteşti, I�i
1 64 6
p refaţa lui Eustratie Lo g ofatul) , dar omul
are libertate şi este suveran pe viaţa sa ; În lanţul
existenţei , omul ocupă un loc privilegiat şi de aceea
el poate fi sfătuit, îndrumat, condus p entru a-şi
îndeplini obligaţiile ce-i revin fată de mac rocosm
şi faţă de ·sine ; in 1 64 3 , Varlaam al Moldovei ex
clamă : « de mare j ale şi de mare minune lucru este,
o, iubi•te cititor, cind toate faptele cerului şi ale
pămîmului umblă şi merg toate fiecare la sorocul
şi la marginea sa... numai singur amărîtul om ...
domn şi biruitor pămÎ'mului şi mării , paserilor şi
dobitoacelor, peştilor şi tuturor fiarelor ... departe
rămîne şi ţicăieşte să scape» 46• Cunună a naturii,
omul este stăpînul lumii ( « toate pentru el s-au
făcut şi i s-au dat această lume cu toată frumuseţea
ei, ca o grădină cu multe feluri de flori» - va scrie
Antim I vireanul, În 1 694 49), şi el are datoria să-şi
îndeplinească funcţia de suveran devenind Înţelept,
deoarece, se scrie În 1 68 8 , «aceasta face pe om ade
vărat om » 50• An alizate În contextul conceptual,
aceste mărturii reliefează o idee de om deschisă unor
o rientări variate ; în ea se condensează o certă aspi
raţie spre o rdine şi dreptate, care-şi a flă forme
de expresie tot mai concrete pe măsură ce ne apro
piem de sfî rşitul secolului. În 1 702, paharnicul Şer
ban Cantacuzino, reiluînd analogiile oferi0te ·de
« planurile corespondente», vorbeşte de armonia
-

47 Prefata la Apostol, 1683, semnată de principele Şerban
Cantacuzino (ibid.) .
48 Prefata la Cartea de învăţătură, 1 643 (ibid.) .
o Prefata la Psaltire, 1 694 (ibid.) .
so Prefata semnată de Şerban Cantacuzino la Biblia din 1688
(ibid.) .
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din natură, pe care trebuie să o împlinească omul
« Întru soţiirea ce să află să se ţie şi să se păzească,
unul cu altul ajutîndu-se şi sp ri jinindu-se cu aceia
ce fieştecarele are» 51• Deosebit de importantă
este, mai ales, apari�ia unui termen nou : «patria»,
asimilat la început «moşiei» 52
teritoriul trans
mis de strămoşi ; tonceptul va 1deţine, ulterior, un
rol major în coştiinţa socială.
Conceptele îşi clari fică sensul În cadrul direcţiilor
care se conturează în cultura scrisă. Or, dacă pole
mica purtată cu p rotestanţii şi catolicii (şi care
pune încă o dată sub semnul Întrebării rolul de
terminant al Reformei şi al Contrareformei jucat
în viÎaţa intelecruală din Ţările Române) capătă
amploare pe măsură ce presiunile din afară sporesc,
evidenţiind faptul că apărarea « legii » continuă să
fie o p reocupare majoră, în acelaşi timp se încetă
ţeneşte activitatea de cercetare a izvoarelor istorice,
în vederea elucidării dezvoltării poporului român ;
apare perspectiva în istorie 53, şi societatea se indi
vidualizează. Această societate se dovedeşte, apoi,
preocupată de introducerea dreptăţii în raporturile
dintre m embrii săi, dovadă codurile ce sînt publica'l:e
la mijlocul secolului şi înflorirea pe care o cunoaşte
Jiteratura de genul Fiirstenspiegel, oferind principi
lor o cenzură morală. Se pune un accent marcat
asupra activităţii eul turale, autorii de lucrări isto
rice încercîndu-şi talentul în proză şi poezie sau
redactînd lucrări filosofice ; un interes crescînd pen
tru namră debutează prin scrierile ce tălmăcesc apa
riţia unor fenomene ci uda te (ca cele a căror «as-

51

Prefata la Liturghie, 1702 (ibidem) .
In prefata la care ne-am referit şi supra (Liturghie, 1 680) ,
cei doi termeni s e află într-o legătură ce s e regăseşte aidoma în
Introducere la Istoria Ţării Române1ti de Constantin Cantacu
zino : «putini au fost pămîntenii acestei ţări ... ca să şază ei să
scrie ale patriei lor şi să istorească intîmplările moşiei lor»
(vezi Cronicari munteni, voi. I, p. 5 ) .
63 Caracterizarea apartine lui George Ivaşcu, Istoria literat11rii
române, voi. I, p. 1 50.
52
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cunsă semnificaţÎe» Ioan Comnen a explicat-o
Stolnicului Cantacuzino) . Dar manifestarea cultu
rală dominantă este, fără îndoială, redactarea ope
relor În limba poporului ; pe această cale, o Întreagă
tradiţie de gîndire este transpusă , prin traduceri, în
limba populară, care, î n cursul continuei creaţii
literare, se îmbogăţeşte, astfel că aparatul concep
tual devine bun comun al întregii societăţi, iar pro
gresul său are reperc ursiuni asupra mijlocului de
comunicaţie cotidian.
Două sînt explicaţiile oferite acestei acţiuni de
terminante pentru evolutia culturii române ; lupta
Împotriva neînţelegerii şi lupta împotriva neînvă
ţării 54 ; prima preîntîmpină perpetuarea unei duble
tradiţii în cadrul aceleiaşi culturi - una într-o
limbă cultă, dar străină, alta Într-o limbă «neculti
vată» , dar de toţi vorbită -, în timp ce a doua
deschide larg problema instruirii.
Caracteristic este faptul că toţi traducătorii afir
mă că acolo unde nu au avut la îndemînă termeni
autohtoni au adoptat cuvinte din limba «clasică»
a omenirii : limba greacă. În celebra p redoslovie la
Noul Testament, apărut la Alba Iulia, În 1 64 8 ,
Simion Ştefan arată c ă versitmea s a este bazată pe
confruntarea originalului grec cu cel latin, Septua
f!.Înta lui Ieronim, şi cu traducerea slavonă, tipărită
la Moscova ; dar de p rototipul grec «nu ne-am
depărtat». Acolo unde nu a găsit echivalentul ro
mân, a ales Întotdeauna cuvîntul din originalul grec,
şi aceasta nu pentru că trăieşte într-un mediu în
văluit Într-o «influenţă» greacă puternică, ci pentru
că limba din care traduce este « Sacră » . Dintre cele
«carele nu se ştiu rumăneşte ce sînt» , a 1lăsat în
greacă nume de popoare, de veşminte, deci termino
logia cu un caracter istoric, dar şi cele «de lemne »,
de pietre preţioase şi altele. Evident, îmbogăţirea
are drept scop înmlădierea unei limbi folosite de un
M

Vezi de ex. prefaţa la Liturghie, 1 680.
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întreg popor, pentru a o face capabilă să exprime
bogăţia conceptuală a universului uman. 55 Grandio
sul efort făcut acum este dezvăluit atît de ancheta
ce poa·te fi Întreprinsă asupra Divanului lui
Cantemir, publicat în greacă şi romană, cît şi asu
pra Pildelor filosofeşti, traduse din franceză, prin
intermediul italianei, În greacă şi romană : consta
tăm că unii termeni continuă să-şi exercite hegemo
nia («Înţelepciunea» este folosi tă pentru «O'ocp(ot»,
«cpp6,„1JO'Lc;'», «pvwO'Lc;'» , «ocpE't'�») , În timp ce alţii se
menţin în vag ( «Socotitor» pentru <1)..oytx6c;'» ), ia r
alţii ies în întîmpinarea noului ( «ţircumstanţie»
pentru c 7tE:p(O''t'ot O' Lc;'»«circumstantia» ) 56• Lupta împo
triva neînţelegerii nu este un protest împo
triva slavonici, de vreme ce se continuă utilizarea
prototipurilor în această limbă, iar în 1 697 este
publicată o Gramatică slavonă de către Antim Ivi
reanul , care explică utilitatea unei bune cunoaşteri
a acestei limbi « străină şi împrumutată» ; se urmă
reşte fixarea şi Înmlădierea mijlocului de comuni
caţie din caidrul societăţii romane. În glosarul
anexat la Istoria ieroglifică a lui Cantemir, cuvin
tele preluate din latină («argument», «materie»,
« republică
sfatul a toată cetatea») sînt mai puţin
numeroase decît cele preluate din greacă ( «<limo
craţie» , «paradosis
învăţătură nescrisă») ; nu lip
sesc turcismele ( «meteris», «circa = un fel de
copac») sau preluările din italiană («parola», «re
ţeta»). 57
Lupta Împotriva neînvăţării nu dezvăluie elevilor
«universul uman » , pe care nici o formă de scolas=

=

55 ln această problemă, vezi şi Mihai Berza, Cultura în Mol
dova 1i Ţara Româneauă (În .IU. X VII), în l.Itoria României,
voi. III, p. 2 59.
58 Vezi indicele cultural anexat de Virgil Cândea la ediţia
Divanului, din 1969 ; de asemenea, fragmentele din Pildele filo
sofe1ti pe care le-am reprodus în cartea noastră Coordonate ale
culturii române În secolul X VIII.
57 Vezi ediţia P. P. Panaitescu şi I. Verdeş, Bucureşti, 13di
tura pentru literatură, 1965, p. 8-26.
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tică nu-l Întunecase ; dar ea deschide porţile cul
turii care va ancora ideea de om În contextul so
cial. «GUlI1llliil ă a firi.ii » , omuJ va fi tot mai mult
elogiat de retorica ce se dezvoltă acum, mai ales
d atorită avîntului pe care-:! cunoaşte elocvenţa prac
ticată la curţile princiare române (înşişi fiii lui Brîn
coveainu debutează în tipar cu două discursuri) ; pe
urmele lui Isocrate, filosofia rămîne legată de eloc
venţă. Treptat, se formează «planul cultural » sa, pe
care se întîlnesc, sub p restigiul originii latine ilustre
şi a realizărilor în scris sau în arta figurativă, toţi
membrii unei societăţi.
Ancorată În problematica politică, mişcarea cultu
rală din Ţările Române evoluează net în a doua
jumătate a secolului al XVII-iea : umanismul cris
talizează o idee de om. iar raţionalismul ortodox un p rogram cultural care persistă în secolul al
XVIII-iea, menţinîndu-se sub forma unei tradiţii
de gîndire, prin succesive procese de transformare,
În umanismul care nu mai este o categorie istorică,
ci o permanenţă de civilizaţie. Diversificarea preo
cupărilor intelectuale aduce pe prim plan necesita
tea cultivării, prin educaţie, scris şi artă ; accentul
pus asupra evoluţiei În timp a colectivităţii depla
sează conştiinţa socială din cadrul confesional spre
cel istoric, aşa cum creează premisele unei depla
sări spre masa pe care o formează cei ce muncesc şi
luptă pentru d reptate şi Libertalle în mod efectiv.
Amplificînd domeniul cunoa1şterii morale, activita
tea intelectuală acordă o pondere deosebită valorii
e tice, şi aceasta va inaugura declinul valorii reli
gioase. Laolaltă, toate aceste noi orientări contribuie
la conturarea unei direcţii culturale, rigoarea logică
(principalul aport al neoaristotelismului instaurat
58 Eugenio Garin, 11 pensiero
pedagogice de/ Umanesimo,
Firenze, Sansoni, 1958, Introduzione, p. XIV.

119
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

în î nvăţămîntul superior pe urmele lui Corydaleu) 59
subordonînd viaţa intelectuală scopurilor «civile,
adică etico-politice, educative în sens larg» 60•
Ca şi contemporanii săi, Cantemir acordă un rol
esenţial « cultivă rii». precizîndu-i sensul cu un plus
de claritate faţă de ceilalţi um anişti. Aşa cum în
vesteşte cu forţă biruitoare inorogul, care este « Stră
lucitul reprezentant al luminii spiritului ridicat îm
potriva întunericului unei lumini primare şi vio
lente» 61, tot astfel, pentru el, Întunericul este
«barbaria», iar lumina - «civilizaţia», pe care
savantul o elo�ază În Hronic, unde vorbeşte despre
zidul ridicat de poporul român În faţa năvălitorilor,
pentru a apăra bunele deprinderi şi bunurile cul
turale 62 ; în Istoria Imperiului Otoman, el afimiă
că civil1izaţie înseamnă Învăţă,turi. ( «scientias») şi
bune moravuri («vitae cultum») 63• Dacă nu amin
teşte de «intelect» în Divan, concept ce revine con
stant în idealismul antic şi medieval, el pune un
deosebit accent asupra facultăţii raţiunii (« socoteala
minţii »). 64 Devme eviident că «dreapta socoteală»
tradiţională dobîndeşte funcţia hotărîtoare de a
«discrimina», de a discerne, prin studiul luminat de
învăţătură işi întărit de bunele moravuri, În seria
de evenimente, p entru a descoperi o soluţie. În
acest sens, parte din vechile p recepte se anco
rează În imediat, şi studiul realităţilor social59 C. Noica, A ristotelismul În Principatele Române în seco
lele X VII-XVIII, în Studii clasice, IX, 1967, şi prefata ace
luiaşi la Theophile Corydalee, lntroduction a la logique (text
precedat şi de un studiu al lui Cleobul Tsourkas) , Bucureşti,
AIESE�, 1970 ; de asemenea Valeriu Streinu, La definition de
la Jogrque chez Theophile Corydalee, în Revue roumaine des
_
scrence1
sociales - Serie de Philosophie el Logique, XIII,
1969.
00 Eugenio Garin, L'educazione in Europa (1 400-1 600),
Bari, Laterza, 1957, p. 38.
81 Manuela Tănăsescu, op. cir„ p. 30.
62
Detalii în cartea noastră Coordonare.. , p . 42.
03 P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir p. 187.
84 Prefaţa lui Virgil Cândea, p. XLIX.
.

,
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politice trece pe primul i:lan, înaintea obli
gaţiei de a menţine intacta o doctrină care
a asigurat rezistenţa culturală. Cultivarea capătă
un sens net activ, sprijinindu-se, pe o nouă sinteză
în care p redomină înseşi rezultatele atinse de uma
nişti : poporul care trăieşte în spaţiul carpato-du
nărean are o origine nobilă, care-l îndreptăţeşte n u
numai să reziste, d a r ş i s ă s e afirme plenar, conti
nuînd moştenirea lăsată de romani ; poporul acesta
este despărţit de frontiere feudale, dar el este unul,
aşa c um arată trecutul şi cultura sa prezentă ; po
porul român aparţine unei lumi civilizate, şi nu va
putea fi dominat de ÎmFleriile supuse «stepenelor»,
creşterii şi descreşterii ; «cultivarea» se Întemeiază
pe Încrederea În viitor, pe convingerea că ceasul
redobîndirii autonomiei este aproape. în acel mo
ment, Dacia va fi reconstituită.
Această doctrină elaborată de umanişti capătă la
Cantemir numeroase elemente noi ce denotă prelun
girea acestei mişcări eul turale, În special prin căr�
turarul cu orizontul cel mai larg, spre ,i luminismul
timpuriu. 65 Receptiv la valorile transmise de Orient,
În special la ca:pitolul rafinamentului intelectual, ca
şi la cele dezbătute pe continentul european, savan
tul continuă o tradiţie de gîndire, îmbogăţind-o
prin preluări din gîndirea Reformei. El conturează
un nou domeniu, al activităţii raţionale, pe care se
poate înălţa civilizaţia. Or, În acest punct el se
apropie de preocupările lui Montesquieu şi ale lui
Leibniz, ca şi de cele ce vor stărui În gîndirea lui
Lomonosov. Mai aproape de ccmtemporanul său
Vico, care a fi rm a că fiecare naţiune este guvernată
de « regula Înţelepciunii .populare», mai profundă în
accepţiuni şi în ereditate istorică decît «bunul-simţ
comun», preconizat de gînditori din alte arii euss
Despre necesitatea conturării unui «preilwninism• în cul
tura română vorbesc şi D. Ghişe şi P. Teodor în Fragmer11a
rium ilumir1is1, Cluj, Editura Dacia, 1972, p . 8-1 2 .
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ropene 66, Cantemir exprimă concluziile mişcam
umaniste prin sensul pe care-l dă istoriei, pusă În
slujba eliberă rii energiilor poporului a cărui civili
zatie o înfăţişase în Descrierea Moldovei. Ca şi la
Muratori, la care va apela Gheorghe Şincai, pasiu
nea pentru trecut a venit nu dintr-o dezamăgire
provocată de p rezentul care stătuse Împotrivă, ci
din fascinaţia vieţii 67 ; în ·Încrederea profundă a
umaniştilor români în viitor se află condensată o
convingere nestrămutată În capacităţile omului. Iar
această încredere are fernn itatea pe care o conferă
întotdeauna concluziilor unei doctrine, nu atît o ilo
gică stringentă , cît p rofunda ancorare În realitatea
istorică ; deoarece accentele specifice ale umanis
mului român - patriotismul, toleranţa, Înţelepciu
nea raţională - constituie expresii cărturăreşti ale
« virtuţilor populare specifice, transmise Într-o ade
vărată filosofie de mi jloc, clasicizantă, pe calea in
discutabilă a descendenţei romane» . 68 Cantemir
exprima concis acest crez în Istoria ieroglifică atunci
cînd, la cap ăwl inoursiiuin:iâ sale, prin sentinţe şi
pilde, ·relua un precept al Înţelepciunii populare :
«Vechiu şi adevărat cuvînt Între toţi să grăieşte,
că drepr.area rtoa:te birUJÎreşte şi adevărul declt ltOO.te
mai tare este„.»
Fără să se angajeze în lucrări de erudiţie, care nu
pot fi practicate decît de cei care lucrează dincolo
de frontierele unei zone ce se p reschimbă în teatru
de luptă şi de continuă instabilitate, umanismul se
Întemeiază pe cultura clasică, alăturînd treptat fi
lonului elenic pe ce'! latin, şi con�ribuie masiv la
c ristalizarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale. Un
contact direct cu realitatea social�politică şi absenţa
88 Giuseppe Toffanin, Storia dell' Umanesimo, Bologna, Za
nichelli, 1964, voi. III, p. 142-147.
87 G. Toffanin, op. cit., voi. IV, p. 85. Vezi şi Giulio
�allese, Studi di Umanesimo, Napoli, A. Morra, 1971, p. 1 3 1
ş 1 urm.
88 Zoe Durnitrescu-Buşulenga, Ren4.1terea, umanismul /Î dia
logul artelor, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, p. 85.
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speculaţiei, clădită cu umbrele lucrurilor, conferă
a.c estei mişcări culturale un c aracter rnilirtant. Dacă
talgerele balanţei se înclină cînd de partea acelora
care p reconizează rezistenţa tenace, cînd de partea
celor care p ropun iniţiativa, ghidată de concepte
noi, raportul se va rezolva În favoarea celor din
urmă, atunci cînd burghezia autohtonă va căpăta o
pondere deosebită În interiorul societăţii, înlocuind
burghezia din exnerior, adesea «de substi,tuire » (bur
gheziile stră,ine care au c olaborat la anirn�rea sidhirn
bul ui de mărfuri sau la procurarea unor bunuri) , din
penioaidele anterioa·re. Schimbarea din mentalitate, în
prima j,umăJtate a secoluluii al XIX-lea, se reliefează
cu claritate, dar ea nu-şi va dezvălui Întreaga sem 
nificaţie dacă nu va fi raportată l a mutaţia care s-a
petroout În rulrmră îm. a doua jumătate a secolului al
XV Ii-lea.

Iluminismul patriotic
Într-un răstimp destul de îndelungat, care aco
peră mij locul secolului al XVI I I-lea, înnoirile din
cultura scrisă sînt izolate ; din deceniul al optu
lea, apariţia elementelor noi devine tot mai frec
ventă : traducerile se înmulţesc, iar creaţia origi
nală ia un avînt ce depăşeşte ca amploare însăşi
faza precedentă. Densitatea este vizibilă, şi ea atestă
prezenţa unei noi etape În evoluţia literaturii ro
mâne. Pînă în deceniul al treilea al secolului u r
mător, activitatea intelectuală se desfăşoară cu o
orientare şi Între coordonate similare, atît În Prin,
cipate, cit şi în Tram�lvania, a:stfel că noua etapă
poate fi considerată că se înscrie În aproximativ
şase decenii. Printr-un acord aproape unanim, ea
a fost desemnată drept «epoca luminilor » .
î n istoriografia literară s-a acordat o pondere
deosebită unui grup aproape compact, format din
intelectuali transilvăneni : Şcoala ardeleană, şt s-a
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apreciat că trăsătura dominantă este asimilarea ma
sivă a literaturii occidentale.
Este cert că în secolul al XVI II-lea societăţile de
pe continen t comunică mai mult ca În secolele pre
cedente şi îşi împărtăşesc cuceririle ; mai mult ca
înainte, aceste cuceriri au un caracter Înnoitor şi
decla�ează violenţa rezistenţelor. După un lung
răstimp de diviziuni şi conflicte ireductibile, un
mesaj de apropiere porneşte din mai multe colrţuri
ale lumii, în timp ce limbajul intelectual se clarifică
şi se simplifică. Operele scrise în Anglia se difuzează
în Rusia, în timp ce Aventurile lui Telemac se
. bucură de atenţia traducătorilor turci. Evident că
nu se traduce orice şi nici nu se acceptă orice nouă
teorie fără rezerve. Dacă istoricul şi literatul Vol
taire stîmeşte peste tot o unanimă admiraţie, filo
soful întîmpină obiecţii ; o asemenea demarcare o
întîlonim clar formulată în Ungaria, în Principatele
Române, în Grecia. Difuzarea se Însoţeşte cu selec
ţia. Ce determină aceste seleoţii ? Mai întîi înseşi
condiţiile difuzării, care favorizează răspîndirea
unor anumite c ategorii de scrieri şi face dificilă
cunoaşterea altor grupuri de opere : ceea ce are un
mare răsunet în Franţa, de exemplu, înregistrează
un ecou şi În Sud-Estul european, dar după ce a
pal'Curs o serie de ·relee care au amplificat unele as
pecte şi le-au estompat pe altele. în al doilea rînd,
receptarea operelor străine depinde de structura fie
cărui mediu cultural, de stadiul atins de mentali
tate : interesează că11ile care au caracter didactic,
în momentul În care învăţămîntul se dezvoltă ; plac
versurile şi povestirile moralizatoare ; mai greu sînt
Înţelese operele filosofice înscrise Într-o a.numită
tradiţie de gîndire şi reflectînd un mod specific de
a gîndi : pe plan filosofie, Occidentul se distanţase
progresiv de Orient. Traducerea, apoi, impune
existenţa unei terminologii, a unui utilaj mental ;
or, acesta poate diferi de la o zonă la alta.
Am putoo. restrînge interesul nostru la activitatea
grupurilor care sîm în avangarda explorărilor inte1 24
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lcctuale, mai ales că În Întreaga Europă se formează
acum grupuri de intelectuali care comunică între
ele ; peste tot întîlnim traducători ai unor gînditori
recunoscuţi drept m�tri. Dar partizanii lui Locke
şi Newton, ai lui Voltaire şi Jean-Jacques; ai lui
Leibniz şi Kant au achniratori şi adversari la ei
acasă. De ce şi de care natură ? întrebările ne con
duc spre cercetarea traseelor parcurse de operele
reprezentative ale secolului prin variatele nivele cul
turale ale societăţilor ; aci constatăm că pătrunderea
noilor achiziţii este facilitată de raţiuni diverse.
Vorbindu--ne despre «difuzarea spiritului nou» în
Franţa, Daniel Mornet ne-a evocat «rezisteţa opi
niei», alături de «progresele spiritului critic şi ale
necredinţei» ; el a relevat rolul jucat În confruntări
de tradiţia mondenă, iar din partea opusă - de tra
diţiile trecutului, mai ales datorită faptului că
«pÎnă către sfîrşitul secolului al XVIII-iea, s-a trăit
adesea aşa cum trăiseră strămoşii, o viaţă simplă,
regulată, fără ambiţii, fă.ră curiozităţi» ; în acelaşi
timp însă «burghezii au începuit să creadă că au spi
rit, şi acest drum i-a condus la filosofie» 1• La rîn
dul său, Paul Hazard a trasat un magistral plan
al cetăţii o amenilor ; dar nimic nu pare a fi unifonn
aici - alămri de aventurier, îl Întîlnim pe omul
de litere, pe femeia cu un rol activ În viaţa intelec
tuală, pe burghez, pe francmason, pe filosof. 2 Mai
departe, dincolo de galeria aceasta de personaje, se
impune atenţiei «existenţa unei alte culturi » în
Franţa, alimentată de cărţile populare, de literatura
de colportaj, cea pe care ne-a restituit-o Robert
Mandrou 3•
în toate societăţile europene, contactele culturale
nu au ·consecinţe numai asupra mentalităţii unui
t Daniel Mornet, La pensee franfaise au XVIII• siecle, Paris,
A. Colin, 1969, cinquieme partie.
2 Paul Hazard, La pensee europeenne au XVIII• siecle, Paris,
Fayard, 1964, He partie, chap. 9.
a Robert Mandrou, De la cu/ture populaire aux 1 7• el 18•
siecles, Paris, Stock, 1964.
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singur grup. Şi aceasta cu atît mai mult cu cît cele
şase decenii din istoria culturii noastre corespund
unei faze revoluţionare în viaţa continentului. «Re
voluţia de la 1789 nu s-a încheiat c u adevărat decît
în 1 8 30, cînd, adudnd la putere un rege c a re-i ac
ceptase p rincipiile, burghezia a foat categoric În
posesie Franţa » . 4 Curentul revoluţionar, care pune
sub semnul Întrebării sau ,contestă net instituţiile şi
valorile «vechiului regim » , provoacă o criză spiri
tuală adîncă şi generală. Element catalizator în viaţa
psihologică a colectivităţilor, frămîntările din ca
drul vechiului regim francez, desfiinţarea lui p rin
revoluţie şi campaniile napoleoniene au consecinţe
importante chiar şi În ţările În care structura socială
nu se schimbă radical . Şi în Ţările Rom�ne struc
turile mentale se modifică, Revoluţia Franceză avînd
valoarea unui exemplu. Se accentuează conservato
rismul boierimii legate de pă.mînt, se măreşte curio
zitatea intelectuală a boierimii antrenate în forme
de producţie capitalistă şi comerţ, aşa cum negus
torii şi meseriaşii descoperă un punct de reper, iar
conducătorii răscoalelor şi revoluţiilor pot afirma
cu temeinicie că « vremea domnilor s-a sfîrşit» .
în asemenea condiţii s-au făcut prelucrările din
Fenelon, care p reconiza o monarhie temperată, mai
tîrziu din Montesquieu şi Rousseau. Dar este impor
tant faptul că versiunile din Fenelon circulă în me
diile boiereşti şi clericale, În timp ce Rousseau e in
vocat de profesorii laici ; broşurile tipărite la Buda,
pe tema campaniilor napoleoniene, pătrund în toate
mediile, în timp ce cărturari patrioţi traduc scrieri
cu conţinut revoluţionar.
în măsură sporită se difuzează acum sccieri care
preconizează o nouă imagine a lumii. Avansul spi
ritului ştiinţific răstoarnă ierarhia cunoştinţelor, iar
tehnica Începe să pătrundă în viaţa cotidiană. Se
4 Albert Soboul, La Revolution franfaise dans I'histoire du
monde contemporain : Etude comparative, în L'lnformation
historique, Paris, 1969, 3, p. 1 07.
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încetăţeneşte imaginea unui univers alcătuit din
părţ.i perfect legate Între ele, în care omul apare ca
o verigă În «marele lanţ al existenţei» 5• îndemnul
transpus de Ioan Cantacuzino din Eseul lui Pope,
în traducerea sa din 1 807 : «să ţinem drumul drept
al naturii », află acum o audienţă de care nu ar fi
dispus mai devreme, şi datorită faptului că ferici
rea se statorniceşte în fruntea aspiraţiilor oameni
lor. Nu poate fi taxată, deci, drept o expresie a
dorinţei de a acumula realizări strălucitoare din alte
culturi, literatura, de deoseb'it succes În Ţările Ro
mâne, ce vehiculează cunoştinţe geografice, o istorie
raţională, sfaturi agronomice sau reguli de igienă.
Adevă.rul este că ideea despre om a evoluat în în
treaga cultură europeană în secolul al XVIII-lea şi
ea este asimilată în Ţările Române deoarece are o
certă forţă de convingere, este extrem de accesibilă
şi dă răspunsuri căutărilor ant erioare. Aşa credem
că se explică seria de remodelări a operelor unor
pro fesori germani, efectuate de dascălii transilvă
neni şi tâ.părite la Buda ; dar Î:n şirul acestor dascăli,
unii se îndreaptă spre scrierile filosofice, alţii spre
cunoştinţele practice, şi fiecare foloseşte bagajul
conceptual de care dispune (aşa cum indică cele
două versiuni concomi·tente după Sittenbuchlein de
Campe, efectuate de Moise Fulea şi, respectiv, Con
stantin Ionovici, în 1 8 1 9 şi 1 8 1 3).
In afara procesului general de ·reevaluare şi ra
ţionalizare a conceptelor, care facilitează interfe
renţele Între ariile culturii europene, o serie de alţi
factori comribuie la difuzarea cunoştinţelor. mai
intens ca În secolele anterioare, şi dintre aceştia nu
poate fi neglijată creşterea masivă a activităţii ti
pografiilor, producînd cărţi ce se răspîndesc prin
tîrguri, datorită şi negustorilor ; mai înainte să se
5 Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Harvard
University Press, Cambridge-Massachusetts, 1 936, cap. VI : The

Chain of Being in XVJII lh Cent11ry Tho11ght and Man'1 Place
and Role in Nat11re, p. 183-207.
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specializeze, aceştia procură tot felul de mărfuri,
printre care şi volumele cerute sau observate de ei
că sînt vandabile ; intelectualii îşi semnalează apoi
reciproc operele ce merită a fi traduse (după cum
ne dovedeşte, de exemplu, corespondenţa dintre
Iosif Vulcan şi Dimitrie Ţichindeal). Persistă apoi
un stil neoclasic, evident în artel e plastice 6, care-şi
propune un scop educativ şi înfăţişează o lume
ideal ordonată. Acest stil cîştigă spiritele, şi oamenii
de litere îl adoptă fără să devină astfel protago
niştii unui «clasicism întîrziat » .
Ceea c e este determinant pentru elementul recep
tor este avansul hotărît al Învăţămîntului, atît. În
Prineipate, unde s1nt operate reforme importante În
cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-iea,
cît şi Î n Transilvania, din epoca josefinistă înainte.
Datorită acestui avans se petrece o mutaţie decisivă
în Jumea c reatorilor, tonul major În cultură urmînd
să fie da·t ide acum Înainte de acest grup de intelec
tuali ; ei Împing treptat în umbră pe cărturarii cle
rici, întrucît ţin pasul cu noile cuceriri ale c\.11Iloaş
terii, care Încetăţenesc Într-o audienţă, ce se lărgeşte
continuu, concepte de puternică rezonanţă mentală
şi afectivă, cum sînt cele de progres şi fericire. Im
portant, aşadar, în orîndul factorilor care favori
zează p reluările din ahe culturi este raportul stabilit
acum Între conştiinţa culturală autohtonă ce se ra
ţionalizează şi cultura europeană, care, mai ales da
tori tă avansului spiritului tehnico-"ştiintific, ajunge
la forme mai puţin p articularizate ca în trecut. In
asemenea condiţii a putut fi asimilată o cultură de
interes general, fără să fie receptat cosmopolitis
mul, care este numai una din faţetele neoclasicis
mului european. Preluările au la bază o preschim
bare a structurilor mentale şi o mutaţie în rîndul
creatorilor, şi ele deschid perspectivele integrării
e

Trimitem,

cu

precădere, l a sinteza lui Hugh Honout, Neo

clasicism, Penguin Books, 1968.
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culturii naţionale Într-un concert european dominat
de aspiraţia de a asocia şi armoniza sentimentul cu
raţiunea, deoarece «dominanta secolului este mai
puţin cinismul sau libertinajul, cît entuziasmul...
care s-a Întemeiat, În ultimă anaEză, p e o sensibili
tate limpezită de luminile raţionale şi ghidată de
experienţă. Acest elan pasionat, hrănit de o pro
fundă încredere în puterile inteligenţei şi în destinul
omului, este cel care va mai inspira În Germania
acel „Sturm und Drang" atît de deosebit de roman
tismul idealist, reacţionar, fantastic şi mistic ... Pro
babil că această voinţă de a acţiona asupra lumii,
de a nu rămîne un simplu „artist" , este cea care
l ămureşte calitatea gîndirii oamenilor din secolul al
XVHI-lea şi a prozei lor, dar şi lipsa lor de impor
tanţă poetică» . 7
Investigarea procesului de asimilare, În funcţie de
structurile mentale din societatea română. impune
o permanentă referire la aria culturală în ca·re s-a
Înscris acest proces ; contactele au depins de mişca
rea de idei din societăţile vecine, au fost amplificate
de tendinţele intelectuale pe care le-a Întreţinut ro
lul asumat de poporul român în Sud-Estul euro
pean, şi ele au avut dreprt rez:iultat realizarea unei
noi sinrteze între fondul moştenit şi fondul de noi
achiziţii, oare pune încă o dată în lumină origina
litatea culrturii romfune.
Or, în această privinţă, primul aspect care reţine
atenţia este faptul că în Sud-Estul european forma
rea culturilor naţ.Îonale nu s-a desfăşurat sincronic,
ci ·diac ronic. Profesorul Andre Mirambel remarca, la
sfîrşitul unui colocviu internaţional, că datele ofe
rite de culturile română şi greacă sînt mai ap ropiate,
Întemeiate fiind pe un substrat adînc implantat În
antichitate şi pe moştenirea lăsată de civilizaţia
7

Roland Mortier, Unit�

în voi. cit., p. 123.
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greco-latină. 8 În acelaşi timp, convieţuirea româno
sîrbă în cadrul zonei ce a avut drept focar Viena a
intensificat contactele şi a făcut convergente nume
roase orientări. Datorită relativei autonomii faţă
de Poarta Otomană, menţinută chiar după ce fa
narioţii şi-au adj udecat tronurile Princip atelor Ro
mâne, continuitatea activită,ţii intelectuale nu a fost
supusă nici unui fel de Întrerupere. Ca atare, asimi
lările, facilitate de intermediarele greceşti, s-au inse
rat Într-un filon tra;diţional, şi ele au fost amplifi
cate, de îndată ce a crescut posibilitatea accesului rla
sursele europene ; asimilările au avut consecinţe mai
directe şi mai organizate în societatea română în n
port cu societatea greacă, unde diaspora s-a aflat,
În acest răstimp, în avans faţă de Grecia continen
tală şi cea insulară. Astfel, dacă În 1 7 42 au fost re
date în neogreacă Aventurile lui Telemac, iar În
1 745 Aminta lui Tasso, pînă în 1 766 nu mai este ni
mic ,de înregistrat ; În acest an, este e fectuaită o tra
ducere stîngace a operei lui Voltaire, Memnon, de
către un cleric, care este Evghenie Vulgaris, pentru
ca în anii următori, datorită dezvoltării comerţului
şi a m arinei comerciale greceşti, contactele să se În
mulţească, p ermiţÎnd grecilor « să înveţe să com
pare» 9•
În cultura română primele traduceri beneficiază
În general ·de intermediare greceşti, şi după ce, În
jurul anului 1 766, se traduc Aventurile lui Telemac,
care se vor di fuza p rin două'Sprezece copii, pînă
În 1 8 1 8, cînd Petru Maior traduce opera din nou,
din italiană -, pe la 1 772 se traduc două scrieri po
-

litice ale foi Voltaire direct din franceză. De altfel,
din aceeaşi limbă fuseseră traduse, la mi jlocul seco
lului, Cugetările contelui suedez Oxenstierna, fapt
a ln volumul Les Lumieres et la formation de la conscience
nationale chez Ies peuples du Sud-Est europeen, p. 97-98.
t1 C. Th. Dimaras, L' apport de l' Afklămng au developpement
de la conscience neohel/enique, în La Grece au temps des Lu
mieres, p. 123.
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care denotă ca mvătarea limbii franceze de la se
cretarii p rinciari şi de la preceptorii aduşi În fami
liile boiereşti deschidea noi căi de acces spre Europa
culturii scrise române. în acelaşi timp, la 1 778,
Samuil Micu scria Brevis historica notitia ori!{inis
et progressu nationis daco-romanae, pentru ca în
1 780 să apară la Viena cartea aceluiaşi, redactată
În colaborare cu Gheorghe Şincai : Elementa linguae
daco-romanae sive valachicae, în care c rezul Şcolii
ardelene îşi afla o clară formulare. Ampla difuzare
a cărţilor scrise de profesorii transilvăneni în Prin
cipate antrenează spiritele spre mişcarea de idei din
centrul Europei, împiedicînd-o astfel să rămînă tri
butară numai impulsurilor p rimite din sudul Dună
rii. O asemenea atracţie se exercid şi În cultura
�rbo-croa tă. 10
Evident, perioada luminilor nu acoperă decenii de
viaţă intelectuală n eschimbată. Dimpotrivă, spiri
tele sînt în continuă evoluţie, şi pe măsură ce pur
tătont movaţ1e1
devin tot mai numeroşi, iar
inova,via prinde un contur tot mai amplu şi mai
concret, datorită permanentei acumulări de infor
maţii, spiritele se radicalizează. Opoziţia Împotriva
dominaţiei străine prinde un caracter organizat, în
temeindu-se pe programuri politice, În timp ce
opoziţia împotriva structurii feudale creşte. Orien
tîndu-se, Într-un spirit demofil, spre popor, purtă
torii noilor idei nu mai pot ignora reacţiile violente
ale maselor Împotriva asupririi feudale, chiar dacă
nu le acceptă. Răscoala lui Horia, care tinde spre o
emanoipare totală de obligaţiile feudale, lasă o
adîncă amprentă asupra contemporanilor ei din
1 784 ; girondinul Brissot ia apărarea răsculaţilor
Într-o celebră scrisoare adresată lui Iosif al Ii-lea.
În 1 790, cînd este redactată de o adunare a ţărani10 Radovan Samardzic, LeJ idees du siede des /umieres e1
l'evei/ nationa/ des peuples yougoslaves, în Les lumieres et la
formation de la ronscience nationale.„, p. 1 0 1 şi urm.

131
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

lor unguri o petiţie cu cereri În spirit reformist, unul
dintre participanţi cere adunării să ifie urmat exem
lul lui Horia. 1 1 Impulsul venit de jos se uneşte cu
cel venit din p artea intelectualilor care aderă la ia
cobinism ; mişcarea iacobină se răspîndeşte în
Austria, Ungaria, Transilvania, Dalmaţia. 12 î n
aceste condiţii, imaginea Franţei revoluţionare de
vine tot mai clară şi mai mobilizatoare ; ea susţine
lupta spiritelor luminate şi oferă un exemplu - mai
apropiat sau mai îndepărtat - mişcărilor revolu
ţionare care rizbumesc în Serbia în 1 8 04 , unde
se ajunge la forma·rea ·stalJUlui sîrb sub suzeranitatea
otomană în 1 8 1 7, în Grecia � Îl11 Priocipaitele Ro
mâne În 1 8 2 1 , avînd drept consecinţă crearea statu
lui ·grec şi restaurarea principilor pămînteni pe tro
nurile Valahiei şi Moldovei.
Mişcarea intelectuală se desfăşoară sub impactul
polrticului, aşa cum indică izbucnirea celor trei miş
cări revoluţoinare care au zguduit Sud-Estul euro
pean. De aceea s-a putut afirma că « dacă operele
autorilor occidentali din secolul al XVII I-iea se
bucură de o mai bună p rimire decît cele ale p rede
cesorilor lor, faptul se datorează condiţiilor favora
bile determinate de raţiuni strict locale. Situaţia in
ternaţională, conflictele frecvente dintre marile
puteri europene avînd drept obiect şi adeseori drept
teatru de război Europa de sud-est încurajează ini
ţiativele de autonomie locale şi grăbesc procesul de
dezmembrare politică a unor regiuni cuprinse ante
rior în „ecumenismul " politic şi militar al unui m are
imperiu. Pe de altă p arte, dezvoltarea relaţiilor eco11 Bela Kira.Jy, Peasant Movements in Hungary in 1 790, în
Siidost-Forschungen, Miinchen, XXVI, 1967, p. 1 45 .
12 Vezi Ernst Wangermann, From Joseph I I t o the Jacobin
Trials, Oxford University Press, 1969 ; K. Benda, Les /acobini
hongrois, în Annales historiques de la Revolution franraise,
Paris, 1 959, p. 38-60 ; Jancs6 Elemer în Kelemen Emlekkonyv,
Burureşti, 1957, p. 394-41 5 ; Muljacic :Zarko în Anali histo
riiskog Instituia u Dubrovniku, 1953, p. 2 3 5-2 5 3 .
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nomice şi a producţiei meşteşugăreşti consolidează
oraşele. în timp ce grupul orăşenilor sporeşte, ca
număr şi sub raportul eficienţei politice şi econo
mice, exploatarea ţăra.n�lor se aspreşte tot maii mult.
Politica sud-est europeană a marilor puteri îndreaptă
speranţele în noi direcţii şi asociază emanciparea
socială şi politică a popoarelor cu noi factori. I ată
cîteva elemente care-şi află expresia În noile idei
şi atitudini din toate sectoarele gîndirii . » 1 :1
În ceea ce priveşte factorul local, determinantă
este aşadar deplasare a iniţiativei de la un grup so
cial spre altul. Şi fenomenul apare într-o lumină mai
bună de îndată ce situaţia socială din Ţările Ro
mîne este comparată cu cea din Ungaria sau Polo
nia, cu aristocraţii mult mai puternice şi mai solid
structurate. La nord, un stat cu o veche tradiţie se
prăbuşeşte din cauza neputinţei clasei suprapuse de
a se adapta la noile circumstanţe politice apărute în
Europa ; spre vest, evenimentele provoacă o reo
rientare a forţelor : «spre sfîrşitul anului 1 789, cîn d
opoziţia stărilor privilegiate din provinciile habs
burgice a intrat Într-un stadiu de rebeliune deschisă,
vremea revoltelor pu r aristocratice trecuse. Nume
roasele nemulţumiri şi revendicările politice, cu
multiple consecinţe, ale -celor nep rivilegiaţi au antre
nat această rebeliune pe făgaşul curentului constitu
ţional şi naţional, care a fost astfel transformat, deşi
cei neprivilegiaţi nu a:u izbutit deoc amdată să preia
conducerea (ca în Franţa) . » 1 4
În roată această zonă europeană, apariţia unor noi
relaţii economice provoacă schimbări în raportul
dintre forţele sociale. Grupul de intelectuali care
sprijinise iniţiativele curţii princiare la sfîrşitul se13 Virgil Cândea, L'evolution des idees en Europe du Sud
Est, în Tradition et innovation dans la cu/ture des pays du Sud
Est europeen, p 61
14 E. Wangermann, op. cit., p. 3 3 .
.

.
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colului al XVI I-lea este înlocuit de un grup care se
asociază forţelor ce apar în oraşe ; acesta se orien
tează, firesc, spre mişcarea intelectuală din centrele
în care se angajase o dezbatere amplă şi profundă
asupra p roblemelor sociale ridicate de evoluţia ci
vilizaţiei materiale şi spirituale. Această dezbatere
se desfăşoară în termeni de caracter general, da
dorită deschiderii provocate de studiul istoriei civi
lizaţiifor, şi În asemenea condiţii, tendinţa locală
p rim eşte răspunsuri ce ies în întîmp�narea Întrebă
rilor formulate. Deplasările în mentalitate sînt
facilitate de transformările intervenite În structurile
mentale din societăţile mai în�mate.
Dialogul dintre ariile continentului nu se leagă
fără dificultăţi şi piedici. Puterile europene sînt tot
mai interesate în «criza orientală», dar investiga
rea zonei sud-est europene este pusă în slu jba obiec
tivelor urmărite de cercurile politice ; popoarele
din această zonă nu ·îşi dezvăluie Încă'. personalita
tea, şi de aceea În tratativele diplomatice ele figu
rează frecvent ca simple obiecte de tranzacţie. Un
progres vădit În cunoaşterea acestor societăţi, fată
de datele comunicate de umaniştii care vorbiseră
despre originea latină a românilor sau de nobila
ascendenţă a grecilor, nu se înregistrează încă. Me
sajul pornit din cercurile erudite apusene nu se adre
sează direct cărturarilor din zona sud-est europeană.
La rîndul lor, aceşti cărturari nu dispun de bune po
sibilităţi de cunoaştere a progresului intelectual din
Occident. Atît în partea emiţătorului, cît ·şi în
partea receptorului, apar dificultăţi de Înţelegere, şi
dialogul rămîne fragmentar pînă'. În momentul În
care Înseşi mişcările revoluţionare leagă frămîntă
ri·le din Sud-Est de perioada revoluţionară continen
tală. Apar, astfel, factori de apropiere şi Întrunire,
alături de factori care impun limite şi dispersare. Ei
au fost adeseori evocaţi de istorici ai culturii sc rise,
1 34
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şi datele pe care le-au precizat un Nicolae Iorga şi
un Dumitru Popovici 15 p rocură puncte solide de
rep er.
Urmărind cu atenţie relaţia dintre cele două serii
de factori se poate însă constata cum aceleaşi ele
mente au contribuit aproape concomitent la apro
piere şi dispersare. Averrn În vedere iradierea cen
trelor culturale, difuzarea cărţii, contactele dintre
intelectuali.
Veneţia care formase generaţii Întregi de cărtu
rari din Sud-Est, la Padova şi la Institutul
F!an ginian, decade ; institutul cedează pasul, pen
tru intelectualitatea greacă, Ianinei şi altor şcoli.
Continuă să deţină importanţă tipografiile care
lucrează aici. în schimb, Viena atrage pe cei mai
multi intelectuali . După reformele de inspiraţie ca
tolică ale Mariei Tereza, învăţămîntul este reînnoit de Iosif al I I-lea. La colegiile Pazmaneum şi
Sf. Barbara sînt primiţi bursieri din p rovinciile
imperiului, care vor putea ajunge pînă la De pro
paganda fide din Roma ; este drumul pe care por
neşte Gheorghe Şincai, în timp ce Sarnuil Micu îl
audiază pe Joseph von Sonnenfels la Pazmaneum.
Vuk Karadzic sau Kopitar, ca şi alţi savanţi sud
slavi, vor lucra ani de zile În capitala imperiu
lui. Reforma învăţămîntului este extinsă în Un
garia şi Transilvania în 1 777 şi 1 7 8 1 ; în Banait,
prin Regulamentul iliric, publicat în 1 777 în ro
mână. Reţeaua şcolilor se dezvoltă considerabil .
Universităţile germane, ca de pildă cea cu o ori15 La lucrările menţionate în cap. I, adăugăm studiul lui
Iorga la care ne referim aci : La plnetration des idees de l'Occi·
dent dans le Sud-Est de /'Europe aux XVIIe et XVJIIe siecles,
in Revue historique de sud-est europlen, I, 1924, 1-9. De
consultat şi Keith Hitchins, The Rumanian National Movement
in Transylvania, 1 780-1840, Harvard University Press, 1969,
şi Werner Bahner, Das Sprach- und Geschichtsbewusstsein in
der Rumănischen Literatur von 1 780-1880, Berlin, Akademie
Verlag, 1 967.
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entare modernă de la Gottigen 16, iradiază pînă în
S ud-Est, în timp ce Hall e şi Leipzig primesc stu 
denţi remarcabil i ca Dositei Obradovic sau mol
doveanul Gherasim Clipa . Sînt reî nnoite şi acade
miile greceşti din Principate - în 1 766 cea de la
l aşi, în 1 77 6 cea de la Bucureşti -, dar şcoli su
perioare În l imba română nu vor fi Întemeiate de
cît în 1 8 1 4 şi respectiv 1 8 1 8. La celălalt pol ai
zonei, Constantinopolul contribuie prea puţin la
formarea noii intelectualităţi, deşi aici fermentul
este prezent, datorită numeroşilor
străini care-l
vizitează, intră în slu j ba Porţii, îndeplinesc func
ţii de ambasadori ; gînditori otomani citesc cărţi
franceze şi, împreună cu înalţii
funqionari, în
special din cercul sultan ului Selim al I I I-lea, devin
inte resaţi în ideil e luminate ; ei colaborează
astfel , la apariţia mi �cărilor separatiste din im
p eri u 17•
Din Veneţia , Vi,ena , Leipzig şi Buda sosesc cărţi ;
scrieri greceşti şi bul gare pornesc şi din tipografiile
P rirn.cip a telor Române . În lăzile de măirfori. ale ne
gustorilor sînt re�ul at iintroduse ziare şi cărţi străine,
solicitate de U1I1 grup tot mai mare de ci1ti tori carrc
au învăţat limbile străine ; ele se tezaurizează apoi
î ;1 biblioteci, care destul de curînd sîm deschise pu
blicului, dacă nu au fost de la început afoc1laite unei
instiituţii de învăţămînt. Iubitorii cărţii continuă să
t rimi�ă emisarii În ţări înd.epăiritate, aşa cum p rocedaseră mai

devreme

Constantin Brîncoveanu sau

Comta111tin Mavrncordat, ale căror biblioteci din
Valahira stîmiseră admiiraţia străinilor 18 ; a;cum, ei
p rofită în prianul rînd de comer�l ou cartea şi, mai
1 0 Carol Gollner, Der Einfluss der Gottinger UniverJ itat auf
die Aufklarungsphilosophie in Rumanien, în Revue des etudes
sud-est europeennes, 1969, 4, P- 599-61 L
1 1 Vezi Halil Inalcik în Les lumieres„., p. 48-49is
Amănunte în articolul lui Valentin AL Georgescu din
/ahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, XVIII, 1969,
p. 1 9 5-220.
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muh, pot solicita negustorilor să le procure şi ta
blouri sau Sllatuete. În 1 794 , John Sibthorip notează
cu Î•nCÎ.nrtaire că a viiz itat colecţia baronului Bruckoo
thal de la Sibiu, în care a remarcat cîteva pî111ze de
Tizian, Van Dyck, Rembrandt şi un mare număr de
cărţi, care urmează a fi organizaite Într-o bibliote'Că
publică. 19 Pe aceste filiere .apar cărţile care inte re
sează direct şi sînt traduse.
Contactele dintre intelectuali sînt mai precare,
şi ele se stabilesc mai ales În urma unei călători i
făcute de un cărturar din Sud-Est în Occident ;
este cazul lui Daniel Philippidis, care Întreţine o
ex trem de i nteresantă corespondenţă cu Barbie du
Bocage, întîlnit la Paris ; profesorul grec de la la?i
va pune în legătură pe elevul său moldovean Ioan
Balş cu partenerul său francez. Străinii care călă
toresc lasă mai puţine urme, deoarece, indiferent
de scopul voiajului -- pedagogic,
filosofie sau
sentimental -, ei se grăbesc ; «Superficial, deoa
rece trebuie să fie rapid, voiajul favorizează un
raţionalism simplificator» 2 0 • Nu este mai puţin ade
vărat, însă, că ei com unică lucruri interesante lo
calnicilor.
Printre ofiţerii armatelor străine care străbat
frecvent Bakanii se află numeroşi intelectuali ; în
decursul campaniilor, ei rămîn vreme îndelungată
în oraşe, şi contactul cu băştinaşii este plin de con
secinţe, fie sub aspectul introducerii unei mod�
noi, fie Întrucît aduc un alt cod de comportare
decît cel otoman, fie întrucît, cîştigaţi noilor idei ,
mai ales ofiţerii ruşi, le difuzează şi le dau un
contur mai precis în cercurile cu care vin în con
tac t. 1n Principatele Rom�ne se instalează, în ul
timele ·decenii ale secolului, consuli austrieci, ruşi
19 E. Tappe, John Sibthorp in the Danubian Land1, 1 794, în
Revue deI etude1 1ud-e1t europeenneI, 1967, 3-4, p. 461-47 3 .
2 0 Rene Porneau, L' Europe d�I lumiereJ, Paris, Stock, 1 966,
p. 2 1-27.
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şi francezi, care polarizează
atenţia locuitorilor
din laşi şi Bucureşti ; consulul Fleury, care stră
bătea în 1 796 capitala Valahiei, purtînd coca·rda
tricoloră, nu numai că a plăcut bucureştenilor, dar
le-a pus la dispoziţie şi buletine informative care
p rezentau o ahă faţă a lucrurilor decît presa por
nită din Viena.
Dar difozarea cunoaşte limite ; la universităţile
frecventate, studenţii nu au p rivilegiul de a
asculta pe filosofi, ci pe ucenicii lor. In loc să
audieze pe Leibniz,
ei descoperă
tratatele lui
Christian Wolff. Apoi, istoria culturală ieste la
Începuturile sale, şi în multe cărţi celebre cititorii
întîlnesc date eronate despre popoarele din Sud
Est. Există, desigur, scriitori care sînt interesaţi de
acest colţ al continentului, dar cînd Prevost, de
pildă, traduce din Istoria otomană a lui Dimitrit
Cantemir, comentariile sale nu trec de sfera cu
riozităţii şi entuziasmului.
Cît priveşte cultura
dezvoltată În timpul evului mediu În Sud-Est, ea
nu este privită cu simpatie şi Înţelegere de către
iluminişti, care resping moştenirea culturală me
dievală În general şi civilizaţia bizantină în spe
cial . Formă de despotism oriental, monotonie şi
platitudine, cruzime şi fast absurd - cam aceasta
este ceea ce iluminiştii descoperă în Bizanţ. Pu
tin receptivi la manifestările
spiritului popular,
imunizaţi faţă de supravieţuirea tiparelor bizan
tine, cei mai mulţi străini nu au disponibilitatea
necesară unei comprehensiuni mai adînci ; impresii
de suprafaţă îi împiedică să Întrevadă densitatea
spirituală a unei tradiţii încă profund ataşată de
surse străvechi şi de o speculaţie intelectuală care
entuziasmase pe oamenii Renaşterii.
Străinii care pătrund în Imperiul Otoman dove
desc că «poseda o altă cheie» în interpretarea lu
crurilor observate, o cheie pusă l a dispoziţie de
«experienţa colectivă a grupului lor social» ; ei
nu reuşesc să achiziţioneze o experienţă comună,
·
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care să faci1iteze dialogul. 21 John Sibthorp este bo
tanist, şi cînd străbate Valahia apreciază îndlni
rea cu «guvernatorul districtului Piteşti» mai ales
pentru că i s-a dat posibilitatea să guste o salată
compusă exclusiv din Caltha palustris. La Bucu
reşti este primit de principele Alexandru Moruzi,
care vorbea franceza curgător şi care l-a Între
ţinut despre preocuparea sa de a moderniza ţara,
mărturisită de înfiinţarea unei manufacturi de pos
tav şi a unei noi tipografii ; oaspetele notează că
ospitalitatea a ţinut seama chiar �i de gustul bri
tanic, oferindu-i-se «O budincă de fructe excelent
găti,tă» 22• împreună cu Sibthorp
călătoreşti!
dr. Dalloway, care constată, cu pertinenţă, că lo
cuitorii Transilvaniei şi ai Valahiei, poartă acelaşi
cos�wn ; descendenţi ai colonilor aduşi de Trai an,
ei vorbesc o limbă latină degradată ; comparînd
limba auzită cu latina învăţată în colegiu, călăto
rul nu are răgaz la dispoziţie, ca secretarul dom
nesc d'Hauterive, pentru a ajunge la concluzia că
în Dacia au fost aduşi coloni care vorbeau latina
populară. El nu are răgaz să studieze cărţile ti
părite aci, şi de aceea limba română îmbrăcată
în litere chirilice îl face să creadă că tot ce se ti
păreşte apare «jumătate în slavonă, şi cealaltă ju
mătate În greaca modernă» ; apreciază, ca şi Sibthoiip, dansuriile şi muZiica populară, notînd folo
sirea unui instrument care nu mai există decît în
rep.rezentările statuare ale lui Pan. 23 Alexandre de
L angeron, emigrant ajuns general în armata ţaru
lui, remarcă spiritul viu al boierilor care vorbesc
foarte bine franceza şi italiana, ca şi agerimea ţă
.
ranului valah ; dar el de.testă pe fanarioţi, găseşte
ridicolă ţinuta boierilor, care ar fi considerate per21
in sensul afirmaţiilor lui R. Escarpit din volumul Con
naiJSanfe de l'etranger, Paris,
p.
22 E . Tappe, ari. ât., p.
za G .F. Cushing, Dr. Dalloway's Itinerary în Revue des
etudes sud-est europeennes,
3, p.

1964,
470.
1970,

240-246.

461-4ao.
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sonaje ciudate În Hyde-Park s;.:u la Longchamps ;
î l irită muzica populară. 24 însuşi Jeremy Bentham
nu trece dincolo de cercul oficialilor pentru a întîlni
un cărturar român ; zăboveşte, În 1 786, în preajma
consulilor străini, de la care află că în Bucureşti s-ar
afla «4 sau 5 sectanţi de-ai lui Helvecius» 2 5 ; dar
nu-i descoperă. Sosit mai .devreme, Boscovici se
opreşte În mediul curţii pentru a oferi unei asi s 
tenţe restrînse o şedinţă d e fizică, expres solicitată ;
observaţiile sale sînt de aceeaşi na tură : exp loatarea
dură a ţării de către fanarioţi, Înapoiere econo:n i ca
şi socială . 26
Evident că mare parte din c onstatări sînt exacte,
dar vorbind de l imite, ne referim la slabul con
tact realizat cu oamenii care gîndeau ; În ţările de
la sud de Dunăre, călătorii întîlnesc în special
oficiali, reprezentanţi ai Porţii. Ei pătrund, ast
fel, În cercuri restrînse ; agenţii secreţi şi informa
torii, care devin tot mai frecvenţi, pe masură ce
confruntările de inte rese devin mai accentuate,
nici nu se gîndesc să depăşească limitele acestora.
şi ceea ce ei notează aci, ca şi În alte state, sîn:
«măir:unte intrigi de budoar, facilitate p entru .l
c umpăra devotamentul cîte unui ministru, al unei
favorite, ecouri deformate ale unor certuri fami
liale ... ; o lume foarte mică, ale care1 resorturi şi
ambiţii par întotdeauna sesizate datorită micimii
lor» 27•
În ceea ce priveş te limitele de care se loveşte
informaţia, acestea apar În relief de îndată ce por24 Vezi Documente Hurm11zaki,
Bucureşti, 1 889, voi. III,
supl. I.
zs E . D . Tappe, Bentham in Wa/Jachia and Moldavia, în
The Slavonic and Ea1t European Review, London, XXIX, 1950,
72, p. 70.
2s Vezi Giorna/e di un viaggio di Ruggiero Gi111eppe Bosco
vich, Milano, 1966.
!7 Robert Mandrou, La France a11x XVIJ• el XVIII• siecle1,
Paris, P.U.F., 1967, p. 2 2 8-229.
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nim de la relaţiile dominanţi-supu�i, caracteristice
Întregii zone. Or, aceste relaţii
capata o nouă
formă În a doua jumătate a secolului al XVII I-iea,
datorită spiritului reformist care s e instalează l a
Viena ş i pătrunde la Constantinopol. Vorbind des
pre « despotismul luminat», trebuie să avem În
vedere faptu! că « Cea mai mare parte din suvera
nii europeni nu şi-ar fi p utut oferi luxul de a gu
verna Î n striotă rnnformitate cu p ri ncipii ideolo
gice, oricare ar fi fost ele, chiar atunci cînd era
vorba despre o ideologie cu contururi atît de vagi
ca aceea a „luminilor" . Cu toţii, ei au fost, de
voie sau de nevoie, prizonieri ai istoriei, în sensul
că întreaga lor conduită a fost determinată de
·

acţiunea forţelor economice,
politice şi militare
care decurgeau din evenimentele trecutului. Chiar
dac ă am admite că ar fi avut dorinţa de a gu
verna astfel, instaurarea unui regim pe de-a-ntre
gul conform cu principiile „luminate" ar fi fost,
pentru cea mai mare parte din ei, un fapt cu de
săvîrşire irealizabil, datorită complexităţii situaţi
ilor din interiorul statelor şi presiunii exercitate
asupra
fiecăruia de către
vecinii săi.„
Şi cu
toate acestea, cu dt se apropia sfîrşitul secolului al
XVII I-iea, pe atît devenea mai evident faptul că
ceea ce era pus în discuţie era însuşi p rincipiul mo11arhic şi că regii trebuiau să-şi justifice existenţa
dedicîndu-şi activitatea îmbunătăţirii stării supu
şilor lor, asigu rîndu-le fericirea. » 28 Dar toc
mai fa acest ni'Vel al principiului, dis·anţa
este mare Între reformismul lui I osif al II-iea şi cel
al lui Selim al I I I-iea : în timp ce împăratul habs
burg uimăreşte deliberat introducerea unor măsuri
culturale, menite să-i faciliteze ţelurile politice, sul
tanul se concentrează exclusiv asupra armatei, admi
nistraţiei, relaţiilor cu puterile europene ; reformele
2& Matthew Anderson, L'Europe au
XVIII• siecle,
Editions Sirey, 1968, p. 1 2 1 , 128.

Paris,

141
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

culturale apar aci prin ricoşă. în Austria, dirijarea
culturii cunoaşte o evoluţie ; în Imperiul Otoman
îndlnim iniţiative care nu depind de voinţa sulta
nului.
Degajînd supuşii săi de vechile tradiţii, Iosif al
I i-lea Întreţinea în ei spiritul noii ordini, acordînd
o grijă vigilentă instrucţiunii p ublice, precum şi re
organizării cenzurii. Intervenţia statului a sporit
în toate sectoarele de activitate, şi agitaţiile stratu
rilor sociale care Înţelegeau că reformele trebuie
duse pînă la capăt au provocat o reacţie care a an
trenat monarhia pe pista întăririi puterii poliţiei. 29
Libertatea acordată de cenzorii Gottfried van Swie
ten 'Şi Joseph von Sonnenfels, libertatea de a sluji ţe
lurile superiore ale monarhiei, s-a văzut treptat re
strînsă, şi în ianuarie 1 790, de exemplu, editorul şi
librarul Georg Philipp Wucherer a fost judecat şi
e�pulzat, călcîndu-se dispoziţiile legale şi invocîn
du-se «raţiuni secrete, extrem de importante, cunos
cute numai majestăţii-sale»30•
După domnia scurtă a lui Leopold «despotismul
luminat» se stinge. Războaiele cu Franţa solicită
întărirea ordinii interioare, şi cenzura restrînge sen
sibil accesul supuşilor monarhiei la noile idei de pe
continent. 31 Transilvănenii au beneficiat, evident,
de extinderea constantă a reţelei de şcoli şi de p ri
vilegiile acordate tipografiilor de a tipări cărţi În
limba valahă, dar în această ultimă direcţie discri
minările au rămas aceleaşi : se putea tipări literatura
didactică, dar nu operele care ar fi avut consecinţe
politice. Cel mai avansat gînditor roman din epoca
luminilor, Ion Budai-Deleanu, nu a izbutit să-şi imto Victor·L. Tapie, Monarchie et peuples du Danube, Paris,
Fayard, 1969, p. 257.
a o E.
Wangermann, op. cit., p. 40--4 3. Despre iozefinism ca
o contracarare a pietismului pornit din Halle, vezi interesantul
articol al lui Eduard Winter din Revue des etudes sud-est euro
peennes, 1972, 2.
a1
Idem, ibid., cap. II.
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prime lucrările, iar Gheorghe Şincai a murit mai
înainte de a obţine aprobarea de a publica opera
căreia îi dedicase viaţa.
Imperiul Otoman continuă să fie c aptiv fortăreţei
în c are s-a Închis. Sultanul Întruchipează lumina şi
forţa adevărului, iar «infidelii» nu pot spune nimic
interesant. Lectura cronicilor otomane este instruc
tivă în acest sens : craiul austriac este un « răufăcă
tor», voievodul roman care-şi apăra ţara - «Un re
bel nerecunoscător» ; în schimb, sulrtanul este «mări
nimos» , «norocos» şi «demn de laudă» ; istoria este
scrisă festiv. Din momentul în care «infidelii» au
Început să înfrîngă regulat «oştile victorioase şi glo
rioase» ale « fericitei curţi împărăteşti» , necesitatea
unei revizuiri s-a făcut simţită. Selim al 111-lea re
prezintă un aspect al acestei voinţe de adaptare.
Dar reformele sale au fost puse, exclusiv, În slujba
consolidării statului. Aceasta a însemnat o modifi
ca re a atitudinii fată de statele «infidele», care îşi
aveau reprezentanţi pe lîngă Sublima Poartă, dar
care nu beneficiau de privilegiul de a primi un
ambasador otoman ; pentru p rima oară un amba
sador otoman se instala Într-o capitală străină. în
1 793, la Londra, pentru a fi urmat ·de ambasadori
l a Viena, Berlin, Paris. 32 Întărirea statului a în
semnat, mai ales, o mai atentă studiere a tehnicii
militare, şi În acest scop au fost create şcoli noi, în
care consilierii străini se bucurau de o situaţie pri
vilegiată. Tipografia Întemeiată de Ibrahim Miite
ferrika În 1 725, cu o activitate sporadică în dece
niile următoare, a fost reorganizată, şi aci au apărut
trei cărţi de artă militară de Vauban 33• A persistat
însă divorţul dintre clasa conducătoare şi interesele
comerciale-financiare ale starului, lăsate În seama
32 Stanford ]. Shaw, Between Old and New. The Ottoman
Empire under Sultan Selim III, 1 789-1807, Harvard Univer·
sity Press, 1 97 1 , cap. XIV.
33 Idem, ibid. p. 1 84.
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«infidelilor» - greci, a rmeni, evrei. 34 Selim al
I II-iea nu a acordat o atenţie specială problemelor
culturale şi a rămas credincios tradiţiei care nu se
deschidea spre noi orizonturi . în schimb, negustorii
«infideli» au investit mari fonduri În şcoli şi în cărţi.
La rîndul lor, p rincipii fanarioţi au susţinut băneşte
instituţiile de cultură aflate dincolo de hotarele
Principatelor şi au adus profunde refonne şcolilor
d;n Bucureşci şi laşi, încurajînd activii.1tatea t�pogra
fiilor, chiar dacă « despotismul luminat» al lui Con
stantin Mavrocordat, A1lexandru l spilanti şi Grigore
Ghica al Iii-lea nu a constituit decît tentativa unui
«aggiornamento » .35
Această creştere a grupului de cititori, datorită
amplificării reţelei de şcoli şi intensificării circula
ţiei cărţii, care a Însemnat o diversificare a lecturii,
ca şi prezenţa atentă a cenzurii (.imperială În Aus
tria, patriarhală în Imperiul Otoman, la impulsul
Porţii) , combinată cu caracterul sporadic ş"i nu în
totdeauna plin de consecinţe adînci al contactelor
cu centrele de cultură �i cu reprezentanţii ţărilor
luminate , au contribuit la formarea unei imagini
nu perfecte, nu Întru totul corectă, lipsită de o
exactă perspectivă, dar cu o mare forţă asupra spi
ritelor : imaginea Europei În care «prosperitatea co
merţului, bogăţia oraşelor, supremaţia intelectuală » 36
se reuneau pen tru a căpăta valoarea unui model :
un model de urmat p entru grupurile În ascensiune,
pentru masa celor op rimaţi, un model de condam
nat de către cei puţini care mai rămîneau ataşaţi
unei structuri consacrate de vremuri. Grupul con
servator, format din partizani ai poliţiei, din marii
p rofitori ai regimului existent se restrînge, În timp
ce masa celor dornici de Înnoiri Începe să caute
3� Paul Coles, The Ottoman
Impact on Europe, London,
Tharnes and Hudson, 1 968, p. 190.
35 Şerban Papacostea în Istoria poporului român, cap. V.
se
Louis Trenard. L'Europe au siecle des lumieres, în Acta
historica Szegedensis, 1963, p. 1 8 .
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soluţiile capabile să deschidă porţile spre această
Europă care atrage. Incapacitatea despotismului lu
minat de a determina o revizuire adîncă a structurii
feudale a societăţilor din Sud-Est, opţiunea pe care
monarhia din Austria a făcut-o, după 1 790, cînd a
acordat mai multă pondere ministerului poliţiei de
cît măsurilor menite să Încurajeze expansiunea eco
nomică egală, în toată monarhia ai, ca şi neputinţa
Porţii Otomane de a se adapta la ritmul de viaţă
modern, pe plan intern şi �ntemaţ:ional. a impus
tuturor popoarelor aflate sub dominaţie alegerea
unei căi care să ducă spre ieşirea din cadrul impe
riilor şi spre integrare în Europa naţiunilor. Revo
luţiile de la 1 84 8 indică drumul parcurs. În mod
firesc, :imaginea Franţei avea să capete o pondere
hotărîtoare asupra spiritelor în primele decenii ale
secolului al XIX-lea 38 ; p restigiul ei explică, În
mare parte, preferinţa acordată scrierilor franceze
în şirul operelor care s-au tradus acum, în continu
area celor asimilate În anii anteriori şi care ar putea
fi puse pe seama p restigiului internaţional al limbii
franceze.
Pe plan eul tu ral, ieşirea din sfera tradiţională spre
civilizaţia raţională şi morală pe care o sugera
imaginea Europei luminate nu a provocat o rup
tură, ci o deplasare ideologică.
*

Ceea ce reţine atenţia celui care parcurge mărtu
riile scrise sau frecventează monumentele secolului
al XVI II-iea român este îmbinarea spiritului orien
tal cu supravieţuirea manifestă a formelor bizantine
şi cu influenţe p rimite din Occident. Călătorii ne
vorbesc despre costumele orientale ale dregătorilor,
37 E . \X'angermann, op. cil. p . 1 76--1 77.
Vezi studiul nostru L'image de la France„., în Nouvelles
et11des d' histoire, III, 1965, reluat şi amplificat în anexa la
Cărţile de înţelepciune în cultura română, p. 1 37-1 5 5 .
,

38

1 45
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despre felurile de mîncare turceşti şi ritualul servirii
şerbetului şi cafelei, despre interioarele modeste din
care nu lipsesc sofalele şi covoarele. Distracţiile sînt
pri.lejuitte de evenimente faxrnliale, în spe.cial nunţi,
sau de cicluri tradiţionale ; boierii ascultă muzică
populară sau dansează ca ţăr3!Ilii. Aceştia sînt mai
puţin dominaţi de modă şi conrtinuă să se îmbrace
aşa cum apar adversarii romanilor de pe columna
lui Traian ; a:daugă salbe din monede antice pe care
nu le-ar vinde cu nici un preţ. în arhitectură, călă
torii surprind coloane antice şi loggi veneţiene, iar
pictura li se pare monotonă, respectînd registrele
recomandate de tratatele bizantine cu secole în
urmă. Uimeşte mai ales utilizarea unor 'instrumente
ciudate ; dr. Dalloway este încîntat de dulceaţa su
netului naiului şi notează că afirmaţia făcută de
Lady M. V. Montagu este conformă adevărului. în
cazul româniilor : «nu există instrument care să
apară pe statuile greceşti şi romane şi care să nu
poată fi. văzut în mîinile poporului din această
ţară»39•
Cărţile sînt scrise cu litere chirilice ; este greu de
descoperit că în manuscrisele păstrate cu grijă
- pentru că sînt încă scumpe - se află traduceri
din Voltaire, Mannontel sau Alexander Pope, că în
tratatele de legi se află ecouri din Hugo Grotius 40
sau că în cărţile conservate În mănăstiri apar refe
riri la teoria lui William Harvey.41 Ceea ce pare să
indice un alt grup de prezenţe intelectuale este con
versaţia, în decursul căreia partenerii îmbrăcaţi În
straie lungi şi ·raşi turceşte pe cap citează pe filosofii
europeni Într-o franceză curgătoare.
G. F. Cushing, art. cit., p. 471 .
Valentin Al. Georgescu, Hugo Grotius dans la cu/ture itJ
ridique roumaine du XVIIIe siecle, în Revue d' histoire du
droit, La Haye, 1969, p. 99-1 04.
41 Virgil Cândea,
William Harvey, Anthime Gazis el /e.r
debuts de la science roumaine moderne, în Balkan Studies,
Thessalonique, 1 964.
39

40
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Şi cu toate acestea, judecîndu-i după standardele
progresului tehnic occidental, călătorii găsesc că oa
menii aceştia care par Înţelepţi sînt, pur şi simplu,
înapoiaţi, iar viaţa lor este înecată în teribilul epitet
pe care orice partizan al domnului Watt îl foloseşte
numai in extremis : «inerţie o rientală». Explicaţia
este în mare parte Întrevăzută : epidemiile, desele
războaie, obligaţiile dure faţă de Poartă, care îşi
susţine armatele după vechea metodă a prestaţiilor
în natură şi a impunerilor arbitrare, instaurează
sărăcia ; minele nu sîm exploatate, deoarece localni
cilor le este rteamă că ar putea stîrni lăcomia domi
nanţilor .în interior, abuz,u rile sînt frecvente : clasa
suprapusă face apel la forţă pentru a se achita de
obligaţii faţă de puterea suzerană şi pentru acu
mularea veniturilor proprii, sporind obligaţiile celor
care produc bunurile prin prestaţii în zile de muncă
şi in natură. Prăpastia dintre ţărănime şi boierime
se adînceşte, în ciuda propunerilor venite din partea
reformatorilor. Abuzul este vizibil, şi John Sibthorp,
care zăboveşte puţin timp În Valahia , remarcă stări
de lucruri grăitoare pentru funcţionarea «adminis
traţiei» : în momentul în care caii de la diligenţă
au obosit, un ostaş din suită scoate sabia şi ia caii de
la plugul ţăranului aflat lîngă cale.
Sub această dură carcasă, viaţa intelectuală con
tinua şi scăpa, adeseori, neobservată. Impunînd con
diţii extrem de aspre Principatelor, puterea otomană
nu Înnăbuşise viaţa culturală pe care o găsise În
momentul În care îşi instaurase suzeranitatea. Ca
şi în Balcani, a lăsat bisericile şi mănăstirile să func
ţioneze În contii nuare, Îngăduindu-le să organizeze
şcoli, dup ă o programă pe care nu o controla. Spre
deosebire de ceea ce s-a petrecut În Balcani, în
Principate nu au fost ridicate moschei, în jurul că
rora să apară şcoli cu un regim favorizat ; de aceea,
influenţa culturală otomană, prin învăţămînt, este
nulă, şi faptul este extrem de important pe planul
evoluţiei mental,ităţilor. «Onientalizarea» s-a făcut
.
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simţită în modul de viaţă, dar nu în activitatea
intelectuală : cărturarii s-au format în şcoli elemen
tare săteşti sau urbane şi în academia princiară, care
şi-a desfăşurat aictivitatea sa, nestingherită de pre
siuni din partea Porţii, pînă în secolul al XIX-iea.
Evident, modul de viaţă şi-a lăsat amprenta sa asu
pra mijlocului de comunicare, asupra unor concepte,
dar i11 u asupra modului de a judeca şi de a reac
ţiona în faţa evenimentelor. în aceste condiţii, tra
diţia culturală, cu adînci rădăcini În epoca activi
tăţii intelectuale ce schitase direcţiile în care se pu
teau angaja energiile Întregii societăţi, - epoca
umanistă -, a revenit viguros atunci cînd miş
cariea cu1turală s-a animat în Europa de Sud-Est.
În special datorită faptului că puterea otomană
a lăsat comerţul pe seama «infidelilor». contactele
cu alte zone s-au amplificat, Într-un răstimp În care
presiunea puterilor europene, Austria şi Rusia, a
sporit. S-au conturat, astfel, tendinţe puternice În
cultura scrisă, atît în Grecia şi În Serbia, cît şi în
Bulgaria şi Albania, care au dus la apariţia sau
dezvoltarea istoriografiei naţionale, au p romovat
limba vorbită ca limbă literară, au creat premisele
întemeierii periodicelor în limba naţională şi au
inaugurat studiul sistematic al tezaurului popular. 42
În toate societă, ţ ile din Balcani, traducerea operelor
europene a devenit o preocupare de prim ordin .
Concomitent, «renaşterea» s-a Întemeiat p e studiul
trecutului, care a dat p roportii de «eoocă de aur»
răstimpului afirmării statelor independente, dinain
tea expansiunii otomane. La sfîr�tul secolului al
XVIII-iea, mjşcarea de « renaştere» s-a înoomeiat,
p robabil, şi pe impulsuri p rimite din partea unui
«milenarism popular» 43• Astfel, în timp ce prezen42 Albert B. Lord, Nationalism and the Muses in Balkan Sla
_11ir literature in the Modern Period în The Balkans in Transt
tion, California, 1963, p. 2 59-265.
43 Traian Stoianovich, Balkan Ci11ilization, p. 147.
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tul a relevat prestigiul dobîndit de ştiinţă şi tehnică,
de gîndirea raţională, de capacitatea omului de a
organiza viaţa colectivă, manifestată în statele cu
regimuri constituţionale, trecutul a adus în actua
litate memoria tradiţională, păstrată în folclor, tra
diţia savantă din perioadele de afirmare statală şi
momente de ecloziune wnanistă, care l aolaltă s-au
combinat cu suma cunoştinţelor transmise de învă
ţămîmul În limba greacă, peste tot răspîndit, pentru
a alcătui un gen de «clasicism» 44• Noua mişcare nu
a evoluat fără tensiuni ; ele şi-au făcut apariţia în
problemele limbii literare sau în procesul racordării
miturilor din trecut la necesitătile prezentului .
.\ceste tensiuni, ca şi adînca prefacere provocată
de desprinderea de pilonul p rincipal al rezistenţei
din trecut, acea «conştiinţă ortodoxă» formată în
faţa imperiului musulman, spre noile baze oferite
de «conştiinţa naţională », pot indica aspecte ale
unei ample «crize de conştiinţă » .
Deplasarea ideologică este clară ş i în cultura ro
mînă, care a beneficiat direct de contacte cu conti
nentul. O «criză de conştiinţă» marchează activita
tea cărturarilor români, care se îndreaptă dnd spre
valorile tradiţionale, cînd spre cele elaborate cu
ajutorul modelului oferit de culturile de pe conti
nent. E senţial este însă faptul că apelul la trecut
nu se transformă Într-o doctrină similară celei a
« renaşterii» balcanice, ci În p remisele unui «risor
gimento» , datorită neîntreruptei continuităţi cultu
rale, din secolul al XIV-iea pînă În secolul al
XVIl I-lea. În acest sens, asemănările pot fi făcute
cu mişcarea i taliană, În care apelul la trecut este
determinant 45 ; Muratori este, de aceea, frecvent
utilizat, oferind puncte de pornire opereî lui Şincai.
De altfel , permanentul contact cu Veneţia a j ucat
44

Albert B. Lord, op. dt., p. 292-293.

45 Cf. Franco Venturi, History and Reform in the Middle of

the Eighteenth Century, în The Diversity of History, London,
1970, p. 2 2 5-244.
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un rol important în această orientare asemănă
toare. Dar pentru elucidarea acestui aspect inclus în
problematica sintezei, este indicat să reproducem
răspunsurile primite la un chestionar adresat isto
riei cărţii, pe care au figurat patru Întrebări :
1 cÎIIle tipăireşte 'Cărţi, ce fel de icărţi şi unde ? 2 cime
copiază manuscrise şi UII1de ? 3 cime face cartea să
ci rcule ? 4 c ine solicirtă car.tea ?
1 . În cursul secolului al XVIII-iea, continuă să
lucreze tipografiile vechi din Bucureşci, Ia.şi, Rîm
nic, la care se adaugă Blajul ; aceste tipografii sînt
controlate de biserică. Mitropoliile şi episcopiile de
ţin un rol important în mediul cultural. Dar după
ce Mihai Strilbiţchi p roduce carte În atelierul său
din I aşi ( 1 778-1 794 ) , inţiativele partticulare apar
şi În alte locuri. În 1 783-1 789, fraţii Nicolae şi
Ioan Lazăr din lanina Întemeiază o tipo�rafie
greacă p articulară, În Bucureşti, care lucrează c u
hîrtie fabrica tă d e o manufactură .proprie ; Nicolae
Lazăr acumulase fondurile necesare Întemeierii aces
tor două Întrep rinderi În timpul în care deţinuse,
În Valahia, funqia de vameş. 46. în asemenea con
diţii, tipografiile, în care diviziunea tehnică a mun
cii este suficient de pronunţată, « tind să devină în
treprinderi de tipul cooperaţiei c apitaliste simple şi
chiar manufacturi » 47• În 1 8 1 9- 1 8 3 3 , tipografia
din Rîmnic este Închiriată de fraţii Vlădescu. Deşi
biserica supraveghează cărţil e apărute, iar p rincipele
introduce cenzura, ori de cîte ori apare iniţiativa
particulară, căiiţile laice se înmulţesc. În 1 8 1 9, cînd
apare Legiuirea lui Caragea în tipografia doctorului
48 Ştefan Olteanu şi Constantin
Şerban, Me1te1ugurile din
Ţara Românească 1i Moldova în evul mediu, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 969, p. 391 ; C. Şerban, Le role economique des
vi/Ies roumaines aux XVIIe et XVII/e siecles dans le i:ontexte
de leurs relations avei: /'Europe du Sud-Est, în La viile balka
niq11e, XVe-X/Xe siecles, Sofia, 1970, p. 147 (Studia balca
nica, 3 ) .
4 7 Şt. Olteanu ş i C . Şerban, op. cit., p . 39 3 .

150
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Constantin Caracaş, asociat cu Răducanu Clinceanu
şi Dumitrache Topliceanu, care dobîndiseră dreptul
de a publica lucrări «filologice» şi alte cărţi desti
nate Învăţămîntului, controlul textelor este făcut
de un boier (postelnic), şi nu de biserică. 4e Apariţia
codului de legi este salutată de intelectuali, care
sînt bucuroşi că operele lor se vor putea difuza ;
poetul Iancu Văcărescu scrie versuri entuziaste. La
toate aceste încercări sporadice, care caută să satis
facă atît o cerere a autorilor, cît şi o necesitate a
unui grup tot mai mare de cititori, participă in
telectuali şi negustori. Dar cartea laică nu apare
sistematic decît În centrele pe care s-a sprijinit în
totdeauna viaţa economică din Moldova şi Valahia :
În Braşov şi Sibiu. In 1 783, Martin Hochmeister
capătă privilegiul de a tipări cărţi rom�neşti, În
timp ce Petru Barth, din Sibiu. îl dobîndeşte În
1 78 8 . Aci apar traduceri de opere europene şi
creaţii originale Într-un ritm susţinut, mai ales că
Între 1 805 şi 1 8 1 6, tipografia lui Georg von Scho
beln din Braşov este închiriată de fraţii Constantin
şi Ioan Boghici, dintr-o veche fami lie de negustori,
care publică, în acest răstimp, cca douăzeci şi trei
de cărţi, în tiraje de 1 000-3000 exemplare. 49 Se
adaugă tipografia din Buda, care lucrează sub con
trolul unor cenzori numiţi de autorităţi, iar aceştia
sînt gînditori «luminaţi» ca Samuil Micu, Gheorghe
Şincai sau Petru Maior. 50
48 V. A. Urechia, Istoria românilor, Bucureşti, 1 898, vol. III,
p. 102-109.
40 Mircea Tomescu, Istoria cărţii române1ti, Bucureşti, 1 968,
p. 1 1 8-124. ln 1784, Martin Hochmeister a publicat Sieben
biirg" Zeitung, la recomandarea lui Iosif al II-iea ; mai tîrziu
a încercat să tipărească şi un ziar în limba maghiară - cf.
G. F. Cushing, Books and Readers in 18 I� Century Hungary,
în The Slavonfr and East European Review, London, XLVII,
1 969, p. 7 1 .
so
Vezi Andrei Veress, Tipografia românească din B11da, în
Boabe de griu, III (1932) , p. '.593-6 1 2 .
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Devine evident că monopolul ecleziastic începe
să se limiteze treptat, că noi tipografii, toate în
centre urbane, p roduc opere de un conţinut nou.
astfel că cercetindu-se produqia de carte româ
nească ieşită din tipografiile de la Bucureşti, Rîm
nic, Iaşi, Braşov, Sibiu, Buda şi Viena s-a putut
stabili un indice grăitor pentru cartea laică : 1 50; 0
Între 1 7 1 7- 1 75 0 ; 5 00;0 Între 1 780-1 800 ; 750;0
În primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. 51
2 . Evident, tipografiile nu pot să absoarbă toate
manuscrisele redactate În acest răstimp, dimpotrivă,
numeroase opere se difuzează intens prin copii şi nu
izbutesc să ajungă să fie tipărite. În momentul în
care presa cotidiană apare regulat, iar tipografiile
particulare lucrează în condiţii mai p rielnice, sînt
publicate operele solicitate de noul gust literar şi
noile p reocupări, astfel că o serie întreagă de opere
care au interesat În epoca luminilor nu mai izbu
tesc să vadă lumina tiparului. Ele şi-au îndeplinit
menirea p rin difuzarea pe filieră manuscrisă, iar
în momentul În care s-ar fi putut bucura de un
destin mai generos s-au văzut refuzate de gustul
nou care se formase Între timp. Ca atare, ele o feră
un excelent indiciu pentru studierea structurii men
tale din epoca lwninilor. Din rîndul acestora am
cita Capetele lui Pseudo-Vasile. precum şi alte scri
er� de genul Fiirstenspiegel, traduceri de «·Cărţi pen
tru delectare» , ca opere de Franceso Loredan (De
gli scherzi geniali), Ducray-Duminil, Baculard
d'Amaud, d'Ussieux şi alţi iluştri puţin apreciaţi de
generaţia de la 1 848. Dar la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea, aceste versiuni sînt difuzate intens, unele
În cite opt sau unsprezece copii. Pentru cine ? În
special pentru boieri ; dar în şirul copiilor se poate
observa cum manuscrisele încep să fie destinate bo
ierilor mărunţi, negustorilor, meseriaşilor.
s1

Mircea Tomescu, op. cit., p. 1 10.
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Cei care le copiaza smt cu toţii scribi în cance
lariile domneşti sau boiereşti, în cancelariile episco
pale ; ei au învăţat să scrie în şcolile orăşeneşti şi
ş1-au perfectat cunoştinţele apelînd la p rofesori iti
neranţi, după cum mărturiseşte unul dintre aceşti
scriitori. 52 Apariţia şi dezvoltarea acestui grup de
copişti a contribuit masiv la diversificarea şi reîn
noirea culturii sucise din epoca luminilor 53• Lucrînd
aproape exclusiv în oraşe, cazurile de manuscrise
redactate pe domeniile boiereşti fiind rare, ei au
posibilitatea să îndeplinească o comandă, pentru un
boier, la început, şi apoi să continue să facă alte
copii pentru cititori din alte straturi, contra cost.
Simion Pop, aflat în serviciul unui boier de rang
mic din oraşul Piatra-Neamţ, copiază pentru el, în
1 8 1 8, un Erotocrit, în timp ce, în 1 8 1 1 , Grigore
Cumpănă copiază În oraşul Huşi o Istorie ethiopi
cească a lui Heliodor pentru prietenii săi ; iniţial,
opera fusese tradusă pentru mitropolitul Moldovei,
Leon Gheuca, de grămăticul Mitropoliei, Thoma.
Copiştii se specializează, şi numeroşi sînt aceia
care alcătuiesc manuscrise cuprinzînd literatură isto
rică, romane, piese de teatru pentru aceşti boieri
de rang mic, funcţionari, învăţători, negustori ;
Ştefan Stîrce, de exemplu, transcrie - p robabil la
Iaşi, în anii 1 784- 1 79 1
cronici moldoveneşti,
p recum şi Istoria lui Tarfo, mărturisind că a exe
cutat manuscrisul de 272 file În decurs de două
luni, împărţind ziua în trei : o parte făcea «slujba
stăpînului» , în a doua scria, în a treia se odihnea,
astfel că nu-i mai rămînea vreme «de a mai cugeta
la lucruri nefolositoare».
-

62 Grigore Rîmniceanu a învăţat matematica de la u n absol
vent al unei şcoli din Transilvania, amănunte în cartea noastră
Coordonate.„, p. 1 56.
63 Pentru aspectul artistic vezi Emil Lăzărescu, Citeva date
cu privire la ilustraţia manuscriselor românefti În secolul al
XVIII-iea, în Studii fi cercetări de istoria artei, 1956, 3-4,
p. 7 3-87.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

3. Dacă operele de conţinut nou apar în tipo
grafii datorită unor clerici luminaiţi, unor profesori
sau negustori, iar copiile se multiplii.că datorită unor
dascăli din mediul urban, în schimb difuzarea căr
ţii aparyine aproape exclusiv negustorilor. Însemnări
pe cărţi, din prima parte a secolului al XVIII-lea,
ne-au indicat faptul că numeroase cărţi au fost
cump ărate de o comună sau o p arohie dintr-un oraş
În urma unei călătorii În>treprinse de cîte un mem
bru al colectivită,ţii ; În acelaşi timp , pe lîngă cen
trele tipografice se aflau colportori care plecau cu
transporturi de cărţi şi organizau depozite, în di
verse locuri. La ,sfîrşiu.iJ secolului al XVIII-lea,
circulaţia cărţii este înviorată puternic de negustorii
care nu numai că transportă cărţi dintr-un loc în
tr-altul, dar p rocură şi cantităţi tot mai importante
de carte străină.
Deşi nu se specializează, comercianţii procură
curent lăzi de <Cărţi de la Viena, Leipzig sau Vene
ţia şi, mai mult, aduc lucrări pe care ei le consideră
utile : Markide Pulri u, de exemplu, a încercat să
difuze-ze lii tera:uură revoluţionairă. Alţii răspUi11Jd
Însă numai Ja cerere şi aduc pentru boieri operele
complete ale lui Voltaire, iar pentru alte grupuri p edagogii, gramatici, calendare. Prezenţa lor este
atît de importantă, încît se poate susţine că miş
carea de idei se animă datorită caselor de comerţ
ale lui Hagi Pop, a fraţilor Boghici, a lui Mihai
Ţ umbro şi a altor membri romani ai «Companiilor
greceşti», în care intrau şi numeroşi negustori sîrbi
sau bulgari. 54
M Vezi Eugen Pavlescu,
Meşte1ug 1i negoţ la românii din
sudul Transilvaniei, Je(. XVII-XIX, Bucureşti, Editura Aca
demiei, 1970, p. 56 şi urm.
Despre publicaţiile apărute în tipografia fraţilor Puliu (cum

părată de Bawneister, Viena) şi difuzate de ei, date la I. Moga,

Negustori greâ agenţi revoluţionari la noi 1i în Apus, în Ana
lele Institutului de istorie naţională, Cluj, VII ( 1 936--1 9 38) ,
p. 64�56.
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4. 1n ceea ce priveşte cererea de carte, numeroase
date indică faptul că patronajul negustorilor este
tot mai activ : ei investesc sistematic bană în pro
ducţia de carte (şi am aminti numai de cazul ma
relui negustor braşovean Nicolae Nicolau, care
susţine apariţia unor lucrări de geografie 55 şi de alt
gen) şi se Înscriu, în număr tot mai mare, pe listele
de prenumeranţi. Zaharia Carcalechi, dintr-o fami
lie de negustori, vizitează Moldova pentru a găsi
manuscrise interesante şi sprijin maiterial 56 ; în
1 8 2 1 , cînd publică Biblioteca românească, el ţine
să mulţumească celor care i-au trimis bani şi amin
teşte de principii Moldovei şi Valahiei sau de ie
rarhi, dar laudele lui se adresează în special către
un Gheorghe Oprean, din Valahia. care din fiecare
sută dă cîte un leu pentru cărţi, către un Ioan Ză
gujeanu, care de cîte ori trece prin Buda cumpără
cărţi, către un Ioan Crăciun din Craiova, care reve
nind de la Leipzig ia mereu cărţi pentru cei din
Valahia. Alte liste de prenumeranţi ne îndreaptă
spre aceleaşi grupuri. 57
55 George Potra, Un român din Bratov, protector al scrierilor
geografice la începutul secolului al XIX-iea, Buc., 1 940, 8 p.
(Extras din Revista geografică română) ; Coordonate. , p. 2 2 5 .
sa C . A . Stoide, Din legăturile lui Zaharia Carcalechi cu laşii,
1817-1834, în Studia bibliologica, 1959, III, p. 303-327.
57 C. A. Stoide şi Const. Turcu, O carte de largă circulaţie
În primele decenii ale secolului XIX şi rolul ei În unitatea cul
turală a românilor, în Apulum, Alba-Iulia, voi. VII/II, 1969,
p. 109-130. ln lista de subscriitori la Diregătoriul bunei creş
teri de Damaschin Bojinca (Buda, 1830) figurează 680 de per
soane, dintre care 274 sînt profesori şi elevi, 1 17 clerici, 61 ne
gustori, 46 meşteşugari etc.
Interesant este faptul că subscriitorii nu citeau la fel textul
pe care şi-l procuraseră ; pe exemplarul din Biblioteca româ
nească, 1821, păstrat în Biblioteca Academiei, apare o interven
ţie semnificativă : în povestirea I se spune că în 1 784 a fost
atîta lipsă de griu în Boemia, incit «clasa cea mai proastă şi
sărmană de oameni era să piară de foame», dar un cititor a
tăiat «clasa» şi a scris marginal «curte», revenind, astfel, la de
numiri mai puţin incendiare„.
..
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Se poate deci constata că clacă traducerea unor
opere de mare succes în epocă sau redactarea căr
ţilor de conţinut Înnoitor pornesc din iniţiativa unor
boieri sau ierarhi, difuzarea şi în general amplifi
carea contactelor cu mişcarea de idei de pe conti
nent se datorează unei pături de intelectuali din
centrele urbane şi negustorilor care asociază inte
resului lor pentru cîştig .imediat curiozitatea pentru
o literatură capabilă să le vorbească despre lumea
în care se mişcă ei, despre etica ce domină relaţiile
dintre oameni, despre aventurile fantastice ale unor
cupluri care arată ce loc ocupă sentimentul şi pa
siunea în viaţa omenească. Negustorii se bucură,
chiar, de prestigiu : În 1 7 1 1 , cînd p ublicase tradu
cerea acelor «scherzi geniali» de Francesco Loredan,
clericul Malakis Kastrisios ceruse iertare pentru gre
şelile pc care le va găsi cititorul, explicînd că nu a
ştiut bine italiana şi că a fost copleşit de ocupaţii ;
versiunea sa este redată În română, şi unul dintre
traducători interpretează « d� -njv 7tEp:7tAo>w.: !:�
't'"t) 7t;iocy µoc·t doc; >) prin <( a fost prins în tre
burile „neguţătoriei " » (Bibi. Acad., Ms. 2985) ; un
alt copist recomandă, apoi, opera cu căldură, Întru
cît fusese scrisă de «un negustor» (Bibi . Acad., Ms.

1793).
Datele oferite de «lumea cărţii» aruncă astfel
lumini asupra modificărilor intervenite în traseul
În timp al operelor, şi pri n acesta asupra felului
în care s-a amplificat şi transformat cadrul expri
mării.
Literatura istorică evoluează net. Pornind de la
creaţia umaniştilor - rîmnicenii de la opera Stol
nicului, ardelenii de la opera lui Cantemir -, ilu
miniştii eliberează istoria de obedienţa faţă de geo
grafie, deschizînd larg perspectivele studiului pe
plan universal ; ei fac apel la manuale de istorie
1 56
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universală scrise În tr-un spirit raţionalist, dind am
ploare tendinţelor conturate În etapa anterioară :
de a acorda mai multă atenţie problemelor de isto
riografie şi de a imprima expunerii un intens carac
ter de program politic. 58 Literatura sapienţială
cumulează noi maxime şi pilde, transformînd bre
viarul cărturarului, în special sub influenţa lucră
rilor datorate profesorilor germani sau gînditorilor
francezi , în manual al patriotului. în literatura de
delectare, Alexandria şi Esopia se Întovărăşesc cu
Erotocritul şi Berto/do, primind apoi În compania
lor scrieri cu subiect antic (Numa Pompilius de
Florian, piese ale lui Regnard, Belisaire de Mar
montei sau Oreste şi Brutus de Voltaire) ; În urma
unor superpozări succesive, aventurile cuplurilor
s-au apropiat de contemporaneitate, şi d1ipă Voi
ture şi-a făcut apariţia Însuşi Restif de la Bretonne.
Nota sentimentală a căpătat vigoare prin transpu
nerea, după intermediare neogreceşti sau direct din
original, a melodramelor celui care delectase Viena,
Metastasio, ca şi prin traducerea idilelor lui Salo
mon Gessner, care în acest răstimp se bucură de
succes în Ungaria 59 ; l egărturi1le cu Elveţia, datînd
din epoca Reformei, se prelungesc În Transilvania,
care şi pe această cale şi-a afirmat individualitatea,
prin opoziţia sa faţă de curtea vieneză catolică.
Der erste Schif/er apare în română pe umlele ver
siuniă re.al�zate de Kazinczy 60• Operele rurturor
5 8 Paul Cernovodeanu, Preoccupations en
matiere d'histoire
11niversel/e, în Revue roumaine d' histoire, 1971, 2 şi 4 ( cu nu
meroase identificări de prototipuri) .
59 George Barany, Hoping agaimt Hope.
The Enlightened
Age in Hungary, în The American Historical Review, 76
( 1 971 ) , 2, p. 3 4 1 .
eo Prelucrarea în versuri a lui Ioan Barac, d i n 1 828, a ver
siunii în proză a lui Perene Kazinczy, din 1797, a fost analizată
de Enea Papp în Limbă lÎ literatură, XXIII, 1969, p. 2 1 1221.
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acestor scriitori abundă în bibliotecile germane G1,
şi ele ne indică transfomiarea parcursă de gustul
literar, precum şi genul de literatură care alimenta
m arile tîrguri de cărţi.
Se adaugă, în sfîrşit, cărţile de cunoştinţe folosi
toate pe care şi le propunea să le p opularizeze în
româneşte acea «socihe de pensee» de la Sibiu, din
1 795 : «Soţietatea fil osofeasc ă » : lucră·ri de ştiinţă
aplicată, manuale filosofice (după Helmuth şi Bau
meister). Se adaugă Fontenelle, Mably, Condillac ;
în deceniul �rei al secolului al XIX-1lea se face un
apel insistent l a Muratori, Beccaria, Filangieri.
Toate - cărţi utile unor oameni care în concepţia
traducă tor.ilar erau maleabili şi p erfectibili.
Realizare a versiunilor române după lucrări de
un gen nou ·şi redactarea suSţirnu� a operelor ori ·
ginale extind masiv sectoml culturii scrise provo
cînd restructurări În categoriile tradiţionale de
carţ1 : mare p arte din literatura culrtivată În
secolele anterioare este supusă
unei presiuni,
fiind îndreptată spre un circuit restrîrns (unde
continuă să satisfacă 1gusuul câ:uiitori.lor auaşaţi unei
viziuni despre lume consacrate de p restigiul tim
pului) sau chiar spre un fond pasiv de scrieri (acolo
unde vor începe să se strîngă, ca Într-o arhivă,
toate piesele ce nu mai pot fi utilizate). Lucrările
care se dovedesc utile sînt chemate, în m are parte,
să ocupe o poziţie diferită de cea deţinută înainte.
Schimbarea are loc datorită spiritului raţional care
p ătrunde în toate sectoarele cadrului exprimării,
fixînd noul făgaş al operelor ce susţin direcţiile de
e1 Vezi Werner Krauss und
Martin Fontius, Franzosis1:he
Dru1:ke des 18. Jahrhunderts in den Bibliotheken der euts�he�
Demokratiuhen Republik, 2 vol. Despre cele doua vemu? 1

p

române ale prelucrării lui Rigas, care a selectat şase nuvele dm
opera lui Restif, Les 1:ontemporaines1 amănunte în articolul
nostru din Revista de istorie ţi teorie literară, 1972, 1, p. 1 291 36 : Iluminism ti preromantism În 1:11/tura română.
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cugetare ale momentului sau grăbind mersul altora
spre senectute.
în linii mari, restructurarea are două consecinţe :
1 constituirea noului fond de scrieri permite o
mai netă separare a prezentului faţă de trecut. ca în
etapa umanistă, şi definirea unei atitudini faţă de
moştenirea lăsată de generaţiile precedente. Se pro
cedează, treptat, la o evaluare a acesteia şi la o
ierarhizare a valorilor ; valorile constituie, apoi, o
sumă care conturează domeniul culturii, Înţeleasă
ca activitate creatoare a capacităţii umane. Ca şi
în alte zone ale continentului, epoca luminilor ini
ţiază în cultura română «e�pansiunea domeniului
culturii istorice» 62, Înţeles ca un domeniu pe care
se strîng şi se ierarhizează valorile elaborate în
timp ;
2 deschiderea unor noi serii de opere antrenează
alăturarea unor noi cunoştinţe la cele vechi, Într-un
proces de permanentă diversificare şi specializare.
Este ceea ce Pierre Chaunu denumeşte «multiplica
torul» , «la boule de neige» 63•
Prima operaţie intelectuală contribuie
a. la formarea conştiinţei de sine, la cristalizarea
valorilor care pot constitui repere ale efortului în
noitor făcut de colecivitarte ;
b. la iniţierea revizuirii cadrului cultural tradi
ţional. În acest sens conlucrează atenţia prioritară
acordată progreselor Înregistrate de ştiinţă, presti
giul în creştere al exerciţiului raţional 64, Întemeiat
pe surse filosofice contemporane, În dauna ar·istote1 ismului, care anterior raţionalizase ortodoxia, dar
8! Lionel Gossman, Medievalism and the Ideologtes of the
Enlightenment, Baltimore, The John Hopkins Press, 1 968,
p . 3 5 3 ; despre cele două curente care au contribuit, prin exce
lenţă, la formarea doctrinei neoelenice, anume «amintirea trecu
tului şi reamintirea acestui trecut de către lumea occidentală»,
vezi C. Th. Dimaras. La Grece„., p. 1 0 3- 1 3 2 .
83 Pierre Chaunu, La rivi/iJation de /'Europe des Lumieres,
Paris, Arthaud, 1971, p. 227.
414 Vezi Virgil Cândea în Les lumieres„., p. 93.
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care pierde constant terenul, în fine, penetrarea
masivă a valorilor sentimentale în sectorul litera
turii de delectare ;
c. la trecerea pe p rim plan a unor concepte-forţă,
care ajung să domine toate preocupările, ca « feri
cirea » , « libertatea» , «prosperitatea» , toate în slu jba
unui obiectiv major : « ridicarea patriei » .
� a de a d m�a operaţie, î n strînsă legătură cu
pnma, p rovoaca :
a. separarea domeniilor de activitate .intelecruală,
dezmernbrînd cadrul omogen al culrurii şi distin
gînd creaţia elaborată anterior de cea care se în
scrie În p rezent, a<:esteia din urmă acordîndu-i-se,
spre sfîrşitul etapei, denumirea de «modernă»,
b. urmărirea c u p recădere a obţinerii eficienţei.
Cu o formaţie încă dependentă de procesul de
învăţămînt tradiţional şi cu o lecrură alimentată de
opere de vîrstă venerabilă şi de lucrări recent apă
rute În centrele culturale europene. cărrurarii des
făşoară o activitate intensă, imprimînd un nou
rittn dezvoltării culrucii scrise care, în decurs de
ş ase decenii, a parcurs o fază similară celei străbă
tute de toate culrurile europene în epoca luminilor :
activitatea cărturarilor şi-a prop us drept ţel «exal
tarea valorilor culturii» 65 şi s-a extins continuu şi
într-un ritm rapid, antrenînd o diversificare masivă
a preocupărilor inteleotuale.66 Cartea a ocupat un
loc hotărîtor În procesul cultivării, care s-a desfă
şurat de acum înainte prin intermediul dialogului
scris, ce a început să înlocuiască tradiţionalele rela
ţii «a vedea - a face», « a auzi - a spune» . Feno
menul este atestat atît de dezvoltarea «miscelanee
lor » , cît şi de listele de subscriit ori la cărţile în curs
de apariţie. Includerea În acelaşi manuscris a unor
fragmente eterogene indică faptul că absolvenţii
academiilor princiare, ca şi <:ei ai şcolilor urbane sau
es

Mihai Berza, Prob/emes maieurs„., p. 498.
larg în Coordonate ale (IJ/turii române În
lul X VIII.

86 Pe

1 60
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

seco

săteşti, s-au obişnuit să strîngă toate textele c are-i
in teresau direct ; după extrasele din opere diverse,
urmează, cel mai adesea, compoziţii proprii. con
semnate cu grijă pentru a nu se pierde. Ei solicită
să li se facă noi copiii de pe versiunile aHa1te în c.i r
cuit şi combină rîndurile datorate unui auto r străin
cu rezultatul p ropriei lor meditaţii ;
transmit
« opera » , 'lStfel realizată, u rmaşilor. în ceea ce p ri
veşte spnj.inul bănesc acordat autorilor care--şi ex
primă dorinţa de a imprima o lucrare, listele de
susţinători relevă faptul că «ori de cîte ori o c arte
cu un conţinut dificil este propusă subscriitorilor,
se rec rutează mult mai mulţi susţinători din mediile
laice decît dintre persoanele cărora, prin natura ei,
le era destinată cartea » 6i. Acest mecenat colectiv,
ca şi intensa multiplicare a misc:elaneelor denotă că
zona eul turii scrise s-a extins considerabil În acest
rasump .
Mai puţin În p reajma curţii p rinciare -şi datorită
ei, deoarece rol ul acesteia scade vertiginos În dece
niile cercetate ; m ai mult în j urul centrelor tipo
grafice care desăvîrşesc acum opera de introducere
a limbii române În cult, şi mai ales În oraşe unde
funcţionează şcoli şi unde sînt p rezenţi negustorii
care animă schimbul de idei, p rin legăturile tu stră
inătatea. În Principate, acuivitatea lor e ste frecvent
afectată de războaie, de calamităţi, de p olitica fis
cală inconstantă a p rincipilor ; dar comerţul lor se
sprijină pe companiile puternice constituite în cetă
ţile apărate de munţii Carpaţi : Sibiu şi Braşov.
Din aceste centre, ei intră În relaţii vii cu Veneţia
şi Triest, cu Viena şi Leipzig. Ei marchează p re
zenţa lor în oraşele din Principate, unde înalţă bi
serici şi edificii impunătoare, manifestîndu-şi astfel,
alătu ri de bresle, puterea economică. Cînd p rincipii
67

Philippe Iliou, Pour une hude quantitative du public des

luteurs grecs a l' epoque des Lumieres et de la Revolrltion, în
A ctes du 1-er Congres d'hudes sud-est europeennes, Sofia, 1969,

·, ol. IV, p. 478.
11

-
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Ic încalcă p rivilegiile, iar boierii acaparează terito
riul o raşelor, o ră şenii răspund cu răscoale, ca aceea
din Tîrgovişte, care s-a prelungit pînă în Bucu
reşti. 68 Mai mult decît meseriaşii, care apărîndu-se
în b re sle Închise devin mai puţin receptivi la p ro
gres. negustorii investesc bani în Întreprinderile
manu facturiere ; ei îmbină exploatarea m uncii ro
bilor cu aceea a muncii sal ariaite 69• În Valahia, acu
muJ ează averi de pe u rm a traficului cu moneda
a u striacă şi cu cea o tomană 70 şi îşi constituie capi-

taluri cu care in tră În asociaţii 71 ; a jung să-l îm
prumute pe p rincipe şi să cumpere, pe această cale,
f u nqii p ubl ice. 72 Peste tot aspiră să pătrundă în
ran gurile boiereşti, iar acolo unde deţin mai multă
&s O serie de oraşe decad, în timp ce în altele este instalată,
în locul conducerii autohtone, una de tip fanariot ; numeroase
oraşe duc lungi procese împotriva încercărilor unor boieri de a
domina direct oraşul sau a abuzurilor principilor care le do
nează - vezi N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova,
Bucureşti, Editura Academiei, 1971, p. 2 3 ; D. Ciurea, Noi

co11trib1i/ii prfrind oraşele şi tirg11rile din Moldova În secolele
XI V-XIX în Anuarul Institutului de istorie fi arheologie
«A. D. Xe�opol», laşi, VII, 1 970, p. 2 1-58 ; A. Oţetea şi
C. Şerban în Istoria României, voi. III, p. 675-682.
69 E. şi D. Limona, Catastihele casei comerciale Ioan Marcu
di11 Sibiu, în Revista A rhivelor, 1959, 2, p. 2 2 5-243.
•o E. şi D. Limona, Negustori bucureşteni la sfirşitul veacu
lui al XVIII-iea ; relaţiile lor c11 Braşovul şi Sibiul, în Studii,

1 960. 4. p. 1 07-140.
7 1 Numeroase asociaţii se desfac la
începutul secolului al
XIX-iea - vezi Documente privitoare la economia Ţării Româ1ieşti, 1 800-1850, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1 9 58, voi. I.
În 1 820, doi negustori care vindeau marfă adusă de la Leipzig
i n tră în conflict, la Ploieşti, iar hotărîrea consemnează faptul
că unul dintre ei participase cu averea imobilă, în timp ce ce
lălalt im·estise în afacere numai bani, «fiind numai el capita
list» - vezi documentul publicat de G. Potra şi N. Simache.
Contribuţii la istoric11l oraşelor Ploie1ti

şi

Tirgşor,

1 632-

Ploieşti, 1970, p. 197-201, comentat la p. 28-29.
Privitor la speculaţia cu monedă în Imperiul Otoman, vezi
Halii lnalcik, The formdations of the Ottoman economico-so cial
ry.rtem in cities, în la viile balkanique, p. 1 7-24.
72 E. şi D . Limona, articolul
citat din Studii, 1960, 4.
p. 107- 140.
1 85 7 .
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putere şi stabilitate, la Sibiu sau Braşov, mimează
modul de viaţă al aristocraţiei : copiii învaţă cu
profesori străini, părinţii citesc gazete europene, iar
fetele cîntă la clavir. ;s
Dacă în epoca lui Constantin Brîncoveanu iniţia
ri vele eul turale au aparţinut curţii princiare şi
facţiunilor boiereşti grupate în jurul curţii (fapt
care a provocat acea optică divergentă asupra i sto
riei deplîmă de Del Chiaro), la sfîrşitul secolului
al XVI I I-iea tonul În cultură îl dă oraşul. P rincipii
depind de Poartă şi de grupul de «boieri ai func
ţiei» care îi sprijină. Ca atare, decizia lor în proble
mele culturale nu este nici hotărîtoare şi nici de
durată. Desigur că 'Şi în epoca lui Brîncoveanu ne
gustorii au susţinut apariţia unor cărţi ; dar acum
nu m ai întîlnim acţiuni sporadice, ci o acţiune con
j ugată. Operele c op iate iniţial pentru un grup re
strîns se difuzează ra:pid în 'Straturi sociale diverse
în timp ce o literatură nouă îşi face apariţia. Dar
această diversificare a cul turii scrise nu înseamnă Q
dispersiune, ci o deplasare de centru de greutate, pe
c are-l întîlnim în oraşul În care se grupează laolaltă
clerici interesaţi în progresul Înregistrat în «Eu ropa
·
luminată», boieri reformatori, profesori c are se decl ară partizani ai p rogresului social şi cultural. ne
gustori tot mai p rosperi .
Î n oraşul în care negustorii sînt î n ascensiune, bo
ierii se angajează în comerţ şi În forme de produc
tie capitalistă, iar impulsul dat de comunele care
şi-au păstrat mare p arte din autonomia lor este me
reu p rezent, aci cultura scrisă este în permanentă
evoluţie ; dar, dornic să descopere căi noi de dez
Yoltare, apăsat de un trecut în care a dominat frec,

nnt abuzul şi lipsit adeseori de o forţă materială 74
capabi lă să impună hegemonia sa intelectuală, o ra
şul dezvoltă o cultură În care se reflectă tensiunile
73 D. Limona, Casa de comerţ Nicolae D. Paciura din Sibiu,
în Revista Arhivelor, 1 965, 1, p. 265-28 5 .
7 4 Valentin Al. Georgescu, în La viile balka11ique, p. 7 8 .
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din struc tura lui socială şi care denotă, în fond, o
c riză de conştiinţă.
Soluţionarea acestei c rize a oferit-o permanenta
osmoză din tre p roducţia scrisă şi cea orală : versul
nepublicat al boierilor pă trunde în cîntecele lăuta
rilor ; profesor.ii publică manuale de cunoştinţe
p opulare şi almanahuri ; scriitori cu o formaţie
modestă încep să redacteze cronici, soliei tate mai
înainte nwnai de p rincipe sau faqiunile boiereşti ;
copişrti care nu mai ştiu să împodobească manuscri
sele fabrică exemplare pentru noile grupuri de ci
titori , formate din negustori şi meseriaşi. I mpulsu
rile din mediul rural, ataşat unei culturi om ogene,
în care muzica, dansul şi versul alcătuiesc un an
sambl u, exprimînd un amplu registru de experienţă
umană, sînt puternice. Versul uşor, de inspiraţie
levantină, sau conveţional, imitînd pe Dorat, Întîl
neşte astfel replica severă a eticii pop ulare şi iro
nia subtilă ţărănească. În cultura scrisă sînt înre
gistrate ample ecouri din existenţa celor care con
tinuau să util izeze fluierul lui Pan, să cultive arta
c a expresie a unei concepţii complexe despre lumi!
;>i viaţă, să întipărească în creaţia artistică perma
nent a şi profunda aspiraţie spre l ibertate şi
dreptate.

I n terpenetrarea nivelelor eul turale, care poate fi
u rmărită şi în secolele mult anterioare, devine acum
atît de viguroasă, încît îşi pune amp renta asupra
întregii epoci a l uminilor. Reţinem cin seria de as
pecte majore ale acestui fenomen n umai două. în
p rimul rînd, faptul că forţa de frapă a conceptel o r
i luministe, închegate În cultura scrisă, nu s - a În
dreptat spre un sistem intelectual Închis, cu pretenţii de hegemonie teocratică şi exp rimînd dominaţia
cultu rală a unei aristocraţii ; ea s-a îndrep tat spre
obiective conc rete, a tacînd construcţia în p iramidă
a soci etăţii şi vîrfurile ei, pe cei c are u tilizau o
limbă străină, adoptaseră moda stăpînitorului şi-l
slu ieau cu obedienţă, amplificînd abuzul . Se cere
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înlăturată înapoierea economică şi socială, dar n u
s e vorbeşte d e o înapoiere spirituală. Dacă, după
remarca lui Pierre Chaunu, « l uminile au solicitat un
nou echilibru, pornind de la noile achiziţi i » , şi
acolo unde integrarea acestora «s-a lovit de o vigu
roasă construcţie scolastică (în Europa catolică ) ,
noul echilibru a fost mai greu d e realizat» 75, în cul
tura română procesu l e ste mai puţin dramatic :
disponibili tatea spre cuceririle ştiinţei şi tehnicii este
imensă, şi ea n u determină, sub impulsul acumulă ri
lor, o evaziune În mistica iluminaţilor. Reacţia vine
din pa rtea tradiţionalismului politic �i a conserva
torismului de clasă. În al doilea rînd, tensiunile
astfel create nu separă gîndirea de act şi de valoare ;
Între cunoaştere şi valorizare nu apare o p răpastie .76
În asemenea condiţii, m esajul luminilor se adre
sează în primul rînd omului şi el urmăreşte transfor
mare a lui inte rioară. Patriotul preia din experienţa
cavalerului, a umanistului tot ceea ce poate sl uji mi
siunii care-i este acordată : a.ceea de a schimba con
diţiile de existenţă, de a contribui la « ridicarea pa
triei » , l a încadrarea ţării În rîndul naţiunilor lumi
n a te.

Nu deschidem aci problema influenţei luminilor
asupra spiritului revoluţionar 77 ; dar ceea ce cre
dem că p oate fi susţinut este că În c ultura româ n ă
luminile au îndreptat sistematic spiritele sp re anul
revoluţionar 1 8 4 8 şi că această direcţie a fost favo
rizată atît de inserarea noilor achiziţii în continui
tatea cultu rală, cît şi de faptul că perioada lumini
lor din Sud-Est se înscrie În epoca revoluţiilor.
Dar vorbin d de un Început de risorgimento În
acest răstimp, putem vorbi şi despre u n roman ti sm
care continuă epoca luminilor ; În această privinţă,
Pierre Chaunu, op. cit., p . 290.
Lucien Goldmann, La pensee des L11mieres, în Annales,
Paris, 1967, p. 760.
77 O recapitulare la Jacques Godechot, Les revolutions,
1 7 70-1799, Paris, P.U.F., 1 970, p. 297-299.
75

76

1 65
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

experienţa română aduce mărturia sa preţioasă cer
cetării care şi-ar p ropune să demonstreze ceea ce pe
plan european «prelungeşte şi reîntinereşte, în ro
mantism, spiritul care a aparţinut luminilor» 78•
Există o tentaţie, pe care o enunţam la Început :
aceea de a reduce lumea luminilor la grupurile care,
în diverse societăţi, comunică Între ele. Există o
alta : « d e a reduce luminile la tensiunea unui cu
plu. În tre Franţa şi Anglia, opoziţiile sînt sensi
bile . . . Di ferenţa poate fi rezumată Într-o dualitate.
Avem Franţa, Angl ia şi restul 1 urni i în gri .» Este
ceea ce constată Pierre Chaunu 79, o con statare c a re
are În vedere o Întreagă istoriografie, preocupată,
atunci cînd s-a aplecat asupra fenomenelor apărute
în alte zone ale continentului, să procedeze nu atît
la relevarea p articularităţilor şi a trăs� turilor care
semnalează un mod propriu de a gîndi, ci la rapor
tări l a acea dualitate, clasică, preschimbată în p ara
digmă. Raportările au accenroat doar anume as
pecte, au lăsat În umbră altele şi au acordat un larg
spaţiu chestiunii «sincronizării » . în special cerceta
rea strictă a i n fluenţelo r s-a ataşat unui asemenea
ţel , descoperind în epoca luminilor din Ţă·rile Ro
mâne Începutul « sinc ronizării cu Europa » .
Incontestabil c ă i lumini1Ştii români au u rmărit de
liberat o Încadrare a culturii române scrise În cul
tura europeană : o demonstrează nu numai ponde
rea deţinută în conştiinţe de imaginea Europei
luminate, ci şi discuţia angajată, la un nivel supe
rior şi În termeni mai vii, cu specialiştii străini. Dar
în cadrarea revendica o Întreagă tradiţie intelectuală
autohtonă : argumenrol major l-a oferit o riginea
latină, care demonstra că poporul român aparţine
civilizaţiei europene. precum şi îndelungata activi
tatea cărturărească în l imba p op orul ui , mărturisind
7� Roland Mortier, Clartes et ombres du siec/e des /umieres,
59 ; de asemenea Jean Fabre, Lumieres et Romantisme,
Paris. 1963.
7P Pierre Chaunu, op. ât„ p . 2 86.
p.
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bogată energie creatoare. Aprofundînd istori.:i.
dezvoltării civilizaţiei române, iluminiştii au sporit,
concomitent, disponibilitatea intelectuală faţă d-:
cuceririle civilizaţiei europene, iar această perma
nentă relaţie stabili tă în cadrul activităţii intelec
tuale a marcat nu numai realizările lor în raport cu
cde ale p redecesorilor, dar şi opera lor În raport cu
aceea a gînditorilor care În alte societăţi au înclinat
uneori fie de partea orgoliului aristocraţiei spiri
tuale cosmopolite, fie de partea infatuării naţiona
liste. Cu această conştiinţă ancorată în realităţile
societăţii române şi în mişcarea culturală europeană,
cărtura rii români au făcut evident faptul că dez
voltarea culturii române a fost dependentă nu nu
mai d� curentele din Sud-Est şi de cele din centrul
Europei, ci, mai ales, de tradiţie.
Deplasarea i deologică a adus pe noile poziţii cu
cerite de gîndirea luminată mare parte din valorile
elaborate de umanişti, şi anume pe acelea care, în
scrise pe palierul duratei lungi, se dovedeau a fi ne
cesare luptei de afirmare a poporului român : în
acest mod, lupta s-a Întemeiat pe o tradiţie politică
�i pe una culturală, vădită de puterea de creaţie
de-a lungul timpului. Prin caracterul lor militan t,
lucrările iluminiştilor români deţin un loc original
în literatura europeană.
Moment de clarificare. etapa luminilor nu este
l ipsită de ambiguităti. Dar În Întreaga Ei:rop3,
«nici o altă perioadă nu este, Într-o atare masura.
În acelaşi timp, un Început şi o Încheiere. Început al
creşterii continue, sfîrşit al societăţii tradiţionale în
care cunoaşterea şi etica se transmiteau prin «a
vedea - a face» şi «a auzi - a spune» 80 • Rolul
preponderent acordat educaţiei p rin scris a pier
dut din vedere faptul că transformările nu pot
fi efectuate numai asupra structurii ideolo
gice ; de aceea reformismul iluminiştilor s - a
o

80

Pierre Chaunu, op. cit., p. 503.
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înscris într·e limitele unui răstimp ş1 nu a
răzbit sp re viitor. Dar accentuînd necesita
tea instruirii, iluminiştii se înscriu printre marii edu
catori ai poporului şi în acelaşi timp ca p romotori
ai unui nou proces de «cultivare » . În cultura
română, preocupată de om, ei au p ropus noi obiec
tive dezvoltării personalităţii : p rimind-o, din par
tea trecu tului, cu o a spiraţie profundă spre p lenitu
dine, ei au orientat p rocesul « cultivării» spre
obiectivele m ajore ale colectivităţii - eliberarea de
asupri rea externă, echitatea În raporturile sociale,
asigurarea bunei-stări generale, p rogresul economic
şi social. într·e limitele epocii, mesajul iluminiştilor
români condensează concepte dintre cele mai Înalte
şi generoase elaborate acum. Chemînd « patriotul»
luminat să-şi ilustreze demnitatea În viaţa politică
şi socială, să slujească demnitatea poporului căruia
îi aparţine, cărturarii din această etapă au c ristali
zat concluziile etapei umaniste, deschizînd larg do
meniul c reaţiei culturale generaţiei următoare.

Romantismul paşoptist
Dinamizarea vietii intelectuale, evidentă de l a În
ceputul secolului al XIX-lea, accelerează succesiu
nea momentelor de densitate. Etapele se înlănţuie
fără p auze de stagnare şi la intervale din ce În ce
mai scurte. La sfîrşitul deceniului al treilea, econo
mia Ţărilor Române începe să se desprindă stator
nic din sfera În care fusese menţinută de forţa po
litică externă, şi expansiunea comerţului favori
zează apariţia unor noi relaţii ; o bază tot mai
amplă şi mai solidă susţine activitatea
grupurilor
•
A
care, concentrate m oraşe, preconizau mno1n ir
structura societăţii române.
Incontestabil că evenimentele de la 1 8 2 1 au p ro
vocat adînci revizuiri în conştiinţe ; mişcarea lui
Tudor Vladimirescu a imprimat noi direqii tendin"
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•

•

A.

ţelor manifestate in cadrul vieţii sociale, atît dato
rită faptului că a dat forţei populare conştiinţa ca
pacităţilor sale, cît şi datorită relevării slăbiciunii
edificiului ce păruse unica posibilitate de existenţă
socială, investit fiind cu prestigiul tradiţiei. Ceea ce
păruse o permanenţă a intrat în cîteva luni de zile
în rîndul formelor perisabile. Spre deosebire de iz
bucnirile din trecut, mişcarea pornită din Oltenia
a înlăturat în scurt timp elementele aparatului re
p resiv, a scos din funcţie pilonii regimului feudal şi
a instalat în capitala ţării un conducător al ener
giilor populare. Deşi mişcar.ea nu a durat, impactul
ei asupra mentalităţilor a fost profund. In primul
rînd, Întrucît a manifestat posibilitatea adoptării
unei alte căi de soluţionare a problemelor ce se cu
mulaseră în conştiinţe la sfîrşitul secolului
al XVIII-iea decît calea reformismului iluminist ;
1n al doilea rînd, Întrucît a demonstrat pe Însuşi
planul existenţei cotidiene posibilitatea de a adapta
realităţile la p rincipiile elaborate de investigarea
raţională. In acest sens, se poate afirma că progra
mul lui Tudor, exprimat În proclamaţii, a « raţiona
lizat realul » şi a modificat radical atitudinea mem
brilor colectivităţii fată de societate : În locul com
promisului şi al oportunismului, mişcarea revolu
ţionară a lui Tudor a relevat forţa principiilor şi
a deciziei eroice. 1 Jertfa lui Tudor a reactualizat,
după lungi decenii de expectative şi comolicate per
tractări, una din direcţiile fundamentale ale «rezis
tenţei» din trecut, ofensiva, şi a făcut manifestă.
mai mult decît În momentele eroice din perioadele
precedente, capacitatea de iniţiativă a maselor
populare.
Anul 1 8 2 1 a devenit un punct constant de reper
în mişcarea ideologică favorizată, din deceniul trei
înainte, de preschimbările intervenite în existenţa
1

Paul Cornea, Originile romantismului românesc, p. 1 6 1 şi

urm.
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societăţii române, unele datorate evenimentelor re
voluţionare, ca instalarea domnilor pămînteni.
:\ceastă mişcare, p rin masiva diversificare a pre
ocupărilor intelectuale şi p rofunda reevaluare a
moştenirii trecu tului, deţine trăsături ce amintesc de
etapa Renaşterii europene, în special sub aspectul
reconsiderării tradiţiei, al p reponderenţei ideal ului
civic, al afirmării capacităţilor umane ; dar ea are
l oc într-un m oment în c are cultu rile europene con
tinuă să fie dominate de romantism şi sub imp ulsul
unei tradiţii culturale în care umanismul cucerise
p oziţii importante În domeniul activi tăţii intelec
tuale. 2 Diversificarea p reocupărilor că rturăreşti, în
soţită firesc de o amplificare a contactel o r cu cultu
r� l e e�ropene, provoacă. în aceste condiţii, o nouă
sinteza.
Factorii de apropiere se multiplică şi se intensi
fică faţă de etapa p recedentă. Şcolile naţionale iau
un avînt hotă rî t, şi conţinutul Învăţămîntului se
adaptează destul de rapid la noile exigenţe : dascălii
se ţin în pas cu noile manuale care apar pc conti
nent, şi metoda unică de educaţie îşi pierde curînd
p restigiul . învăţămîntul în l imba rom ână, ancorat
de la Încep u t În necesităţi p ractice imediate, se dez
voltă în această di recţie, depă1şind destul de rapid
obiectivele restrînse cărora şcolile l ui Lazăr şi As1chi
le fuseseră destinate : Însuşi rea tehnicii măsu rătorilor
se p relungeşte spre studiul m atematicilor, a grama
ticii sp re cercetarea limbii, a l ogicii spre studiul
si stemel or filosofice. Elevii primesc bruse şi p ornesc
tot mai frecvent spre universităţile europene - În
I talia, Germania, Franţa. Se trece astfel constant de
zona spre care se îndreptaseră ilumini ştii, form aţi în
universităţi germane, vieneze sau la Veneţia şi Roma .
în special datorită transformărilor intervenite În
Franţa şi campaniilor celui care apărea ca un fiu
2 Jn acest sens, vezi studiul nostru Generaţia de la '48
z·ia/a literară a epocii, în voi . Explorări, p . 1 20.
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În

al Revoluţiei, Napoleon, imaginea «Europei lumi
nate» se suprapune imaginii «Franţei revoluţio
nare » , avînd drept centru cap itala «luminilor» :
Parisul. Călători români ajung pînă în Anglia, care,
atrăsese pe ardeleni, mai ales datorită regimului
de «monarhie constituţională» 3 ; dar atenţia este
captată de Franţa.
în timp ce cărturarii vîrstnici, ca Grigore Brîn
coveanu sau Iordache Golescu, fornn aţi la Academia
domnească, traduc opere europene În neogreaca pe
care o mai folosesc pentru însemnări sau misive, ti
nerii intelectuali nu mai fac apel la limba cultivată
în preajma unei curţi provinciale, ci la limba care
înlesneşte comunicaţia Între popoare, franceza, din
care p reiau termeni chiar atunci cînd se exprimă în
limba ţării de baştină. Utilajul mental se transformă
rapid, şi conceptele dense din limbajul tradiţional
cedează locul unei game mai ample de noţiuni,
înscrise p e un registru mai analitic şi mai divers.
Nicolae Bălcescu scrie În limba franceză Question
economique des Principautes Danubiennes, transpu
nînd una din chestiunile cele mai importante ale
evoluţiei civilizaţiei române Într-un limbaj euro
pean ; cu siguranţă, el continuă astfel o direcţie mai
veche, a prezentărilor destinate străinătăţii, dar În
acelaşi timp introduce noi dimensiuni în tratarea
problemelor locale, din momentul În care exp rimă
realităţile româneşti cu ajutorul unei terminologii
internaţionale, o terminologie care a trecut prin p ro
cesul de abstractizare favorizat de clasicism şi ilu
minism. De altfel, elevii au prile jul să fie îndrumaţi
de profesori cu o viziune diferită de aceea a precep
torilor recrutaţi cel mai adesea dintre emigranţi sau
diplomaţi. Cazul lui Vaillant este . deplin grăitor.
3 Vezi Primele contacte literare anglo-române din acelaşi vo
lum ; de asemenea o recapitulare la Cornelia Bodea, Cu lancr.
Alecsandri i11 Anglia 1i Scoţia in 1 850, în Studii, 1 9 7 1 , 2 ,
p. 265-288.
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Străinii vin în număr mult mai mare, �i Ion Ghica
p rezintă convingător noul aspect : În deceniile p re
cedente, « d-abia din veac În veac se rătăcea prin
Principate cîte un francez, englez sau neamţ ne
gustor de p articipuri, care printre leqii Însemna cîte
o observaţie, două ; acele însemnări, după o reflecţie
si o suscripţie de mai mulţi ani, luau forma unei
broşuri de 50 pînă la 80 de feţe, în care spunea
Europei de mirare că Bucureştii nu este totuna cu
ceea ce geografii s-au Învoit să numească Bacara, că
l a Eşi vara este călduroasă şi iarna friguroasă, că
boier va să zică „are ţigani" şi că În rîurile P rinci
patelor curge aur cu lopata. Acum nu este vapor
de la deal sau de Ia vale care să nu arunce pe ţărmul
românesc cîte o jumătate de due;heană de oolitici,
moralişti şi alţi p ublicişti călătorind pentru fericirea
neamului omenesc, dar totodată În socoteala un u i
librer sau a unei gazete, cu momeală, Întărită de ju
decătorie, că în 3 1 de zile să aducă nesăţioasei ma
sine a lui Gutenberg materie de trei volume octavo.
pline de fericirea P rincipatelor, de pacea europeană ,
echilibrul Între puterile cele mari, integritatea Impe
riului Otoman şi toate chestiile care ating d-a drep
tul sa u pieziş de aceste mari imeresuri ale omenirii.
Astăzi se scrie a la vapeur. » 4 Evident că dacă le
găturile cu aceşti reporteri nu au fost mult mai
fructuoase decît c ele Întreţinute de predeceso ri cu
agenţii secreţi, apa riţia lor indică intensificarea con
tactelor c are au animat viguros ceea ce Ghica numea
« comerciul de idei » . Românrii din străinătate vor
cunoaşte personal cărturari remarcabili şi oameni
politici c u greutate, în timp ce străinii vor începe să
traducă lucrări româneşti şi să coresponde nze cu
românii, nu numai pentru a cere inform aţii ş tiinţi4 Idei greşite, 1 8 5 6, în P. Cornea şi M. Zamfir, Gindirea
românească în epoca paşoptistă, I, p. 46, antologie pe care o
cităm în continuare abreviind titlul
Gindirea românească
şi menţionînd anu i textului antologat, volumul, paginaţia.
-
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fice, dar şi pentru a discuta probleme de actuali
tate ; fenomenul nu are precedent.
Concomitent, comerţul cu cartea devine sistema
tic, şi în cabinetele de lectură pătrunde curent lite
ratura străină cea mai recentă ; alături de « fabri
canţii impenitenţi de romane », ca Alphonse Karr
sau Paul de Kock, se află romantici de notorietate
ori au tori celebri în secolul al XVIII-lea 5, după cum
lîngă Le Charivari figurează scrieri din genul lite rar
al fiziologiilor, care inspiră p e Heliade sau Mihail
Kogălniceanu. 6 Evident, l ectura nu se opreşte numai
la opera « clasicilor» în c urs de afirmare, ci u rmează
şi indicaţiile modei ; important este faptul că sursele
se multiplică , iar registrul de p reocupări se extinde
considerabil. Şi aceasta în momentul În care, după o
serie întreagă de începuturi fără urmări 7, p re sa re
gulată În limba română îşi ia avîntul, se deschid tea
tre, se organizează asociaţii culturale.
În mod firesc, În activitatea intelectuală îşi fac
apariţia tendinţe dintre cele mai variate, care nu-şi
dezv�luie orientarea m ajoră decît în măsura în care
ele sînt urmărite În «lumea cărţii» şi În modificările
intervenite În cadrul exprimării.
Frapantă este, În prima ordine de idei, apariţia
unui «public» În oraşe. Liste de p renumeranţi ne-au
indicat, încă din perioada luminilor, formarea unor
grupuri compacte de cititori În centrele urbane.
Acum, numărul celor care urmăresc presa şi pătrund
în cabinetele de lectură, datorită avansului Învătă
mîntului, creşte continuu. Citadinii au, În acelasi
timp, posibilitatea să asiste la reprezentaţii teatrale
sau să discute în întruniri publice. Mediul este corn5 Vezi analiza cataloagelor cabinetelor de lectură, «adevărate
termometre ale gustului», întreprinsă de Paul Cornea, Originile
romantismului românesc, p. 455-456.
8 Vezi Remus Niculescu, Contemporani m Daumier.
7 Despre cele trei numere, apărute în iunie-iulie 18 27. din
Pama Lipschii pentru Daţia, date noi în articolul lui Octav
Păun din România literară, 1972, 7, febr. 10, p. 16, 1 8 .
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pozit, şi mentalităţile - deosebite. Curtea înceard
să manifeste o p rezenţă În lumea atrasă şi spre alt<!
foc are ale vietii culturale : societăţile nou înfinţate
animă discuţiile pe teme politice, literare, ştiinţifice.
Iau fiinţă saloane li1terare, în care întîlnirile sînt
p retext de sindrofie, dar şi altele, cum este cel al
lui Iancu Văcărescu, unde conve rsaţia înlesneşte p ri
menirea i deilor. 8 Într-o evocare posterioară a flăm
amănunte despre p reocupările doamnelor curţii,
« care în cercurile lor încuragiau litterele şi instruc
ţiunea de tot fel ul, pentru c ă ştiau că p rin acestea
se recomandă mai bine la curte. Poeţii şi artiştii erau
foarte încura jaţi. Cătinca lui Mihalake Ghica, pia
ni stă distinsă cu voce de aur deştep tător, blondina
Serafim, Mariţica spătarului, divina Cleopatra Într<!
dînsel e, răpitoarea Odobeasca între ele etc. erau
doamnele curţii patriotice, a lui Alecu Vodă Ghica.
Vodă Ghica juca În hora care Închidea toate bal u
rile, si doamnele curţii se îmbrăcau ţărăneşte. în
giurul acestei elite răpitoare, acestor doamne opu
lente, se Întreceau artele şi litterele încuragiate de
dînsele. Societatea filarmonică, Societatea litterară,
Societatea de arte şi meserii, Văcărescu, Heliade
e rau În splendoarea lor. Alexandrescu îşi crea fabu 
lele c e l l e m a i frumoase, Bolintineanu îşi Îngîna pri
mele versuri etc. Banul Mihalake Ghica, nenea mare
al lui Vodă, vornic din Întru şi p reşedinte al sfatu
lui administrativ În perpetuu, p resida toată mişcarea
: melectualle officialmente în opoziţiune şi rivalitate
cu Cîmpineanu, care era sufletul acestei mişcări. » 9
8 Vezi Alexandru Odobescu, Poeţii Văcăre1ti, în editia citată
de Opere, voi. II, p. 42-83 ( comentariile lui Virgil Când ea
la p. 472-5 1 2 ) , şi culegerea de texte franceze întocmită de
un membru al salonului literar al lui Iancu Văcărescu care
permite reconstituirea atmosferei din asemenea grupări cîteva sugestii în capitolul nostru despre iluminismul din Prin
cipate, în Istoria filozofiei române1ti, voi. I, p. 1 7 3-174
u Text reprodus din antologia lui Vladimir Diculescu, Viaţa
cotidiană a Ţării Românefti în documente, 1 800-1848. f]uj,
Editura Dacia, 1970. p. 2 38.
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Odată cu moda saloanelor s-au introdus şi al te
obiceiuri în ritmul vieţii cotidiene, ce se desfăşura
într-un cadru În care coexista trecutul, cu rituri ş i
obiecte orientale, şi prezentul tot mai m u l t captivat
de civilizaţia materială apuseană, insinuîndu-se în
port ( « straie nemţeşti » ), în interioare, în compor
tare. În palatul ridicat pe malul lacului Tei, În 1 8 22 ,
Grigore Ghica Împodobea pereţii cu peisa je roman
tice şi cu un şir de ceea ce s-ar putea numi «opu
l ente nimfe » .
Cert este c ă mişcarea intelectuală nu mai depinde
de curte, mai ales datori1tă faptului că scriitorii se
grupează în societăţi proprii, În care se Încheagă ac
tiuni conspirative : În 1 8 39, «conjuraţia con fede ra
tivă», condusă de Leonte Radu, în Moldova ; în
1 840, societatea secretă de sub conducerea lui Mitică
Filipescu, la Bucureşti. Evocările melancolice nu pot
estomp a rolul important deţinut în evoluţia menta
lităţii de societăţile cu scop declarat cultural şi cu
unul nemărturisit, pofoic, care exercita o mare foqă
de atracţie asupra păturilor instalate În oraş, unde
desfăşurau o activitate economică ce solicita noi
relaţii şi, în fond, o nouă organizare a societăţii :
boieri interesaţi în producerea de mărfuri şi în co
merţ_ meseriaşi şi muncitori atraşi în Întreprinderile
manufacturiere, pătura burgheză care «Îşi avea
realitatea şi tări a în acele elemente care reprezentau,
în p rimul rînd, capitalul comercial şi de camătă » 1 0 •
Mare parte din muncitori, proveniţi din mediul ru
ral, respectă codul de comportare transmis de educa
tia primită în sat. Se adaugă grupuri atrase de cîşti
gul facil şi cu o imensă dorinţă de a parveni, « gen
tilomii de mahala» şi Dinu Păturică ai l ui Nicolae
Filimon. Literatura difuzată prin cărţi şi periodice
se supune, astfel, unei legi a «cererii şi ofertei »
oscilante.
1 0 Lucreţiu Patraşcanu, Un veac de frămintări sociale. 1 8211 907, Bucureşti, Editura Politică, 1969, p. 199.
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Plin de consecinţe este faptul că oraşul, care oferă
posibilităţi de lucru scriitorilor şi formează un pu
blic, Începe să adăp ostească un anumit gen de pro
ducţie li te rară ce se distanţează tot mai mult de
literatura satului. Pe de o parte, grupările intelec
tual ilor se vor multiplica în deceniile u rmătoare, fa
vorizînd apariţia «curentelor» ce vor contribui ma
siv l a diversificarea şi specializarea activităţilor intelectuale ; pe de altă parte, pentru sat va fi creată
o li teraturăV specială.
Tensiunea dintre oraş şi sat,
•
A •
necunoscuta anterior, 1ş1 va p une amprenta asupra
literaturii de la sfîrşitul secolului, şi În faţa intelec
tualilor va apărea i mperativul de a reconstitui
audienţa, de a crea pentru sat şi oraş concomiten t :
Titu Maiorescu, În momentul În care statua condiţia
creaţiei estetice, remarca în acest sens că imitaţia a
inaugurat o serie de producţii moarte, «şi astfel
cultura claselor mai Înalte ale românilor este nulă
şi fără valoare, şi abisul ce ne desparte de poporul
de jos devine din zi în zi mai adînc » 1 1• Operele care
ul terior s-au înscris în tradiţia culturală au fost
acelea care au depăşit s ferele închise, adresîndu-se
orăşenilor, ca şi marii m ase din mediul rural, din a
cărei creaţie s-au alimentat Coşbuc, St. O. Iosif,
Goga şi atîţia alţii.
Există, deci, un început de diferenţiere şi separare
în această etapă, în care scrisul normat de regulile
compoziţiei artistice s-a distanţat de literatura popu
lară orală. Dar în cazul p aşoptiştilor, disjungerea nu
a dus la consecinţele ce vor fi resimţite de-abia după
acest moment : normarea a fost operată asupra crea
ţiei culese din mediul rural, care a influenţat masiv
operele intelectualilor ; fapt mai important, orien
tarea generală a p rogramului cultural s-a Întemeiat
pe rolul deţinut de popor în renovarea structurilor
11

Titu Maiorescu în Critice, 1966, p. 8 1 .
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învechite. Indiferent că au urmant o dezvoltare a
obiectivelor iluminiştilor sau o conjugare a activi
tăţii de luminare cu cea de transformare a realită
ţilor, ţelul p aşoptiştilor - « eliberarea naţională şi
reorganizarea burghezo-democratică a societă
ţii» 1 2
n u putea fi atins decît prin apelul la masele
largi, la «popor » .
î n decursul celor trei decenii d e efervescenţă in
telectuală, înnoitoare, Între 1 829 şi 1 859, intelectua
lii se grupează În asociaţii cu scop eul tu ral şi poli tic ,
urmărind restructurarea realităţilor sociale, scop
făcut evident de anul revoluţionar 1 848 ; ei se
orientează în direcţia obţinerii unei autonomii cu
garanţii de statornicie prin unirea Principatelor,
scop atins În 1 85 9. Remarcabil este faptul că grupă
rile nu sînt închise, ci dimpotrivă, comunică Între
ele, colaborînd la atingerea unui obiectiv revolu
ţionar. care cimentează unitatea de acţiune a mun
tenilor, moldovenilor şi transilvănenilor. Această
unitate, caracteristică etapei paşoptiste 13, concen
trează vechile tendinţe, îmbinate cu impulsurile pri
mite din partea curentului « risorgimental » european,
Într-o doctrină care va inspira acţiunea celor care
vor desăvîrşi unificarea statului român. în acest
sens, concluziile gîndirii paşoptiste apar ca o verigă
dependentă de experienţa anterioară a iluminiştilor
şi a umaniştilor şi legată de noile acumulări calita
tive din gîndirea succesorilor ; această doctrină nu
poate fi analizată izolat, ca produs al unui grup de
inspiraţi, ca elaborare a unei « inueligenţia» , de
vr·eme ce a moştenit o tradiţie şi i-a conferit noi
sensuri prin apelul la meditaţia contemporanilor,
atît din mediul urban, cit şi din cel rural.
-

12 Paul Cornea, St11diu introductiv la Gindirea românească„.,
p. 19.
1 3 Vezi Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unrtatea na·
.fiona/ă, 1 834-1 849, la care ne referim în comentariul din pa
ragrafele urm5.toare.
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Chiar .dacă p aşoptiştii se definesc ei înşişi ca un
grup opus «bătrînilor» şi ca o echipă cu o conştiinţă.
proprie, care antrenează după sine întreaga socie
tate, ei lucrează într-un climat intelectual, a seme
nea umaniştilor sau iluminiştilor ; acest climat este
determinat de nivelele culturale exi stente, de modul
de a gîndi al contemporanilor, de ecourile cuceriri
lor în registrate de raţiune, în alte societăţi. Fără să
devină, aşadar, un grup cu un statut social pro
priu - apărînd În realita'te, aşa cum şi-au dorit-o,
parţial, ca o « intelegenţia » care conduce istoria -r
paşoptiştii au imprimat o notă specifică etapei din
cele circa trei decenii, Întrucît au conden sat în pro
gramul lor, în momentul de maximă tensiune revo
luţionară, tendinţele m ajore din mentalitatea socie
tăţii. române, definindu-se, concomiten t, p rin opo
ziţia faţă de « reacţiune», de girupu ri:le conservatoare ,
cu sigurainţă mai organizate şi mai deci�e, dec·it
în etapele precedente, datorită tocmai transformări
lor p rofunde pe care paşapotiştii le preconizau. De
altfel, forţele c onservatoare introduc stavile puter
nice în calea mişcării de idei - cenzura, mi jloace
represive -, care alăturate unor obstacole inerente
(insuficienta dezvoltare a burgheziei, lipsa de tradi
ţie în dezbaterea problemelor sociale-politice, În
adunări, p rin p resă) limitează contactele cu celelal te
cul turi. Dar esenţial este faptul că factorii de apro
piere nu mai sînt concomitent şi factori de disper
sare, ca în epoca luminilor, ci capătă un rol hotărî
tor în orientarea mişcării de idei.
în acest mod ' reevaluarea trecutului este între
p rinsă deliberat : conceptul de «modern » se încetăţe
neşte 14, angrenînd gîndirea În actual itate, în timp,
ce perspecti vele de viitor sînt tot mai frecvent:
H Adrian Marino, Modern, modernism, modernitate, Bucu-
reşti, Editura Univers, 1 969, P- 39.
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conturate de iluminişti 15, care se integrează mai pu
ţin în spiri tul romantic, ca şi de romantici, care
atribuie propriile lor gînduri celor din trecut, i lu
miniştilor. 16 Necesitatea stringentă de renovare an
trenează m ajori tatea gînditorilor în multiple activi ·
căiţi intelectuale, şi ei trec cu uşurinţă de l a un grup
de probleme la altul. Scrierile lor se subordonează
unui Întreg program cultural, orientat fie spre pu
blicistică, literatură şi artă, ca în cazul lui Heliade i ; ,
fie spre o mai strînsă îmbinare a realizărilor c ultu
rale c u cele social�politice, ca în cazul lui Bălcescu,
care recheamă În actualitate epocile de glorie. sau
al lui Mihail Kogălniceanu, care, cu o neobişnuită
c apacitate de organizare intelectuală, devine un
« arhitect»al civilizaţiei moderne 18• Paralel, p rocesul
de specializare avansează ; dar afirmarea capacită
ţilor p ersonale în locul traditionalei experienţe co
lective - evidentă la scriitorii cu «O conştiinţă pro
fesională» , ca Grigore Alexandrescu sau Costache
Negruzzi 1 9
, nu caracterizează
numai creaţia
scriitorilor, ci şi activitatea enciclopedică a lui
Heliade, Bălcescu, Laurian, Kogălniceanu, Bariţiu şi
alţii. Ceea ce poate apărea ca o formă de diletan-

i;; Interesante sînt, în acest sens, ideile lui Grigore Pleşoianu,
.expuse în notele la versiunea sa din A venturile lui Telemah,
1 8 3 1 , în care recomandă încurajarea meseriilor, dezvoltarea ne
goţului, secularizarea averilor mănăstireşti - cf. N. A. Ursu,

Idei economice şi politice avansate în adnotările lui Grigore
l'leşoianu la o traducere literară din 1 83 1 , în Cronica, 1970,

47, p . 1 1 .
18 Vezi Dan Mănucă, Din istoria pamfletului românesc. Cu
vîntul unui ţăran către boieri, în Cronica, 1970, 32, p . 7, cu
argumente pertinente în favoarea datării scrierii în preajma
:anului 1848, cînd a fost redactată în toiul discutiilor privind
reforma agrară, şi atribuită, apoi, «iacobinului» Tăutu, instalat
de Bălcescu în galeria marilor predecesori.
17 Vezi Radu Tomoiagă, Ion Eliade Rădulescu, Ideologia
roâal-politică şi filozofică, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1 97 1 .
18
După caracterizarea lui George Ivaşcu din Istoria literatu
rii române, p. 407.
u Idem, ibid
p . 424.
..
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tism În ochii istoricului literar, se înfăţişează ca o
p reocwpare deliberată de a restructura un cadru cul
tural, de îndată ce analiza îmbrăţi şează Întregul do
meniu al culturii scrise, şi într-o perspectivă istorică.
De altfel, n umai din acest unghi poate fi Înţeleasă
sinteza paşoptistă, care odată fragmentată îl în
deamnă pe interpret să vorbească

el ogios despre

debuturile cul turii române în secolul al XIX-lea şi
elegiac despre lipsa de tradiţie .
în mod evident, cadrul culturii române nu a fost
creat de paşoptişti ; ei au c ristalizat, Într-o sinteză,
cu siguranţă nouă, valori·le transmise pe unda du
ratei l ungi de etapele precedente împreună cu va
lorile elaborate În etapa de vie efervescenţă crea
toare de la mij locul secolului trecut. E l ementul nou
îl constituie restructurarea acestui cadru eul tural
În care au fost chemate să se însc rie conduzii!e
efortului fă·c ut de p redecesori ; iar restructurarea
beneficiază ea însăşi de treptata extin dere a dome
niului c u l tu rii şi de evoluţia p rocesului de cul ti
va re, ce-şi are Începu tu rile la umanişti.
Or, în acest sens mărturia cea mai clară ne-o
procură a rti•colul program a•l revistei Propăşirea ,
care În 1 84 4 părăseşte, din motive tactice, discu
tarea evenimentelor politice contemporane şi lasă
l a o parte, intenţionat, « traduqiile de a rticule
uşoare şi de a necdote franţuzeşti şi nemţeşti » . Ce·
s-ar Întîmpla, Întreabă Kogălniceanu, d ac ă o re
vistă s-ar concentra numai asupra aspectelor esen
ţiale, dacă « S-ar Îngriji numai cu adevăratele ma
teri ale şi in telectuale a românilor» ? Atunci, p ro
blemele care ar trebui tratate s-ar grupa «În trei
secţii : 1. ştiinţele exacte , 2. ştiinţele morale şi po
litice şi
J.
literatura română » :rn. Clasifica
carea ştiinţelor este grăitoare pentru men talitatea
paşoptistilor : pe primul loc se află fizica, chimia,.
20

1844, Gindirea românească.„, voi . I , p. 1 1 1- 1 1 2 .
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istoria naturală, şi de-abia după aceea u rmează
ernnomia, dreptul şi i1storia, pentru ca pe locul trei
să apară beletristica.
Cercetarea naturii interesează În primul rînd,
datorită progreselor impresionante realizate de
ştiinţă. Cu cîţiva ani mai devreme, ardeleanul
Pavel Vasici exclama « mare şi nemăsurată este
mulţimea vieţii totului omenesc» 21, în timp ce Ion
Ghica argumenta În primul număr al Propăşirii că
« ştiinţa, în Înţelegerea cea mai întinsă, este cunoş
tinţa legilor firii» şi că este i ntolerabil ca puţini să
Înţeleagă « Îrn toată întinderea ei» însăşi « zicerea
himie» 22• Primul domeniu de investigat este cel
ştiinţific ; fără ştiinţă, continuă Ghic a, nu poate fi
intemeiaită in dustria, nu poate fi dezvoltată filoso
f ia. Contactul cu mişcarea de idei europeană, acest
aspect îl reliefează : În societăţile civilizate, oame
nii au izbutit să trăiască şi să gîndească mai bine
datorită rezultatelor atinse de cercetarea naturii ;
în « imaginea Euroy ei'> , trăsătura cea mai a•t răgă
t oare se contureaza din indicaţiile acestui progres,
care acum nu mai îndeamnă doar la o bogată difu
zare a literaturii de popularizare a cunoştinţelor
ştinţifice, ci şi la iniţierea unor activităţi intelec
tuale în această direeţie. Şi societăţile ştiinţifice se
constituie din etapa paşoptistă. Mai mult : inves
tigaţiile teoretice sînt însoţite de cercetări pe teren,
menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale
populaţiei. 23
21

1 840, Gindirea românească ..., voi. II, p. 367.
1 844, Gindirea românească. . . , voi. II, p. 40-4 1 .
23 ln acest sens, grăitoare este situaţia sanitară din Moldova
prezentată în teza de doctorat a lui Constantin Vîrn av, Rudi
mentum physiographiae Moldaviae, disertaţie susţinută la Buda,
în 1 8 36 (vezi Endre Reti, Les theses de doctorat en medecine
22

des budiants hongrois, roumains et saxons originaires du ter
ritoire de la Roumanie contemporaine a la Pacu/te de Mede
cine hongroise, Communicationes de Historia Artis Medicinae,

Supplementum 4, 1970, p . 1 3 3-144) . Doctorul St. V. Piscu
pescu îşi publicase cartea sa, cu o «scînteie de lumină dohto-

-
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D ar dacă lt:gile naturii trebuie cunoscute pentru
a obţine explicaţia mersului universului şi preciza
rea locului ocupat de om în lanţul existenţei, atunci
vechea literatură sapienţială mai poate fi utilă ?
într-o măsură, şi anume Întrucît preconizează u n
comportament inspirat d e experienţa umanităţii.
Dar ea nu mai poate frîna filosofarea, care îşi ia
avîm cu Eufrosin Poteca, Eftimie Murgu, Heliade,
Laurian, Ioan Zalomit, şi n u numai În rîndul pro
fesorilor, dar al tuturor imelectuali,lor, care gîn
desc nu Întrucît aplică adevărurile la contingenţe,
cum au crezut predecesorii, ci Întrucît ajung să aibă
o viziune originală, personală, a supra lumii.
În acest p unct, distanţarea de trecut este netă :
prestigiul ştiinţei determină o nouă clasificare a c u
noştinţelor şi o restructurare a activităţii culturale ;
aci apare conştiinţa unui decalaj c ultural care încu
rajează importul, favorizînd compilaţiile, dar sti
mulînd În acelaşi timp gîndirea unor oameni care,
în această epocă romantică, ţin să-şi afirme indi
vidualitatea şi originalitatea. Mai p uţin o tendinţă
iluministă, după cum ne indică şi Ion Ghica În ar
ticolul său (unde dec lară că, în ansamblu, clasifi
carea ştiinţelor din Enciclopedie este depăşită), şi
mai c urînd o afirmare romantica, această pro
pulsiune spre ş tiinţă combină expansiunea «eului»
cu investigarea fenomenelor naturale, conferind în
punctul esenţial a l ideologiei p aşoptiste o notă ori
ginală noii sinteze. Şi aceasta mai ales datorită
faptului că imensitatea cunoaşterii sugerate d�
rească», î n 1 829, l a Bucureşti (Oglinda sănătăţii, cu o prefaţă
extrem de interesantă) .
Prioritatea acordată ştiinţei apare şi în apelul Asociaţiei pen
tru înaintarea literaturii, din 1 845, semnat de C. Filipescu,
Şt. Golescu şi I. Voinescu, care solicită lucrări din domeniul
ştiinţelor fizico-matematice, moralei şi politicii şi apoi din
«ramul curat al literaturii : gramatică, filosofie, poezie şi alt:
compuneri de imagina�ie» (vezi voi. nostru Explorări, p . 124125).
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�tiinţă nu inhibă fantezia care l a romanurn euro
peni a căutat, nu arareori, să construiască, În com
pensaţie, o al tă lume decît cea înfăţişată de rezul
ta tele obţinute de ştiinţele exacte.
Un atare punct p rogramatic avea să dea u n im
bold hotărîtor «multiplicatorului» apărut la ilumi
nişti : noi discipline s-au Înşiruit pe frontul de
avangardă al explorărilor intelectuale, Întreţinute
anterior în literatura sapienţială, de meditaţie pe
teme generale, nediferenţiate, şi în cea de populari
zare ştiinţifică, axată pe rezultate practice şi mai
puţin sensibilă la premisele teoretice. Chemată la
viaţă de necesităţi stringente, ştiinţa economică îşi
pornea investigaţiile tot acum, mai ales datori tă lui
Ion Ionescu de 'l a Brad, dar şi altor cărtura ri care
îşi extind meditaţiile asupra chestiunilor pasionante
ale «cursului monedei» . 24
Despre politică, tăcere, sugera Propăşirea Într-un
moment În care aparatul represiv se concentra asu
pra presei, fapt care a determinat adeseori apariţia
acelui gen de «expresie succintă, deşi în unele ca
zuri esopică, impusă de nevoia evitării cenzurii» 25,
î n ziarele epocii. Dar ceea ce Kogălniceanu nu pu
tea declara în 1 8 44, e�e clar exprimat în 1 8 5 5 , în
Steaua Dunării : «politica, după nimerita expresie
a unui publicist francez, a a j uns a fi astăzi sufle
tul lumii moderne ; la dînsa ţintesc şi largile ten
dinţi ale literaturii ce formulează şi Împ răştie
ideile, şi propăşirea industriei, care asociază, or
ganizează, produce şi răspîndeşte. Politica este pu
ternica circulaţie ce aţÎţă toată gfodirea şi toată
24 Este cazul lui Scarlat Tîmpeanu, cunoscut ca traducător al
romanului picaresc Lăzărilă Torma, care în Geografia Tării
Româneşti, apărută la Bucureşti, în 1 840, include, alături de
culegerea tradiţională de sfaturi şi maxime : lnvăţăluri folo
sitoare fi/010feşti şi morale, un capitol despre Suirea monedii,
i11 1ă/măşa/a norodului (p. 39-4 5 ) .
25 Paul Cornea, Studiu introductiv l a Gindirea românească„.,

voi. I, p. 6.
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fapta. Î n politică se învîrteşte astăzi toată ideea.
Din ea izvorăsc toate acele valuri d e teorii, de
proiecte, de sisteme care bat necontenit în opinia
publică şi împing activitatea mulţimei spre căi
nouă» 26•
Fără îndoială, factorul politic prezidase activi
tatea predecesorilor : umaniştii au subsumat opera
lor pledoariei politice, aşa cum iluminiştii îşi des
făşuraseră lucrul cărturăresc sub impulsul reven
dicărilor politice. Dar acum, politica se impune ca
o ş tiinţă, care cere o p rofesionalizare a scriitorului,
ieşind din stadiul studiului empiric al conjuncturii.
Politica atrage gîndirea creatorilor asupra relaţiilor
dintre state ş i popoare, dar mai ales asupra meca
nismului reladilo r dintre clasele sociale.
Pătrunzînd în intimitatea existenţei individuale
şi colective, cercetarea politică a junge să propună
scopuri concrete şi nu numai să dea o direcţie pre
ocupărilor de alt gen. Pe planul valorilor, politica
trece pe p rimul loc, şi În acest mod se explică fap tul
că acum modelul uman devine cetăţeanul, care i �
locul cărturarului patriot ; exemplar este omul care
acţionează pentru binele p atriei mai mult decît cel
care devine «luminat» pentru ca după aceea să-şi
pună cunoştinţele În serviciul obştii. În programul
revistei din 1 8 5 1 , Junimea română, G. Creţeanu
şi D. Florescu afirmă limpede că gîndirea « sub
toate formel e ei» trebuie Întrebuinţată cu un singur
scop : « vom tracta arte, literatură, istorie, politică,
morală, toate dintr-un singur p unct de vedere :
Patria» 27 • Este evident că aici nu ne mai întîlnim
numai cu un ţel care conferise literaturii din epoca
luminilor un caracter militant, ci cu o concentrare
a Întregii activităţi În sfera valorii politice, car�
respinge tot ceea ce n u intră în obiectivele pe care
le urmăreşt e politica ; activitatea intelectu'llă se
2e

21

1 8 5 5, Gîndirea românească.„, voi . I, p. 1 34.
1 8 5 1 , Gindirea românească„., voi. I , p . 1 17 .
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concentrează asupra p rezentului. De altfel, aşa se
şi explică înalta tensiune a gîndirii din jurul anu
lui 1 8 4 8 .
î n literatura sapienţială îşi face ap ariţia un nou
gen de scrieri în şirul cărţilor de comportare : este
vorba de tipul «manualului cetăţeanului». Cărţile
de comportare şi «oglinzile principilor» se des
tramă, treptat, şi această categorie de cărţi, cu o
existenţă de cîteva secole, dispare prin metamor
foză În literaturile disciplinelor specializate (filosofia, teoria politică, eseul social-politic). 28
Literatura istorică este supusă, l a rîndul ei, unor
ample transformări sub imperiul o rientării cultu
rale majore. Ea are un recunoscut p restigiu şi es�e
captată cu veneraţie de paşoptişti, care dau În tipar
operele umaniştilor, chemaţi apoi să-şi ocupe locul
de onoare în galeria personalităţilor ilustre. Scrie
rile lui Miron Costin, Dimitrie Cantemir, nu Încă
Stolnicul, rămas sub masca anonimatului, Şincai,
Samuil Micu şi mai ales Petru Maior înfăţişează
destinul poporului român, de-a lungul a « 1 8
veacuri de l upte», cum repetă paşoptiştii, regăsin d
o riginile, pe urmele maeştrilor, În latinitate. Petru
Maior este cel care prin Istoria pentru Începutul
românilor În Dacia Înaripează pe Heliade 29 şi pe
elevii şcolilor naţionale : el este piatra de hotar
care desparte Întunericul asupririi de lumina liber
tăţii, nu numai pentru Kogălniceanu, autorul acelei
noi periodizări a istoriei civilizaţiei române (amintite În p rimele pagini ale incursiunii noastre), dar
şi pentru Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi ceilalţi.
Trecutul este acoperit de Întunericul asupririi,
străfulgerat doar de cîteva momente de afirmare
al e poporului condus de eroi. Literatura istorică
este supusă unei transfigurări, sub două aspecte. Ea
•

2e Mai pe larg în lucrarea noastră Cărţile de inţelepciune
În cultura română, p. 3 5-63.
28 1 8 39, Gindirea româneaJcă . . . , voi. II, p. 80.
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Încetează să fie nararea unui destin, pentru a de
veni, pe de o parte , o 1disciplină ştiinţifică, pe de
altă parte o sinteză. Î n p rima privinţă, litera.tun
istorică este o rientată spre imediat, sub impac tu l
politicului : ea nu m ai prez·i ntă desfăşurări de eve
nimente p e cicluri, ci înfăţişează o evoluţie marcată
de legea progresului, conturată de gîndirea ataşată
ştiinţei. Î n locul «creşterii şi descreşterii» a lui Can
temir şi a Stolnicului, cu o hotărîre ce i-a lipsit lui
Chesarie, care vorbise despre perioade, istoricii pa
şoptişti trasează etape p recise : veche, de mijloc şi
nouă, iar cel mai elevat dintre ei, Nicolae Băl
cescu, relevă o creştere În evoluţie : «p rintr-acitea
stavili, războaie, vărsări de sînge , chinuri, în şirul
veacurilor, istoria ne arată revoluţia dudnd pe na
ţia română di n p refaceri în p refaceri în calea acelei
legi universale a dezvoltării istorice a naţiilor :
înălţarea plebeianismului l a putere, sau, după cum
-0 formulăm noi : Întregirea românului, vecinu l ,
serful veacului d e mijloc, Î n dreptu rile sal e d e om,
de cetăţean şi de naţie» 30. Istoria este chemată să
se Întemeieze pe studiul cel mai atent şi exhaustiv
al documentelor pentru a explica trecutul p rezen
tului ; iar acest p rezent se concentrează asupra
unor p robleme pe care istoriografia umanistă, ca şi
cea iluministă le-a ignorat - necesitatea revoluţii
lor, dreptul «naţiilor împ ilate» la «insurecţie» 3 1 - ,
într-o etapă angrenată în «croazada democraţiei»32•
în aceste condiţii, literatura istorică este deplasată
spre cercetarea etapelor parcurse de u n popor pînă
În momenul În care îşi a firmă conştiinţa naţională,
prin tensiuni marcate de forţe ale progresului În
30 Mersul revoluţiei În istoria românilor,
1 8 50, Gfodirea
mmânească ... , voi. I, p. 3 14.
31 1 8 5 1 , Gindirea românească , voi. I, p . 1 1 5 .
32 Manifestul Comitetului revoluţionar român, 1 8 5 1 , Gi11di
·rea românească . , voi. I, p. 9 3 .
...

..
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luptă cu « reacţiunea», concepte care tot acum pre·
domină.
Concomitent cu înscrierea ei în rîndul ştiinţelor
sociale, sub impulsul unei viziuni c are depinde de
mentalitatea romantică (de unde şi accentul pus
asupra eroilor, a ideilor, a energiilor umane lor În
sele suficiente) , istoria dobîndeşte o nouă dimen
siune, tot datorită faptului că este smuhă din ve
chea schemă. Dacă «pînă acum toţi acei ce s-au
îndeletnicit cu istoria naţională n-au avut în pri
vire decît biografia domnilor, nepomenind nimică
de popor, izvorul a tutulor mişcărilor şi isprăvilor
şi fără care stăpînitorii n-ar fi nimică»33, după
cum afirmă Kogălniceanu, În termeni aproape
identici cu cei folosiţi de Bălcescu 34, noua istorie
va trebui să se a.plece asupra poeziilor şi tradiţiilor
populare, a scrierilor care zugrăvesc obiceiuri pri
vate, concomitent cu analiza legilor, a c ronicilor şi
inscripţiilor. Or, este evident că, în această per
spectivă, istoria se deschidea spre studiul menta
lităţilor, Într-o viziune « globală » ce-i restituia me
nirea de a p rezenta evoluţia unei Întregi -civilizaţii.
Ca şi la Michelet, atît de mult venerat de paşop
tişti, istoria se îndrepta spre îmbrăţişarea totalului ;
ceea ce, în acest moment, a putut fi un vis ideal şi
romantic, avea posibilitatea de a se transforma Într-o sinteză menită să regăsească viaţa oamenilor
în şirurile variate de documente ; şi aici, paşoptiştii
au deschis o perspectivă, care îşi are sorgintea în
semnificaţiile procesului istoric naţional, aşa cum
l e dezvăluise « insurecţia» lui Tudor (punct de răs
cruce în viziunea istoricilor paşoptişti), combinate
cu sens:urile relevate În evoluţia civilizaţiei euro
pene de către Revoluţia Franceză. Încadrarea isto1 844, Gi11direa românească . , voi. II, p. 177.
1844. Gindirea românească.„, voi. I, p. 280 ; vezi şi p. 289,
pasajul din C1ni11t preliminariu despre izvoarele istoriei romi
nilor.
S3

.

.

34
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riei naţionale în istoria universală a Împiediot
apariţia unor expuneri şovine şi a favorizat des
c hiderea cercetărilor de această natură spre studiul
ariilor de civilizaţie.
Tentativele făcute de predecesori În domeniul li
teraturii de delectare, În special în poezie şi În trans
punerea unor scrieri de p resti,giu sau la modă, au
constituit prea puţin o tradiţie pentru paşop tişti .
Ca Negruzzi, ei au apreciat că literatura română
zăcuse veacuri Întregi « Îngheţată de gerul barba
rismului» 33. Aşa cum s-a remarcat, «:după 1 830, a
scrie , în sensul deplin al c uvîntul ui, înseamnă di n
ce În ce mai mult a te ataşa liniei noi , de p rove
nienţă europeană ; direcţia occiden tală a sfîrşit
p rin a-şi anexa defini .iv domeniul „scrisului " . O
p rimă consecinţă a fost căderea în zona nonculturii
sau a semi�ulturii a tot C·eea ce reprezenita tradiţie
locală, influenţă fanariotă, ev mediu Întîrziat. Tot
ceea ce amintea trecu tul a fost catalogat simpli s t
drept „non eul tu ral " » . 36• Şi faptul este trapam
chiar în cazul lui Negruzzi, care după ce a citit î n
copilărie Floarea darurilor şi « cărţi populare», tra
ducînd în tinereţe scrieri de genul ope relor :doam
nei de Genlis, a creat mai apoi nuvele de cea mai
autentică natură romantică, transfigurînd istoria.
Sub imperiul valorii politice, l iteratura s-a îndrep
tat spre p roblematica p rezentului, respingînd ex
perimentele anterioare ; domeniul s-a p rezentat "; r
gin în faţa c reatorilor, c a re nu au recunoscut decît
o singură p roducţie valoroasă În trecut : cea popu
lară. I mboldul romantic spre c reaţia «originală» a
încu raj at multiplicarea p roduqiei în sectoarele ce
se deschideau În faţa scriitorilor. I storia literară,
c a re avea să recapituleze c reaţiile, nu îşi p ropunea,
după Dimitrie Gusti, decît « de a deosebi tonul,
33

1 8 36, Gindirea românească„„ voi. II, p . 2 5 8 .

3 6 Mihai

Zamfir, Proza poetică românească in
XIX-iea, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. 87.
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secolul al

talentul şi geniul particular al fiecărui autor» 31 (se
inaugura, astfel, o tradiţie car,e a fost intens eul ti
vată ... )
înzestrat cu un « geniu particular», scriito rul a
făcut apel la cele mai diverse surse pentru a sa
tisface noul gust ce s-a afi rmat acum. Deoarece atît
exigenţele variate ale publi<:ului 38, cît şi redarea
concomitentă În română a operelor «clasice» şi a
scrierilor de succes momentan dezvăluie faptul că
în societatea din Principate şi din Tronsilvania s.:
instaurează un nou «climat mental » . Iar acest cli
mat nu poate fi Înţeles dacă se urmăreşte doar pe
netrarea <:apodoperelor ; considerată ca fapt social,
beletristica trebuie acceptată în to:ită diversitatea
ei, aşa cum au Înţeles-o oamenii de acum mai bine
de un secol care au citit pe Shakespeare alături de
Kotzebue. De altfel, însuşi succesul vodevilului de
notă că extinderea considerabilă a interesului pen
tru toate fonnde artistic e a necesitat o desprindere
de formele vechi, preconizate În -continuare de pre
dica morală ; iar etica invocată de cercurile con
servatoare a putut fi uşor înfrîntă pe scenele tea
trului, după cum ne permite să Înţelegem articolul
lui Ioan Voinescu Cugetări asupra teatrului, din
1 8 36, în care morala ce susţinuse vechea structură
mentală era denumită «prea săţioasă» .
Voinţa de renovare este evidentă d e în dată c e se
urmăreşte şirul traducerilor din ca?odoperele lite
raturii universale, e fectuate Î n p rimele decenii ale
secolului al XIX-iea : partea I din Don Chişot de!
la Manşa vede lumina tiparului în Curierul româ
nesc din 1 8 3 9, în timp ce Julius Caesar de Shake
speare apare fragmentar În Foaie pentru minte, din
.

37 1852, Gindirea românească„., voi. II, p. 70.
38 Vezi Paul Cornea, «Cerere» fi «ofertă» În determinarea
profilului traducerilor de la jumătatea veacului trecut în Pro
bleme de literatură comparată şi sociologie literară, p. 1 1 3 .
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1 8 40, şi în volum, l a Buc ureşti, În 1 844 ; În j urul
aceloraşi ani se plasează şi manuscrisul lui Ioan
Barac, Amlet, prinţul de la Dania, o tragodie în
5 perdele. în 1 84 8 sînt publicate în Curierul de
ambe sexe primele cinci cînturi din Infernul lui
Dante. Aproape concomitent intră în circuitul ro
mân şi scrierile unor c reatori aflaţi în viaţă la acea
dată, astfel că în ansamblu se poate a fi rma că după
1 8 30 pătrund masiv în cultura română ,sc riitori de
vîrste deosebite, În raport cu p enetrarea anterioară
ce s-a menţinut în limitele unei sincronizări, trep
tată şi parţială ; din deceniul al pa trulea al seco
lului trecut, receptarea se amplifică brusc, acordîn
du-se atenţie atît operelor beletristice care se
bucură de succes pe continent, c î t şi unor capo
dopere din veacurile XIV, XVI şi XVI I.
Preţioase pentru elucidarea acestui fenomen sînt
înseşi mărturiile traducătorilor români ; Heliade
Rădulescu afirmă, de exemplu, că «Încă din 1 842
am încercat a studia viaţa lui Dante şi a o face
cunoscută românilor. De cîte ori am luat pana În
mînă şi cum scriam o pagină, două, vedeam că îmi
scriam viaţa mea p roprie ; mijlocul În care m-am
născut şi am trăit, m ai aceleaşi evenimente, aceleaşi
aplicări in tendinţe, aceleaşi aventuri ale inimii şi
ale sufl etului, aceleaşi împrejurări sociale, politice
şi li terare, aceleaşi sentimente poetice şi religi
o ase» 39 ; în 1 862, el explica motivele redării În
română a capodoperei lui Cervantes, referindu-se
la reaua educaţie a « j unilor cu aplec ări bune ...
Epoc a de l a 1 8 36 era epoca c avalerilor de Tristă
figură ; astăzi este epoca cavalerilor de industrie
în to ate ramurile societăţii, de la baze pînă în
39 In Curs de poesie generale, voi. III, p artea a doua, Bucu
reşti, 1 870, p. 2 34. Textul este reprodus şi în studiul lui Titus
Pirvulescu şi D. D. Panaitescu, Dante în România, publicat în
voi. Studii despre Dante, Bucureşti, Editura pentru l iteratură
universală, 1965, p. 349.
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punctul cel mai culminant» 40. Am putea deduce
că cele două capodopere , italiană şi spaniolă, au
fost selectate datorită capacităţii lor de a «oferi
un leac moravurilor», opţiune ce ne reaminteşte
criteriile care au prezidat traducerea operelor lui
Gracian, Marmontel sau Fenelon În secolul al
XVIII-iea ; reţinem şi ingenua comparaţie pe care
o face Heliade Între sine Însuşi şi mari.i săi prede
cesori. Dacă vom apela la programele revistelor li
terare, cu un rol atît de important În difuzarea
literaturii străine, vom culege afirmaţii mai con
sistente : În Chemarea apărută în Curierul româ
nesc din 1 846, tot Heliade se Întreabă : «Unde ne
sînt cărţile ? Cari ne sînt maeştrii, ca să poată ieşi
discipolii ? Maeştrii romanilor fură grecii ; maeştrii
Europei fură grecii şi romanii ; ai noştri pot fi gre
cii, romanii, italienii, franţezii, spaniolii, germanii,
englezii » , în timp ce Albina românească din 1 8 29,
elogiind sporul eul tural de pe continent, formulase
Întrebarea retorică : «Oare putem noi privi la aceste
bune urmate înaintea ochilor noştri fără a ni În
trista că numai naţia noastră În cea mai mare parte
este lipsită de aceşti îmbunătăţiri şi Înapoiată decît
toate neamurile Evrope.i şi decît multe altele ce lo
cuiesc pre celelalte părţi ale pămîntului ? » . în ce
rerea de subscriere la Foaia duminicii, apărută la
Braşov, În 1 8 37, se vorbea despre «Împărăţia ştiin
ţei ce .cuprinde lumea toată» şi de oblirgaţia ce re
vine românilor : « SÎrguinţa noastră trebuie să
meargă pînă acolo ca din toate ţările, din toate
ramurile, să se aleagă cele mai folositoar e şi mai
nouă, care îndeletniceşte p riceperea, Întrucît să
poate cu un chip plăcut spre desfătarea cetitoriului
iubit» ; în Gazeta de Transilvania din 1 8 38, G. Ba
riţiu adăuga, la rîndul său : «Lăţirea ştiinţelor şi a
40 ln Curier de ambe sexe, 1 862, text comentat în articolul
nostru Cervarrtes În România, în Revista biblioteci/or, 1966, 3,

p. 1 76
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cunoştinţelor, Împărtăşirea ideilor la toa te clasele
de oameni ! strigă astăzi toate naţiile, toate stăpî
nirile cele Înţelepte şi părinteşti : mijloacele la
acestea sînt cărţile, literatura, scrierile periodice
lăţite şi propovăduite la toţi » 4 1 .
Afirmaţiile programatice au fost completa' e cu
transpuneri În practică, şi literatura română s-a
îmbogăţit în decurs de cîţiva ani cu o serie Întreagă
de opere literare , tipărite Îrn colecţiile inaugurate de
Heliad e Rădulescu - «Biblioteca universală», in
spirată de «Panteonul literar» al lui Louis Aime
Martin, ca şi «Repertoriul Teatrului Naţional» ,
care a precedat-o - , sau d e I . Negulici - «Mica
bibliotecă enciclopedică pentru educaţia omului de
toate clasele» -, toate apărute pe urmele colecţiilor
o rganizate de Zaharia Carcalechi sau Stanciu Că
păţîneanu. Problema traducerilor a stat în centrul
atenţiei acestei generaţii de cărturari, şi În timp ce
Heliade Întocmea planuri ambiţioase, Kogălniceanu
recomanda selectarea strictă a operelor străine con
sidera te necesare, iar Bariţiu p ropunea transilvăne
nilor « Să îngrijim mai mult pentru traducerea din
clasicii latineşti şi nemţeşti» .
Dacă vom analiza fondul argumentelor, lăsînd de
o parte acele afirmaţii personale ce doreau să su
gereze ceva mai mult sau altceva decît ceea ce se
realiza şi se urmărea efectiv, vom desp rinde trei
aspecte majore : în primul rînd, creşterea rolului
cărţii, care devine instrument de bază al vieţii culturale, beneficiind de un spor masiv al circulaţiei
cărţii străine aduse de negustori şi de breasla ce se
specializează, a librarilor, şi Înscriindu-se progre
siv în procesul de extindere şi diversificare al ac
tivităţii intelectuale ; apoi, mărirea audienţei, pături
tot mai lar.gi fiind chemate să p ractice lectura şi
4 1 Textele citate sint reproduse în antologia lui I. Hangiu,
Presa literară românească, Bucureşti, Editura pentru literatură,
1968, voi. I.
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să-şi declare preferinţele, în cadrul mecanismului
cererii şi o fertei ; în isfîrşit, creşterea rolului scriito
rului, c are devine «profet», conducător al poporu
lui, creator ,cu o viziune originală (aşa cum ne su
gera Heliade atunci cînd se asemuia lui Dante).
Atît primul aspect, cît şi cel de al doilea indică o
continuare şi dezvoltare a tendinţelor apărute În
faza iluministă, În condiţii noi, ce sînt puse În lu
mină în special de cel de al treilea aspect. O simi
l ară reluare a direcţiilor p recedente, concomitent ·cu
o preluare de sensuri noi, ne dezvăluie şi declaraţia
ce revine cu stăruinţă : că sînt necesare multiple
contacte cu literaturile străine pentru a acoperi un
gol ce nu mai poate fi suportat. Declaraţia nu tre
buie să ne Înşele şi să ne facă să credem că lite
ratura acum se c reează şi îşi ia avîntul ; asemenea
formulări au mai apărut şi Înainte, atunci cînd
Stolnicul Cantacuzino susţinea că este primul care
scrie istoria românilor , deşi exista o tradiţie cro
nicărească la acea dată, sau cînd corifeii Şcolii ar
delene afirmau că ridică o problematică cu totul
nouă, deşi ei se sprijineau frecvent pe opera lui Dimitrie Cantemir.
In fond, faza de care ne ocupăm este un moment
de amplă deschidere, din cadrul unei tradiţii origi
nale, aşa cum fuseseră şi etapele precedente, uma
nistă şi iluministă ; nu este însă mai puţin adevărat
că deschiderea dobîndeşte acum proporţii mai mari,
Întrucît, pe de o parte, transformările din societa
tea română sînt mai adînci, iar pe de altă parte
fenomene similare cuprind majoritatea societăţilor
de pe continentul european. Cele trei aspecte amin
tite mai sus pot fi regăsite, În p roporţii variate, şi
în alte medii culturale străine, care sînt puse în
tr-un contact sporit de evenimentel e isto rice şi spi
rituale din Europa. Ceea ce în cultura română apare
drept o integrare de opere de vîrste diferite, apare
aiurea ca stabilirea unei ascendenţe a romantismu193
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lui, care readuce la viaţă şi revendică pentru sine
creaţiile lui Dante, Shakespeare sau Cervantes.
Referindu-ne la operaţia în sine de receptare a
unor opere de vîrste deosebite, dar şi l a preschim
barea conceptului de cultură pe care o dezvăluie
apelul la îmbogăţirea «Îmbunătăţirilor» prin noi
adaosuri, credem că fenomenul poate fi denumit
o recuperare romantică. Şi aceasta cu atît mai mult
cu cît receptarea capodoperelor literaturii univer
sale este e fectuată în spirit romantic ; faptul este
atestat nu numai de modalitatea realizării trans
punerilor în româină ori de interpretă rile date capo
doperelor literaturii universale în stu dii, ci şi de
alte mărturii, dintre care reamintim versiunile p re�
lucrărilor shakespeareane, folosite pentru reprezen
taţiile date de Matei Millo - la laşi În 1 8 5 1 , .·;i la
Bucureşti iÎn 1 8 5 4 . Cum vor fi fost aceste reprezen
taţii ne putem da seama din manuscrisul utilizat
pentru reprezentaţia dată cu Shylock la Bucureşti,
din fericire păstrat (Bibi. Acad., Ms. rom. 5864).
Probabil că şi traducerea ieşeană, făcută de A. Va
siliu, serdarul, care a mai tradus şi din Florian şi
La Marteliere, a pornit tot de la adaptarea lui Jules
Edouard Alboize de Pujol, autor a numeroase pie
sete , prelucrări, lucrate cu diverşi colaboratori, ju
cate pe scenele franceze după 1 8 30. Manuscrisul
folosit pentru spectacolul bucureştean este intitulat Şeilok sau Învoiala de sînge. Dramă În 4 acte.

Imitată de pe faimoasa bucată a lui Şekspir de
D-nul D' Alboaz şi tradusă de Domnu Teulescu.
Acest P. Teulescu a p ublicat traduceri şi din Al.
Dumas şi George Sand.
Textul adaptării păstrează doar cîteva elemente
din opera lui Shakespeare : contractul de împru
mut garantat prin livra de carne, şi dragostea din
tre Lorenzo şi Jessica. Restul apare sub domeniul
a rbitrarului : Shylock vrea să se răzbune pe Ba
siano (sic !), fiul lui Antonio, care l-a insultat în
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tinereţe, în care scop trece peste orice scrupul, reu
şind pînă la urmă să-l omoare, spre desperarea iu
bitei lui Basiano, Nerisa ( ! ). Antonio şi Portia lip
sesc cu desăvîrşire din piesă (am spune : spre binele
lor !). Desigur că în aceas�ă formă piesa lui Shake
speare apare ca o dramă a răzbunării, care putea
captiva prin peripeţiile ei ; poezia şi atmosfera de
basm dispar odată cu suprimarea Portiei. Probabil
că atmosfera cutremurătoare a determinat alegerea
piesei, numele lui Shakespeare fiind implicat pen
tru a da un mai mare răsunet spectacolului. Dar
trebuie subliniat că manuscrisul mai dă o serie de
indicaţii deosebit de p reţioase. Este vorba de inter
venţiile pe care le fac în text cei doi membri ai co
mitetului teatral, I. Voinescu I I şi Grigore Alexan
drescu, care la sfîrşit semnează cu menţiunea :
«Slobodă cu modificaţiile făcute În piesa origi
nală». Dacă Într-un loc Grigore Alexandrescu taie
«veninul răzbunării» pentru a scrie deasupra « toată
greutatea răzbunării mele>> , În schimb la fila 37 in
tervenţia este mult mai semnificativă, dezvăluind
pe scriitorul democrat. Astfel, această filă cuprinde
indicaţia să fie suprimată o Întreagă tiradă a lui
Basiano, care respinge o ferta N erisei de a răscula
poporul în favoarea sa, afirmînd : «Poporul ! Pă
zeşte-te de ajutorul său ; teme-te de a-i aţÎţa mînia.
Ştii ce primejdii ridicarea sa poate aduce asupra
Veneţiei ... Toată speranţa mea nu se cuvine a o
avea decît În dreptatea dogelui. » Desigur că eroul
care cădea victimă răzbunării cămătarului nu pu
tea, în concepţia progresistă a lui Alexandrescu, să
aibă o asemenea poziţie. Dacă Shylock se putea
dispensa de Portia, numai pentru a captiva ima
ginaţiile, este explicabilă şi indicaţia de regie din
scena despărţirii celor doi amanţi din Verona : «]U··
lieta Întinde braţele lui Romeo, care isprăveşte a se
prăvăli peste zid jos, unde rămîne nemişcat şi mut.
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Julieta şi acoperă faţa şi se retrage» 42 ; Mihai Pas
cali avea să înfăţişeze un erou romantic, în rolul
lui Hamlet.
Integrarea capodoperelor literaturii universale În
cultura română îmbină acum cele două aspecte
fundamentale al e romantismului, cel al permanen
ţei sale culturale şi acela de categorie istorică ; re
vărsarea aceasta romantică are loc însă Într-un ca
dru neoclasic, cristalizat la s fîrşitul secolului al
XVII I-lea. în alcătuirea acestui cadru intră atît
estetica ilumini,stă, cît şi prestigiul neştirbit încă al
retoricii antice ; cadrul este cel care poate explica
persistenţa clasicismului pînă tîrziu. Prelungirea
tendinţelor tradiţionale se întîlneşte <:u apariţia unor
idei şi năzuinţe noi, pentru a provoca o preschim
bare a constelaţiei de valori şi a însuşi conceptului
de cultură.
Ancorîndu-şi analiza în planul ideologic, Dumi
tru Popovici a clarificat în Romantismul românesc
cîteva aspecte fundamentale ale fenomenului adus
aici În discuţie ; el a oferit o periodizare, în cadrul
căreia a distins faza dintre 1 8 29 şi 1 840 , predomi
nată de influenţa franceză şi preocupată de culti
varea valorilor universale, de faza dintre 1 840 şi
1 867, ataşată «teoretic» de romantism şi interesată
de evidenţierea valorilor locale, pentru ca să des
copere sinteza dintre local şi universal În etapa
1 867- 1 8 93 ; savantul a descris «marile iniţiative
culturale» , insistînd asupra presei, bibliotecilor lite
rare şi teatrului, pentru a distinge atitudinea lui
Heliade, protagoni,st al preluărilor masive din lite
ratura universală, cu rostul de a contribui la per
fecţionarea limbii, de a deschide calea operelor ori
ginale şi de a educa poporul, de atitudinea lui Ko
gălni<:eanu şi a lui Alecu Russo, care au atacat
42 Indicaţia apare în traducerea din 1 848, de la Bucureşti, a
lui Toma Alexandru Bagdat : Biografia lui Viliam G. Şekspir
dupe Le Tourneur. Urmată de «Romeo fi Julieta>> fi «Otello».
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moda imitaţiei : «atitudinea lui Heliade prelungea
concepţia universalistă a secolului al XVIII-iea,
afinnă Popovici, şi se Întemeia pe vechea teorie
literară clasică, în timp ce atitudinea lui Kogălni
ceanu însemna reflexul local al concepţiei roman
tice a timpului» ; de o parte, deci, am regăsi umbra
lui Marmontel, de altia pe aieeea. a lui Herder.
Lupta dintre «Străin şi local» este astfel explicată a
fi o consecinţă a evoluţiei mai lente a societăţii
române, o fază obligatorie de trecere pînă ce aveau
să se realizeze contactele depline cu literatura ro
mantică şi preromantică străină ; p rofesorul con
chidea subliniind rolul lui Kogălniceanu şi Russo
în aidîncirea particularului, În «smulgerea poporului
român din valurile cosmopolite» 43. Dar savantul
clujean recunoştea că scriitorii moldoveni nu au
putut evita imitarea operelor străine şi că teoria
iluministă a lui Heliade a stat la baza unei ample
receptări romantice ; mai mult : «scriitorul de la
laşi, care a afinnat energic drepturile criticii şi a
combătut mania traducerilor, a tradus opere mai
slabe decît cele traduse de Heliade şi a lăudat scrii
torii mai slabi decît acei pe care i-a încurajat
scriitorul de la Bucureşti » 44•
Dar În acest caz Înseamnă că tensiunea dintre
fondul autohton şi achiziţiile importate nu con
stiwie elementul care determină noua sinteză 45. Ce
date ne pot conduce mai adînc spre intimitatea
vieţii �ntelectuale ? I ncontestabil, cele capabile să
ne dezvăluie modul În care s-a fonnat noua struc
tură mentală. Or, aşa cum am putut constata în
etapa anterioară aip ariţia unor fenomene caracte43 Vezi editia citată îngrijită de Ioana Petrescu, p. 57, 490.
44 Ibidem, p. 193.

45

Nu este greu să recunoaştem că Dumitru Popovici reia
distincţia netă pe care o operase Nicolae Iorga, în IntroducerA
sintetică la istoria literaturii române, din 1929, 1ntre fondul
autohton şi cel importat.
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ristice, tot astfel parametrii utilizaţi În investigaţia
noastră conturează acum cîteva trăsături majore.
ln primul rînd, accelerarea mişcării de idei ; în
toate domeniile de activitate intelectuală, şi mai
pregnant în creaţia beletristică, trecerea de la static
la schimbare este clară 46 ; scriitorii nu mai «eva
dează» Într-un cadru convenţional, ci, după ce s-au
îndepărtat de ceea ce constituie esenţa interpretării
« clasice» a lumii (care în cazul lor c rease un con
flict Între modalitatea neoclasică a formei şi mo
dalitatea neclasică a sensibilităţii) 47, se ataşează
fluxului constant al existenţei.
ln al doilea rînd , ca o consecinţă a acestei de
plasări, are loc o netă distanţare a subiectului de
obiect : În timp ce în arta secolelor precedente su
biectul şi obiectul coexistaseră în aceeaşi unitate,
dominată de un p lan transcendent, acum creatorul
îşi afirmă independenţa şi îşi vădeşte autonomia
tocmai p rin modul În care tratează obiectul.
Simptomul este specific artei moderne. 48 Iar cea
mai limpede indicaţie ne-o dă pictura, care se de
p ărtează hotărît de prescripţiile erminiilor tradi
ţionale, şi mai ales gravura, care a urmat cu fide
litate conţinutul textului. Or, în timp ce gravura
din catego riile tradiţionale de cărţi evoluează spre
viziunea populară 49, cea practicată de romantici,
ca ilustraţie la satire, pamflete, roman e etc., face
un apel tot mai stăruitor la artiştii care îşi exprimă
în opere viziunea proprie despre lume 50 : Heliade
se inspiră din Daumier, Negulici îl imită pe Grand46 Mircea Anghelescu, Preromantismul românesc, p. 26.

Paul Cornea, Originile romantismului românesi:, p. 120.
Erwin Panofsky, Meaning in the visual Arts, p . 129-1 30.
49 Vezi Eleonora Costescu, L'art roumain et l'art bulgare aux
X V/IJe et X/Xe siecle, în Revue des etudes sud-est euro
peennes, 1 970, 1 ; 1 971, 1 .
50 Vezi, de exemplu, Henri Lemaître, William Blake Vision
et Poesie, în volumul Le romantism e anglo-americain, Melanges
off erts a Louis Bonnerot, Paris, Didier, 1971, p. 45--54.
47

48

,
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ville în ilustraţiile ataşate, în 1 848, la prima tra
ducere tipărită a operei lui Swift, Călătpriile lui
Guliver 51. în acest climat artistic, Theodor Aman
evocă în pictură momentele eroice ale trecutului,
acelea readuse în actualitate de Nicolae Bălcescu,
în timp ce alţi pictori dau expresie ideilor revolu
ţionare. Cu metode occidentale, criticii interpre
tează pictura veche, ce nu-şi mai descjfrează Înţe
lesul, apărînd ca un chip al altei lumi ; fresca nu
mai are dedt o simplă valoarea documenta ră în ochii
lui Alexandru Odobescu, şi criteriul istoric va per
sista, după cum am schiţat în capitolul introductiv,
pînă la apariţia istoricilor de artă din .perioada
interbelică. Devine evident că atît creatorii, cît şi
criticii instaurează o nouă concepţie artistică, pu
nînd un accent esenţial asupra viziunii originale ;
tot ceea ce nu corespunde acestei viziuni aparţine
unui trecut mort. Mai mult : creaţia indirviduală îşi
fixează drept ţel realizarea unui plan suprem al
frumosului care va da expresie năzuinţelor celor
mai profunde ale Întregii colectivităţi. Poate fi în
ţeles, din acest punct de vedere , cum Heliade, care
«nu arareori face să coexiste în acelaşi moment al
operei sale date care au caracterizat mentalitatea
omeni1ri.i la dista111ţe de milenii», «sub influenţa &
rectă a romantismului francez, În primul rînd a
lui Victor Hugo, ajunge să profeseze concepţia
mesianică, să atribuie poeziei o funcţiune cardinală
În viaţa spirituală a omenirii, iar .poetului un rol
de conducător, de mesia, În mijlocul societăţii În
care se găsea. Sub raportul acesta, Helia.de nu este
un izolat » 52
în al treilea rînd, confluenţa aspiraţiilor scriito
rilor autohtoni cu cele ale scriitorilor europeni dă
un clar statut belestristicii, care caută să ajungă pe
o poziţie predominantă, În special după «explozia
...

61

112

Remus Niculescu, Contemporani cu Daumier.
Dumitru Popovici, op. cit., p. 2 1 7-218.
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romantica» dintre 1 8 30 şi 1 840, cînd «literariza
rea» izbuteşte să «modeleze» produqiile spontane,
oferind tendinţei naturale «şansa de a se instituţio
naliza» 53. Într--0 cultură care acordase un spaţiu
restrîns literaturii de delectare , o atare explozie a
dat paşoptiştilor convingerea că ei au fost aceia
c are au « creat cultura » , deşi, devine evident, de în
dată ce sînt analizate structurile mentale În evo
luţia lor, că scriitorii şi artiştii de la mijlocul se
colului trecut au deschis un larg domeniu activităţii
creatoare, prin p reschimbarea cadrului exprimării
şi prin respingerea categorică a poeziei «curtizane»
ce se înscrisese în domeruul - mult mai restrîns p recedent.
Dinamizarea vieţii intelectuale, afirmarea pres
tigiului investigaţiilor individuale şi proclamarea
supremaţiei artei au dat un solid suport efortului
creatorilor de a exprima «O mare amplitudine a
diversităţii din natură şi firea umană» ; iar efortul
reprezintă reflexul unei p reschimbări majore În
ideologie, care la rîndul ei a constat În « substituirea
a ceea ce poate fi denumit diversitarianism În locul
uniformitarianismului, ca factor p reconceptual do
minan t În majoritatea domeniilor gîndirii norma
nive » . Ro.mainrticii şi-au desfăşurait anivU.,tarrea în nu
mele p rincipiului plenitudinii. Dar, adaugă Lovejoy,
p rincipiul şi-a dezvăluit ambiguitatea radicală şi
p rimejdioasă atunci cînd a devenit normă artis
tică sau de conduită : pe de o parte, el sugera nece
sitatea Înţelegerii marii diversităţi de gînduri şi
sentimenrre a!le oamenilor, după icum pe de alta su
gera accentuarea individualizării, prin exacerbarea
unor idiosincrazii personale, rasiale sau naţionale.
În acest fel s-a putut ajunge prin i nvestigaţie artis
tică la o mai adîncă şi' largă cunoaştere a naturii
umane , după cum s-a Încercat statuarea dreptului
la revoltă Împotriva oricăror norme (prilej pentru
53 Paul Cornea, op. cit.,

p.

527-532.

200
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Lovejoy de a nota că respingerea tuturor normelor
înseamnă acceptarea tuturor situaţiilor, or «a spune
,,da" în faţa oricărei situaţii sau persoane denot�
manifest o lipsă totală de carac ter») ; idealul ro
mantic a întărit rezistenţa Împotriva tendinţelor
de uniformizare, după cum a încurajat «Sterila şi
bolnava introversiune», egotismul uman, excentri
cităţile. 54
Spre realizarea plenitudinii s-au îndreptat şi ma
rii romantici români, numeroşi fiind cei care au
preconizat sporirea contactelor cu culturile euro
pene, tocmai pentru a amplifica fondul de cunoş
tinţe p rivind natura umană. Efervescenţa creatoare
din domeniul beletristic este o rezultantă a stră
duinţei de a îmbogăţi patrimoniul cultural, deţină
tor al reperelor majore ale colectivităţii ; efort
mărturisit de Cezar Bolliac În 1 836
cînd scrie
că « Un geniu sălbatec, p rin societate, se înnobi
lează ... isprăvile literare fac civilizaţia, şi civiliza
ţia singură, fericirea» 55 - şi de toţi cei care, afir
mînd valoarea capacităţii umane , deschid faptei şi
creaţiei omului teren larg de activitate şi rodire.
Desprinderea de normele uniforme p ropuse de re
toriică, de schema aristotelică, de canoanele ermi
niilor sfîrşeşte prin a destrăma omogenitatea cul
turii române din secolul anterior pentru a da drept
de cetate creaţiei specializate În muzică, .pictură, iar
-

în beletristică - În poezie, proză, teatru. In ase
menea condiţii se creează panteonul literar, În care,
nu din lipsă de modele, ci din dorinţa de a îmbo
găţi rapid numeroasele lui cornişe, sînt instalaţi
marii creatori străini, contemporani sau din treArthur O. Lovejoy, The Great Chain of Be;ng. A Study of
of an Idea, Cambridge-Mass., Harvard University
Press, 1936, cap. X : Romantfrhm and the Pr;nciple of Pleni
tude, p. 292-3 1 3, din care am reprodus un fragment în cartea
noastră Eseu În istoria modelelor umane, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1972, cap. : Călătoria solitarului.
55 Vezi antologia lui I. Hangiu, citată supra, p. 45.
M
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cut. Atunci cînd Bariţiu recomanda cunoaşterea
«clasicilor», el nu formula o doctrină originală, ci
exprima efortul Întregii sale generaţii ; or, distin
gÎnd clasicismul normativ de c el istoric , el opera o
contopire în spiritul recuperării romantice : clasici,
spune el, înşirînd liste întregi de variate nume, sînt
atit cei din antichitate, cit şi autorii desăvîrşiţi con
temporani, şi «aşa, supt numirea de clasic Înţele
gem astăzi orice luc ru scris sau artistic desăvîrşit
dinlăuntru şi dinafară, p rin urmare tot ce poate
sluji de model, de pildă vrednid de urnnat» 56•
Avem de-a face cu o evidentă evoluţie a gustului
literar, de la « desfătarea» fugară sau «zăbava»
oferită de lectura pildelor filosofice sau istorice,
spre « satisfacţia» dată de opera frumoasă şi cu un
bogat conţinut de idei.
în cadrul procesului de recuperare romantică au
putut apărea imitatori ai introversiunii sterile, ex
centrici sau popularizatori ai unor autori de succes
momentan, Îngropaţi fără regrete de muze şi isto
rie ; dar considerată În ansamblu, şi cu nuanţele pe
care în să-şi selecţia preconiza tă le-a creionat (de
unde rămîne de menţinut distinqia dintre planu
rile lui Heliade şi cele ale lui Kogălniceanu sau Ba
riţiu), integrarea capodoperelor universale În literatura română trebuie p rivită În contextul p re
schimbării mentalităţii. Fenomenul face parte din
efortul general de adaptare la condiţiile vieţii inte
lectuale de pe Întregul continent ; revizuirea inte
rioară se îmbină cu reconsiderarea profundă a ori
entării ce trebui e dată gîndului şi faptei. De aceea
în Chemarea adresată susţinătorilor .proiectului
unei «biblioteci universale», Heliade se referă tocmai
la dublul aspect al amplificării contactelor, vorbind
56 Articol publieat în Foaie pentru minie, inimă fi literatură,
1 8 38, nr. 1 6, reprodus în culegerea : George Bariţiu, Articole
literare, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1959,
p. 3 2 .
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despre o dublă stima : înmulţirea traducerilor dez
voltă «încredere.a în j udecata sănătoasă a oameni
lor», iar cît folos poate aduce realizarea unui a se
menea proiect « se poate judica de oricine : cultura
limbei, răspîndirea cunoştinţelor, rnîntuirea de ră
tăcirile îmunericului, stima străinilor şi a viitoru
lui şi, ce este mai mult, stima noastră către noi
Înşine »
Cu alte cuvinte, scriitorii de la mijlocul secolului
trecut au încura jat traducerile unor opere extrem
de diverse pentru a consolida « Stima către sine»
despre <:are vorbiseră anterior iluminiştii, şi mai de
vreme umaniştii. În domeniul literar, ca şi În alte
sectoare ale activităţii intelectuale, e fortul a fost
m ai amplu, tocmai datorită faptului că tradiţia
scrisă se înfăţişa firavă ; operele tipărite erau pu
ţine, altele se perpetuau pe un circuit restrîns. Cu
siguranţă că acest efort nu a urmărit simpla « Um
plere a unui gol » : dezvoltarea masivă a literaturii
a corespuns unei transformări în mentalitate şi a
fost impulsionată de mişcarea culturală europeană.
Pe de o parte, litera tura şi arta au avansat pe o
altă poziţie decît cea deţinută anterior, în momen
tul în care «publicul » a trecut de la un sistem de
p rincipii la o pluralitate de forme ale acumulării de
cunoştinţe, În curs de ierarhizare ; pe de alta, exem
plul culturilor europene, În care romantismul se
afirmase cu p recădere În artă şi literatură, a sus
ţinut viguros această ascensiune. Noua structură
mentală a deschis, astfel, un lar.g domeniu de acti
vitate. Deplasarea, care reliefează aspectul inova
tor, a reţinut însă direqiile tradiţiei : În numeroase
cazuri sub un aspect formal (ca În specia prozei
poetice, unde s-a produs o conjugare « aproape ne.

. verosimilă a frazei clasice, decurgînd din cadenţa
retorico-religioasă, cu

poezia

contemporană.

ex

tre:in romantică») 57, iar în general în orientarea de
67 Mihai Zamfir, op .ât„

p. 99.
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ansamblu a activităţii culturale, În care obiectivele
majore au constituit maturizări ale activităţii des
făşurate anterior. În acest sens , grăitoare sînt po
ziţiile avansate adoptate În cursul dezbaterii anga
jate pe o temă centrală : ce este civilizaţia ? ce este
« cultivarea» ?
Interesant este faptul că Mihail Kogălniceanu
apelează, pentru a da răspuns la prima Îrrtrebare,
la articolul Civilisation de Elias Regnault, inserat
în Dictionnaire politique, Paris, 1 8 4 2. I storicul şi
economistul francez filoromân derivă, ca şi docto
rul Johnson, «civilizaţia» din « civiles » , dar pentru
a arăta În ce fel concep tul şi-a lărgit Înţelesul În
decursul vremurilor, mai ales datorită dezvoltării
ideilor sociale, care se Întemeiază pe «două ordine
de facturi : 1 . facturile ştiinţifice, care cuprind iz
bînzile artei, a ştiinţei şi a industriei ; 2. facturile
politice, ce cuprind Împreunul relaţiilor oamenilor
Între ei, a individului cu societatea, a societăţii cu
individu l » . Ambele elemente erau înfăţişate apoi
ca rezultante ale unei lupte, purtată cu natura şi cu
forţa opresivă, astfel că, În concluzie, « factul sau
i sp rava civilizaţiei se rezumă Întreagă în acest alt
fac t , emancipaţia »s8.
Or, « emancipaţia» este concluzia trasă de spiritul
democratic al paşoptiştilor din Întreaga literatură
p recedentă, care, militantă, se concentrase asupra
destinelor şi viitorului «patriei » (despre care înce
puse să vorbească Stolnicul Cantacuzino). Cerce58 1 845, Gindirea românea.rcă.„, voi. II, p. 1 84-1 8 5 . «Civi
lizaţia este dară adunarea împreună a izbînzilor ştiinţifice şi a
izbînzilor politice» - conchide Kogălniceanu (p. 1 87 ) . Identifi
carea sursei la Virgil Ionescu, Caracterul scrierii « Despre civi

lizaţie», atribuită lui Kogălniceanu. Surse ideologice ale progra
mului publicaţiei «Steaoa Dunării», în Revista de istorie /i
teorie literară, 1971, 4, p. 681-684. Autorul articolului sub

liniază faptul că «substituind sub determinarea luptei revolu
ţionare a poporului român „literatura" prin „politică", Kogăl
niceanu a trecut, îndeosebi din 1 8 5 5, între altele, de la cultură
la politică culturală».
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tarea textelor «vechi» a dezvăluit ·existenţa unei
tradiţii de civilizaţie care îşi avea începuturile în
perioada formării poporului român, latinitatea fiind
pentru paşoptişti un fapt demonstrat ce nu mai
trebuia argumentat ; tradiţia se dezvoltase printr-o
îndelungată luptă Împotriva forţelor opresive ex
terne şi a opresorilor dinlăuntru. Ca atare, conclu
zia devine firească la Simeon Marcovici, care afirmă
că civilizaţia este « dezvoltarea puterilor omului
pentru binele tuturora de obşte» 59• Meditaţia pre
decesorilor se îmbină, apoi, cu tezele gînditorilor
europeni pentru a explica sensurile cultivării, care
la Bariţiu are un Înţeles iluminist ( « a Învăţa pe
oameni să cugete bine» 60 ) , iar la Codru Drăguşanu
apare ca rezultanta combinării dezvoltării senti""'
mentelor cu Însuşirea principiilor etice şi cu învă
ţătura. 61 în acest mod, teza iluministă, conform
căreia elementul <:e pune omul în mişcare este «iu
birea de sine» 62, ca şi concluzia explorării roman
tice, unicitatea individului, se înscriu Într-un con
text evident dominat de învăţătura desprinsă din·
literatura sapienţială, anume că viaţa individului
este organic legată de viaţa celorlalţi : perfecţiunea
nu poate fi atinsă decît În măsura În care «obştea»
se desăvîrşeşte prin conlucrarea tuturor.
în momentul În care omul nu a mai apărut <:a
un microcosm, cunună a firii, iar planurile cores
pondente au fost dezminţite de ştiinţă, individul nu
a evadat pentru a se recunoaşte pe sine «liber şi
creator» 63, ci şi-a multiplicat energiile şi talentele
pentru a permite colectivităţii să se afirme liber
şi creator ; şi aceasta deoarece societatea se dovedea
a fi «Un centru neapărat pentru om» 64.
59

1 8 37,
1 8 38,
1 847,
82 1844,
113 1 8 5 1 ,
4 8 Ibid.,
80
81

Gindirea
Gindirea
Gindirea
Gindirea
Gindirea
p . 1 24.

românească„., voi. II, p. 2 3 8.
românească„., voi. I, p. 2 24 .
românească.„, voi. I, p. 5 37.
românească„., voi. II, p. 2 3 .
românească„., voi. I , p . 1 1 9-1 2 5 .
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Imocmillld bilainţul reaLizărilor din secolele ante 
rioare, paşoptiştii şi-au concentrat atenţia asupra
activităţii scrise, fără să ignore producţia orală şi
cea figurativă. Dar efortul lor s-a concentrat în do
meniul scrisului, conferind figurativului destinaţia
pe c are i-o dădea arta plastică. Asumîndu-şi rolul
de a consemna tot ceea ce apărea În cadrul expri
mării, scrisul a cunoscut o expansiune fără prece
dent ; ca atare, În cultura anterior omogenă, în
care scrisul se îmbinase cu oralul şi figurativul, s-a
p rodus o breşă cu urmări multiple. Mare parte din
c reaţi.a orală a fost recuperată şi Înglobată În be
letristică ; aceasta s-a extins imens şi paşoptiştii au
afirmat că pînă la ei litera tura zăcuse sub îngheţ,
deşi mai exact este că an rerior literatura se dezvol
tase în sectorul oral şi firav În cel scris, sub im
pulsul barocului şi al neoclasicismului.
Din punct de vedere istoric devine evident că
teza paşop tiştilor, preluată fără rezerve de criticii
care au vorbit despre «Începuturile» literaturii ro
mâne, nu poate fi acceptată decît în măsura în care
se ţine seama de acest transport dintr-un sector
Într-altul, hotărîtor în p rivinţa normării artistice a
c reaţiei. Această deplasare a p rovocat stabilirea
unui nou raport Între scris şi oral, ca forme de ex
p resie ale unor niveluri culturale deosebite ; ex trem
de instructivă pentru cercetarea istoricului nivelu
rilo r culturale din societatea română, urmări rea
acestui raport În deceniile din a doua jumătate
a secol ului al XIX-iea nu ne p oate reţine aici.
Ceea ce meri tă consemnat este faptul că după epoca
p aşoptistă a Început să fie cultivată o anumită
literatură scrisă pentru mediul în care se continua
tradiţia orală. Operele care În secolele al XVII-lea
şi al XVIII-iea fuseseră ascultate sau alimentaseră
lectura tuturor locuitorilor Ţărilor Române au
Început, din a doua jumătate a secol.ului al XIX-iea,
să fie destinate cititorilor din mediul rural . În acest

mod, elaborarea « literaturii artistice » a beneficiat d11
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experienţa trecutului ; creaţia orală şi « cărtile de
desfătare» din secolele anterioare au constituit surse
majore pentru toţi marii scriitori români. în acelaşi
timp, însă, categoriile de cărţi care, anterior, răspun
seseră unor necesităţi diverse ( transmiterea de pilde
istorice, de sfaturi pentru viaţă) au fost regrupate
acum pentru a li se da o destinaţie strict beletristică,
spre uzul locuitorilor de la sate. Cărţile care se bucu
raseră de o largă audienţă au devenit « populare »,
intru cîit au fost menite <<poporului » , să-renilor.
Ponderea dobîndită de beletristică în epoca ro
mantică a provocat «literaturizarea» unor categorii
de cărţi cu funcţii diferite în etapele anterioare.
Analiza mentalităţilor din perioada următoare mij
locului secolului al XIX-iea va ţine, incontestabil,
seama de faptul că expresia artistică a concentrat,
în această fază, notele cele m ai caracteristice ale
structurilor mentale din societatea română. Dar fe
nomenul denotă, în acelaşi timp, că avem de-a face
cu o restructurare p rofundă a ierarhiei cunoştinţelor
şi valori·lor, ttipică etapei romam.cice ; ca atare, isitoria
culturală va acorda, în studiul etapelor anterioare
celei romantice, o mai mare atenţie datelor comu
nicate de alte discipline decît istoria literară.
In mod evident, deplasarea sectoarelor ·de activi
tate intelectuală a fost antrenată de restructurarea
cunoştinţelor, provocată atît de p restigiul ştiinţei şi
de limpezirea unor concepte, neclar Întrevăzute de
p redecesori, ca « societatea» (ce cuprinde forte
antagoniste), «poporul » (considerat acum făuritor
al istoriei) , «progresul » şi complementul său «dreptul
egal la fericire», cît şi de modelul oferit de civili
zaţiile europene aflate În plin progres economic şi
social-politic.
In operaţia de restructurare a cadrului eul tural,
prioritatea dobîndită de investigarea ştiinţifică a dat
un nou sens caracterului intelectual al culturii scrise
române, aşa cum caracterul ei popular s-a clarificat
prin ampla îmbrăţişare a creaţiei maselor ; pre207
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ocupată de om, cultura scnsa cumulează acum
aspecte diverse ale bogăţiei universului uman, care
nu mai aparţine doar lumii celor angajaţi direct în
activitatea cărturărească, ci tuturor membrilor co
lectivităţii angrenaţi În viaţa societăţii.
In acest sens, cultura se cristalizează pe un făgaş
deschis cu secole În urmă ; ea s-a cristalizat şi sub
căldura entuziasmului romantic, care a instalat în
panteon chipuri ce căpătau trăsături perene, desprin
zîndu-se de contingenţe 1şi păşind Într-o lume înveci
nată mitologiei. Dar în măsura În care a dus la
maturizare un proces istoric, l-a încadrat în con
textul european şi a deschis noi perspective, etapa
paşoptistă apare ca o fază hotărîtoare în civilizaţia
poporului român. În acest sens, de altfel, Nicolae
Bălcescu afirma că « revoluţia română ·de la 1 84 8 n-a
fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut şi
viitor, fără altă cauză decît voinţa întîmplătoare a
unei minorităţi sau mişcarea generală europeană. Re
voluţia generală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei
române. Cauza ei se pierde În zilele veacurilor.» 65
Vorbind cu insistenţă despre paşoptism, conferim
romantismului un loc secundar În epocă. Dar numai
în măsura în care prin romantism s-ar Înţelege o eli
berare a energiilor, frînate anterior de clasicism, sau
o afirmare a capacităţilor creatoare, înăbuşite ante
rior de o tragică inerţie ; deoarece un romantism
revărsat peste nornn e le rigide ale unui clasicism ar
tistic nu a apărut În cultura română, aşa cum o
creaţie pornită din geniul unor giganţi constructori
de castele din piatră brută nu mai poate fi plăsmuită
decît dacă se pun În aplicarea cri teriilor fixate de
Dimitrie Gusti celor dornici să istorisească literatura.
Epoca este, cu siguranţă, romantică dacă se cerce
tează aportul scriitorilor epocii la desprinderea lite
raturii din lumea Arcadiei neoclasice şi la precizarea
domeniului beletristic şi mai ales dacă romantismul
es

1 8 50, Gindirea românească„., voi. I, p. 3 10.
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este considerat o miŞ{:are cu profunde implicaţii
ideologice, întrucît a urmărit deliberat restructurarea
cadrului cultural precedent, pentru a instaura prin
cipiul diversităţii şi plenitudinea.
Comparabil celui englez, Întrucît a dezvoltat tra
diţii autohtone, celui gemian - prin spiritul pa
triotic care-l animă. celui francez - p rin numeroase
aspiraţii poetice 66, inspirate de surse de această pro
venienţă, romantismul cultural român este indicat
să fie apropiat de «convergenţa culturală» ce apare
în «-risorgimento»-ul italian 67, de care îl leagă re
laţii politice şi literare. Romantismul din cele trei
decenii este, în p rimul, paşoptist.

91 Vezi Lilian R. Furst, Romanticism in Historical Perspec
tive, în Comparative Literature. Matter and Method, edited by

A. Owen Aldridge, University of Illinois, 1969, p. 77, 82.
87 Vezi paragraful «convergenza nazionale» din Luigi Salva·
torelli, Pensiero e azione de/ Risorgimento, Torino, Einaudi,
1970, p. 1 10--- 1 1 1 .
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Evoluţia reperelor
şi modelelor

Cercetarea culturii scrise din intervalul dintre
mi j locul secolului al XVI I-iea şi mi jlocul secolului
al XIX-iea constată o dezvoltare progresivă a li
teraturii în limba română. Mai întîi, în strînsă le
gătură cu literatura orală şi cu pictura, care Într-un
limbaj consacrat introduc permanent reprezentări
ale unor elemente autohtone, inserează frămîntări
politice sau lasă să se Întrevadă direcţii adoptate de
mişcarea de idei din societatea română, scrisul îşi
extinde treptat sfera de acţiune, pînă ce se desprinde
de figurativ şi subordonează oralul. în cadrul expri
mării, scrisul cunoaşte o expansiune neîntreruptă�
pînă ce acoperă sectoarele deţinute de celelalte mo
dalităţi de exprimare. în acel moment. figurativul �
care a a juns să redea viziunea personală a artistului,
părăseşte rolul deţinut anterior, ca modalitate de
expunere a unei sume de adevăruri, iar arta înce
tează de a mai fi, din punct de vedere tehnic, un
meşteşug. Oralul se ancorează În nivelul popular.
Prin scris se exprimă, acum, o vastă gamă de pre
ocupări care îşi delimitează domeniile.
Cultura scrisă se înfăţişează, astfel, l a început, ca
o parte dintr-o cultură omogenă ; dezvoltîndu-se, se
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separă de modalităţile asociate şi acoperă domenii
tot mai variate de p reocupări. Evoluţia aruncă o
putemică lumină asupra modului în care scrisul a în
registrat exci:nderea şi diversificarea preocupărilor
.intelectuale şi a susţinut desfăşurarea acestui proces.
în etapa romantică, în care scrisul devine suportul
�i vectorul major al vieţii intelectuale, el cumulează
în domeniul c ultural obiectivele principale ale colec
tivităţii, conştientă de personalitatea sa, şi. p roce
dînd la ierarhizarea lor, oferă conştiinţei sociale re
pere şi modele clare.
Din însăşi dezvoltarea scrisului rezultă cu priso
sinţă că aceste repere şi modele au antecedente ; ele
au apărut anterior prin colaborarea oralului cu fi
-gurativul şi scrisul. Acum, prezenţa lor capătă un
relief puternic datorită cuvîntului aşternut pe hîrtie
şi difuzat cu rapiditatea ce este proprie tiparului,
scrisul avînd posibilitatea de a foca ceea ce fusese
creat sub semnul momentului în sectorul oralităţii şi
de a comunica mai direct ceea ce fusese supus uno r
canoane artistice În sectorul figurativului. La mi j
locul secolului al X IX-iea, patrimoniul cul tural este
clar constituit. Este el opera generaţiei paşoptiste,
care a moştenit o cultură de p roporţii modeste şi i-a
dat o vigoare intelectuală nernaiîntîlnită anterior ?
Sau este mai c urînd vorba de o ampli ficare masivă
a activităţii intelectuale şi de o cristalizare a unor
tendinţe apărute anterior ?
Parametrii adoptaţi în incursiunea noastră ne-au
permis să relevăm faptul că structurile mentale s-au
ancorat în fiecare moment de densitate culturală în
viaţa societăţii, în existenţa economică a colectivită
ţii . în cele trei etape tirecut.e în revistă, valorile au
fost formulate printr-un cadru al exprimării care a
depins de o anumită structură mentală şi de nivele
culturale speci fice. Ca atare, cercetarea nu se poate
limita la sectorul actii vităţiiii scrise, care în seco
lele al XVI I-iea şi al XVIII-iea a redat numai
o p arte din frămîntările şi năzuinţele oamenilor. În
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acest sens, afirmam în capitolul iintroductiv că isto
ria culturală are alte posibilităţi de investigare decît
istoria literară, care porneşte Întotdeauna numai de
la mărturiile scrise, şi în fond de la un singur grup
de mărturii. Încercînd să descopere în etapele În care
cult'Ura a fost omogenă antereden1le ale aA:es.rui grup.
Adevărul este că deosebirile dintre activităţile in
telectuale desfă:şurate în etape diverse se datoresc
raporturilor diferi te ce se stabilesc Între sectoarele
cadrului exprimării, c are la rîndul lor vădesc va
riaţii în structurile mentale. Într-un mod sînt ierar
hizate cunoştinţele în etapa umanistă şi în alt mod
cele din etapa romantică. Discuţiile despre legătura
dintre microcosm şi macrocosm, despre planurile co
respondente vădesc o anumită viziune despre lume
şi societate, în timp ce atenţia acordată explorării
ştiinţifice a naturii şi legii progresului, descoperită
în urma analizei istoriei formelor de civilizaţie, in
dică o altă viziune. Dar dacă structurile mentale sînt
deosebite, unde mai pot fi surprinse legăturile ? În
cadrul exprimării, în care sectoarele de activitate
s-au îmbinat în mod variat. Dacă se va urmări
numai cultura scrisă, atunci se va putea conchide că
în secolul al XVII-iea, de exemp lu, cultura are un
caracter rudimentar faţă de secolul al XIX-iea. dar
dacă se va ţine seama de faptul că în secolele al
XVII-iea şi al XVI I I-iea preocupările filosofice sau
artistice ale oamenilor îşi află făgaşul în special în
sectoarele comunicării orale şi figurative, atunci
structurile mentale din aceste veacuri se vor înfăţişa
În adevărata lor statură. În acest mod, se poate
urmări şi continuitatea unor preocupări de dura tă * :
tendinţe apărute în sectorul oral şi în cel figurativ
sînt reluate şi amplificate În sectorul scris, în mo
mentul în care acesta cunoaşte o expansiune consi
derabilă. De îndată ce c adrul exprimării este p rivit
În evoluţia sa, structurile mentale se dezvăluie în
"-· Vezi şi Georges Duby, L'histoire des systemes de valeur1
în History and Theory, 197 2 , 1 , p. 1 5-2 5 .
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procesul permanent de preschimbare, pînă în
punctul în care existenţa economică şi socială favo
rizează c ristalizarea patrimoniului cultural al unei
societăţi ce ajunge la conştiinţa de sine. Se impune,
astfel, atenţiei viaţa operelor, cu traiectoriile lor di
verse : de o parte - opere legate de con junctură,
cele care au exprimat preocupările din etapa «ra
ţionalismului ortodox», din etapa «crizei de con
ştiinţă » , ale celor angrenaţi în procesul «recuperări
lor romantice» ; de alta - opere intrate pe fă�ul
duratei lungi, care şi-au făcut apariţia În faza uma
nistă şi au continuat să vieze pînă în romantism.
Iar aceste opere am considerat că se grupează în
cele trei categorii de cărţi, reîntîlnite În fiecare
etapă : literatura istorică, literatura eticii politice
sau sapienţială, literatura de delectare. Toate aceste
«litera!turn» au C\.l[lOSCUt preschimbă:ra în momentul
refacerii structurilor mentale, dar ele au transmis va
l ori care s-au menţinut de-a lungul proceselor de
restructurare, uneori darificîndu-se.
Se poate conchide că un domeniu cultural nu
apare În locul altuia atunci cînd structurile mentale
se modifică ; conturîndu-se în epoca umanistă, do
meniul cultural se extinde, înglobînd continuu valori
ce aderă tot mai mul t la mentalitatea colectivă ; în
timp ce unele valori decad, altele se afil'1Ill ă , şi
anume acelea care se cristalizează de-a lungul tim
pului. O indicaţie în acest sens procură operele cu
o existenţă îndelungată, reconsiderate şi revalori
ficate În fiecare etapă ; de asemenea, operele cu o
venerabilă ereditate indică bazele unor orientări de
durată. Polarizînd conştiinţele, aceste valori oferă
repere vieţii colective. în limitele incursiunii noas
tre, două serii de relaţii trebui� aduse în discuţie la
acest capitol : 1 . raportul dintre valorile intelec
tuale şÎ cele sentimentale şi 2. raportul clintire asimilare şi restructurarea cadrului cultural.
în perspectiva istorică, cul tura dezvoltată În
secolul al XVII-iea apare ca o Împlinire a unor
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-direcţii intelectuale manifestate anterior şi ca o
maturizare : biruinţa limbii române în scris este
consacrată în a doua jumătate a secolului, iar acti
vitatea cărturărească dobîndeşte un statut. Opere
r edactate acum dau o structură coerentă şi :xpr� 
sivă manifestărilor din secolul al XVI-lea , unpn
mînd o direcţie mişcării intelectuale din veacul
următor. Mai înainte ca secolul să ajungă la zenit,
o viguroasă cultură se dezvoltă În preajma curţilor
princiare, În timpul lui Matei Basarab şi Vasile
Lupu, care încurajează sistematic a rtele, tipăritu
rile, şcoala, p entru ca în după-amiaza acestui veac
realizările lui Şerban Cantacuzino să se combine
-cu planurile de elibe rare a Balcanilor 1, iar În epoca
lui Constantin Brîncoveanu manifestările scrise şi
figurative să exprime un «stil » original. «în acest
loc geografic de Întretăieri, care este bazinul da
nubian Înţeles în accepţiunea sa largă şi căruia tre
buie să-i adăugăm Polonia cracoviană, asistăm L i
întîlnirea influenţelor venite din Nord cu impul
surile pornite din civilizaţia mediteraneană. Re
naşterea, şi, derivate din ea, manierismul, o ati �u
dine ştiinţifică în care raţionamentul matematic şi
experienţa se amestecă cu ocultismul şi magia sa
vantă, observaţia astronomică ce avansează con
comitent cu Încercările de transmutare a metalelor
şi cu tîlcuirea semnelor p rivind destinele indivi
,duale, alcătuiesc laolaltă o efervescenţă generală
şi trădează, fără îndoială, o nelinişte» 2•
Cu siguranţă că aceste trăsături generale pot fi
regăsite În parte şi În cultura română, dar nimic
nu semnalează că diversele tatonări se înscriu în
nesiguranţa p roprie momentelor sumbre, care în
-secolul al XVII-lea, de exemplu, a favorizat cultil Virgil Cândea, Semnifica/ia politică a unui act de cultură
feudală, în Studii, 1 963, 3, p. 6 5 1- 6 7 1 .
! Victor-L. Tapie, Monarchie e l peupleI d u Danube, p. 147148.
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varea unei străluciri deliberat căutate, cea barocă.
Evident. neliniştea este prezentă şi este provocată
de calamităţile frecvente, de invaziile fulgerătoare
ale trupelor străin e de pradă, de nesiguranţa pro
vocată de coliziunea unor mari forţe care-şi atribuie, pe rînd, teritorii şi popoare. Cărturarii lu
crează, frecvent, cu « gheaţă fo inimă» 3 • Dar spe
ranţele sînt mai puternice decît temerile , şi din
acest rezervor ţÎşnesc iniţiativele care dezvoltă
considerabil cadrul cultural.
Şi deşi scriitorii boieri nu aprobă actul lui Mihai·
Viteazul, unirea realizată de el a lăsat o profundă
amprentă în conştiinţe, constituind o mărturie p o 
litică şi culturală 4, de necontestat datorită reali
zării sale concrete, şi u n program ce trebuia Împli
nit de către urmaşi.
Aşa cum se întîmplase în epoca lui Ştefan cel
Mare, în secolul al XV-iea, sau în vremea lui Radu
cel Mare şi a lui Neagoe Basarab, În secolul al
XVI-iea, apartenenţa Ţărilor Române la zona cen
tral europeană 5 şi-a jucat şi acum cu prisosinţă
rolul. Prin intermediul centrelor de cultură din
Polonia sau beneficiind de radiaţia focarului inte·
lectual din Kiev, iar mai apoi sub influenţa Pa
dovei, direcţii noi apar în viaţa eul turală română„
În elaborarea operelor, în arhitectură şi pictură, În
academia princiară, care este, pe drept cuvînt, con3 Virgil Cândea, Stolnicul Între contemporani, capitolul cu.
acest titlu, inspirat de o mărturisire a lui Grigore Băleanu, con
temporan cu umanistul.
4 Ştefan Ştefănescu, Michel le Brave «Restitutor Daciae», în
Revue roumaine d'hiJtoire, 1968, 6, p. 899--9 1 3, şi cap. IV
din cartea aceluiaşi Ţara Românească de la Basarab I "lntemeie
torul» pină la Mihai Viteazul, Bucureşti, Editura Academiei,
1970.
6 Fritz Valjavec, Die Eigenart Sudosteuropas in Geschichte
11nd Kultur în Ausgewăhlte Aufsătze, Miinchen, R. Oldenbourg�
1963, p. 76.
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siderată .predecesoarea universităţii de azi din
Bucureşti 6•
Diversificîndu-se masiv, preocupările intelec
tuale se structurează Într-un sistem : creaţia filoso
fică originală nu poate fi p racticată atîta timp cît
iubirea esenţelor ( « filoousia») este situată mai pre
sus de filosofie, care nu-şi propune decît să aplice
adevărul la con cingenţe, ascultmd de retorici. Dar
« raţionalismul ortodox» deschide perspectivele in
vestigaţiilor şi Încurajează ascensiunea valorii ·e�ice.
La menţinerea acestui intelectualism, din care
nu lipsesc valori sentimentale, dar În care pătrund
anevoie valorile sensibile (imaginaţia fiind ostra
cizată, iar plăcerea - excomunicată, pentru a nu
permite simţurilor să-şi .aroge drepturi), mai con
tribuie ceva : polemica cu Reforma şi Contrare
forma. Într-adevăr, la intervale apropiate apar
cărţi adresate cicitorilor români atît de iezuiţi, cît
şi de calvini : în 1 63 3 , un catehism iezuit e pu
blicat la Pojon, reeditat fiind În 1 703 la Cluj ; la
Roma apare, În 1 6 7 7 , un Katekismo Kriistinesko,
şi de aceeaşi inspiraţie - un altul, la Sîmbăta
Mare, În 1 696, reluat cu litere latine În 1 707 la
Sibiu. Din cercurile calvine porneşte un catehism
în 1 640, publicat la Alba-Iulia, unee mai apare un
altul la 1 64 8 , pen tr:u ca Scutul catehismului, d1n
1 65 6, să fie impus de Gheorghe Rak6czi în şcoli.
Confruntarea este mai dramatică În Transilvania,
unde puritanismul Înregistrează p rogrese, calvinis
mul este predat fo şcoala română din Făgăraş, în
timp ce vechea şcoală română

din

Braşov

i

se

opune cu tenacitate ; adeseori, cele două tendinţe,
a Reformei şi a Contrareformei , îşi află reprezen
tanţi p rintre intelectualii români, şi Gavriil I vul
tipăreşte o Philosophia ( 1 65 5 ) şi o Philosophia
8 Vezi Victor Papacostea, La fondation de /'Academie grec1ue
de Bucarest, în Revue des etudes sud-est f'Urop eennes, 1966,
1-2, 3--4 .
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novella ( 1 66 1 ) în spiritul reaqiei catolice, în timp
ce Mihail Halici conduce şcoala reformată de la
Aiud, se angajează în dispute teologice În anii
1672-1 674 şi, expulzat, pleacă În Anglia. Pentru
a contracara aceste presiuni, Varlaam Întruneşte un
sinod de ierarhi moldoveni şi valahi la Iaşi, care
adoptă răspunsul dat catehismului calvinesc (şi
care e publicat În 1 645), după ce ierarhi ruşi, greci
şi români se întruniseră la I�i, În 1 642, şi adopta
seră Mărturisirea ortodoxă, redactată în latină de
Petru Movilă, .mitropolitul Kiev.u lui. (Tradusă din
greceşte în română, cartea apare în T69 1 , În Vala
hia, după ce în 1 667 fusese publicată, în greceşte,
În Olanda, iar un manuscris, p rocurat de ambasa
dorul francez la Constantinopol, Olier de Nointel,
slujise lui Antoine Arnauld În polemica cu calvinul
Jean Claude 7.)
Legată de destinul statului, instituţia bisericii
consolidează sistemul conceptual, conferindu-i rolul
unui bastion În faµ asalturilor din afară, care nu
erau lipsite şi de obiective politice precise. într-un
asemenea cadru, diversificarea preocupărilor inte
lectuale nu depăşeşte limitele tradiţionale, ce sînt,
în continuare, considerate utile pentru a separa
Ţările Române de statele de altă «lege», care sub
propaganda confesională încercau o expansiune
politică.
Arhitectura şi pictura furnizează elemente des
cifrării direcţiei luate de mişcarea spiritelor. Bise
ricile sînt ridicate după planurile ce au fost con
sacrate în etapele anterioare, şi. elemente gotice per
sistă în construcţia de stil original valah şi moldovean ; influenţele orientale sînt puternice, şi ele
mnt vizibile în ceea ce pare a fi cea mai impresio
nantă construcţie di n prima parte a secolului biserica Trei Ierarhi din laşi, 1639
, după cum
-

7 Vezi editia lui N. Popescu şi Gh. Moisescu, Bucureşti,
1942, p. XXXIII.
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se regăsesc În ornamentaţia exterioară a bisericii
Fundenii Doamnei ( 1 699) , de lîngă Bucureşti, ori
în decoraţia interioară a palatului brîncovenesc de
l a Potlogi. Dar decoraţia renascentistă e evidentă
în c titoria lui Brîncoveanu de la Hurez, aşa cum
faţade rinascimen�le apar la biserica din laşi, Go
lia, Începută tot de Vasile Lupu (ctitorul bisericii
Trei I erarhi), dar terminată În 1 660. în pictură nu
.apar schimbări spectaculoase : frescele continuă să
expună, ca Într-un tratat scris cu ajutorul imagini
lor, momentele considerate majore din destinul
lumii şi din scurgerea timpului, desfăşurat pe salba
2'ilelor, care au c hipul cîte unui erou. Dar În sche
ma prestabilită Încep să-şi facă loc scene din viaţa
cotidiană (înfăţişînd fragmente din manifestările
.arcistice locale, ca în biseri{;a Creţulescu 8 ) , frize
de portrete domneşti (ca la Hurez şi aiurea) ; şi
aceasta datorită faptului că tehnica devine mai ra
finată, chipurile exprimă meditaţia sau prestanţa
autorităţii, Într-un colorit mai plin de expresie
sensibilă, aşa cum Înţelege să lucreze grupul de
.artişti ce formează o veritabilă şcoală În vremea
lui Brîncoveanu. Arta continuă să fie un mijloc de
.a exprima o Învăţătură şi nu e concepută ca un
scop În sine ; arta pentru artă nu îşi poate găsi un
loc În viaţa intelectuală de o mare densitate.
Şi cu toate acestea, dezvoltarea masivă a acti
vităţii intelectuale Încurajează depăşirea h otarelor
pe c are gînd.irea le-a acceptat. Pentru că dacă
expunerea pe larg a «legii», În apărarea căreia
curtea şi biserica şi-au fixat menirea, a însemnat
argumentare şi persuasiune, ea îndeamnă şi la strîn
gerea de noi p robe : traducerea Bibliei a apărut ca
-cel mai bun mijloc de a furniza o armură societăţii
asaltate de propaganda Reformei şi Contrarefor
mei ; dar în însăşi ediţia română din 1 6 8 8 a fost
8 Cornelia Pillat, Creţ11/esc11 Church, Bucureşti, Editura Me
-ridiane, 1969.
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inclus un text despre « raţiunea dominantă» ; pre
cizînd locul poporului român în zona pe ca re o
ocupă, umaniştii au i nsistat asupra originii lui ro
mane şi au constatat, pe parcursul demonstraţiei�
că istoria poate fi scrisă şi ahfel decît o concepuse
« marele Moise» 9• Cu siguranţă, discutarea adevă
r.urilor acceptate anterior ca axiome şi deplasarea
interesului spre temeiurile latine ale culturii ro
mâne marchează un moment de « desacra.l izare» a
scrisului, apărut şi ca urmare a efortului făcu t de
cărturarii laici de a intra în posesia unui domeniu
deţinut mai înainte În exclusivitate de clerici.
Într-un asemenea cadru, se poate urmări în lite
ratura care-şi rafinează voit forma de expresie
apariţia unor forme baroce. Tot am:fel, În pictură,
în colorit, ca şi În tematică, tehnica a rtistului joacă
un rol din ce în ce mai mare, şi în miniaturile lui
Atanasie Crimca (ca re ridică mănăstirea Drago
mirna, în primul deceniu al secolului, după un plan
extrem de original) ne întîmpină siluete p relungi
şi mlădioase, care dacă n-ar fi fost scăldate în
lwnină şi Într-un colorit viu ne-ar îndemna să le
alăturăm straniilor personaje a'1e lui El Greco *. De
asemenea, sculptura nu depăşeşte, În inspiraţie şi
în tehnică, formele de expresie rinascimentale ; dar
În anume opere, prezenţele baroce sînt eV'Îdente,
şi aşa cum În şirul de stele funerare greceşti ce îm
p odobesc sălile Muzeului Naţional din Atena se
lasă surprinsă, treptat, o tot mai pregnantă expre
sie dramatică În evocarea întîlnirii cu moartea, o
evoluţie similară se desenează pe pietrele tombale
din Principate. În timp ce Radu de la Afumaţi se
înfăţişează, pe piatra sepulcrală de la biserica epis
copală din Argeş ( sec . al XVI-iea), ca un cavaler
po rnit în ultima sa luptă, pe piatra tombală din
9 Vezi afirmaţia lui Constantin Cantacuzino comentată în
cartea noastră Coordonate, p. 38.
"' Vezi suita de ilustraţii din G. Popescu-Vîlcea, Ana.Jlt11ie Crimfa, Bucureşti, Meridiane, 1972, 1 1 1 p.
219
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

biserica din Tîrgovişte ( 1 653) a principesei Elina,
soţia lui Matei Basarab, apar Într-o mişcare dra
matică îngerii care susţin o cruce, leii care sprijină
stema ţării, deasupra cărţiii lui Iov, care s-a deschis
la pasajul «Homo natus de muliere.„ » , redat În
lacina sacră ; p este trupul principesei care cultivase
cu rafinament literele a fost aşezată lespedea ce ar
fi voit să-i imortalizeze gloria şi să predice fragi
litatea naturii umane 10• Barocul se infiltrează apoi
în podoabele şi obiectel e de decor executate În ate
lierele transilvănene, de unde provin şi ferecăturile
unor evangheliare 11• în timpul «monarhiei sale
culturale», B rîncoveanu ridică pe drumul care lega
Bucureştii de vechea capitală a ţării, Tîrgovişte,
un şir de palate, atribuit fiecare cîte unui fiu al
său ; expresii ale ostentaţiei monarhice, palatele
adăposteau pe principe şi curtea sa pe drumul fă
cut cu zăbavă de la capitala ţinută de otomani
sub supraveghere, spre capitala din care porniseră
armatele ce păstraseră, cimp de veacuri, autonomia
Ţării Româneşci.
ln Întreg stilul cul tural român din secolul al
XVII-lea descoperim o notă ce poate fi comparată
celei din cultura franceză : «o dominantă, şi ea e
clasică... Dar nu trebuie să considerăm stilul lipsit
de imaginaţie şi nici să uităm toate aspectele în
care interpretarea sentimentelor şi a emoţiilor şi-a
recăpătat libertatea. » 1 2 Dominanta este instaurată
de sistemul conceptual omogen care se clarifică în
special În a doua jumătate a secolului şi ea nu
este contestată de valori sensibile pornite din ne
cesitatea de «a mişca inimile, mai curînd decît de
1 0 Piatra tombală a lui Radu este reprodusă în Portretele dom
nilor români, editate de N. Iorga, Sibiu, 1930, pi. 42 ; cea a
prinţesei Elina - în C. C. Giurescu, lJtoria Românilor, voi.
III, partea I, p. 65.
1 1 V. Vătăşianu, Arta in ţările române in secolul XVII, în
/Jtoria României, voi. III, p. 3 3 3-334.
1 2 Victor·L. Tapie, Barocul, în traducerea noastră, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1969, p. 1 07-108.
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a convinge spiritele». Explicaţia o regas1m, p roba
bil, în faptul că acest stil cultural nu se Încheagă
printr-o reîntoarcere la o concepţie de viaţă, re
luată în termeni noi, ci p ri n dezvoharea unei p er
manenţe culturale care se clarifică şi s e amplifică ,
exprimînd aspiraţiile majore ale unei colectivităţi.
Acest clasicism este, în fond, expresia unei con
ştiinţe ce se cristalizează. Sistemul conceptual
«deschis» nu a respins valorile sentimentale care-i
puteau spori coerenţa şi facilita aderenţa la aspira
ţiile majore ale poporului român. Pentru că în
miezul său, stilul conţinea un mesaj vibrant, către
toată obştea, pe care-l aşeza deasupra nestato rni
ciei timpurilor, a.şa cum îl reda cu claritate Con
stantin Cantacuzino Stolnicul : «Că nici un rod
o sebit de oameni În veci poate rămîne În lume,
nici felurile limbilor În mii de ani tot aceleaş ne
sc himbate şi nemutate pot sta . . . Iar noi În acest
chip de ai noştri şi de toţi CÎţi sînt români, ţinem
şi c redem . . . că noi românii sîntem adevăraţi romani
şi aleşi romani în credinţă şi în bărbăţie . . . Iar ro
mâni Înţeleg nu numai pe aceştia de aci (valahii>
ci şi din Ardeal, care Încă şi mai neaoşi sînt, şi
pe moldoveni. » 13
Afirmaţia Stolnicului reapare, ca un articol de
crez (după remarca lui Lucian Blaga), la Petru
Maior. Cărrurarii ardeleni consolidează rezultatele
investigaţiilor făcute de umanişti, extinzînd consi
derabi,I cadrul exprimării. În acelaşi sens se înscrie
şi activitatea c ărturarilor din Principate, mai sen
sibili la valorile sentimentale ce invadează mai
ales domeniul literaturii de delectare. Lucrînd în
oraşe, pentru o audienţă mult mai largă şi mai
diversă decît cea căreia umaniştii îi destinaseră
creaţia lor, iluminiştii subsumează, deliberat sau
tacit, activitatea scriitoricească « luminării» citito13 In Istoria Tării Române1ti, editată în Cronicari munteni,
voi. I, p. 53, 5 2 .
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rului. Chiar atunci cînd traduc sau p relucrează ro-
mane şi piese de teatru, ei atra g atenţia cititorilor
asupra rolului pe care�l are 1l iteratura În compor
tare, iar aceasta nu urmăreşte altceva, după ei�
decît să atingă stadiul final al « moravurilor îmhu
nădlţite».
Etica dobîndeşte un loc preponderent pe planul
valorilor ; dar concentrînd în sine mare parte din
rezultatele experienţei intelectuale din etapa p re
cedentă, p rovoacă o scindare În sistemul concep
tual umanist : mare parte din «Învăţăturile» trans
mise de acest sistem se desprind de p recepte, pen
tru a se strînge În sfera eticului, care se subor
donează obiectivelor civile, În timp ce altele se
aliază cu sentimentalismul, care, prin li teratura de
delectare, p ronează sentimentul ca forţă vitală. Se
deschide, astfel, un teren liber În faţa unei noi sume
de principii, care de data aceasta vor fi elabora te
prin apelul la datele furnizate de cercetarea ştiin
ţifică. Sentimentalismul îşi află o albie în litera
tura erotică, de nuanţă levantină şi de scurtă res
piraţie ; dar curentul major se va angrena în dez
baterea deschisă de umanişti, eliberînd capacităţile
individuale şi raliind energiile. Sub forma entu
ziasmului, sentimentalismul va susţine efortul de
afirmare În concertul european.
în etapa romantică, c adrul cultural s e Înteme""
iază pe cunoştinţele ştiinţifice, iar valoarea poli
tică domină activitatea scriitorilor. în ansamblu,
valorile intelectuale trec printr-un amplu p roces
de restructurare şi reierarhizare, dar ele nu ce
dează locul valorilor sentimentale, puse, la rîndul
lor, în slu jba obiectivelor colective. Evident, do-.
meniul beletristic se dezvol tă considerabil ca rezul
tat al unei preschimbări În mentalitate :
rolul
acordat «fericirii» a Încurajat pl ăcerea să-şi susţină
drepturile sale. Literatura de delectare se tramifor
masc, În faza de Încheiere a etapei iluministe, În

222
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

literatură de «desfătare» ; dacă Leon Gheuca tra
dusese «plaisir», în tî lni t la Massillon, prin «desfă
tare» işi « desfrînare», acum plăcerea se eliberează
de cenzura religiei, pentru a sprijini «pathosul »,
care, la rîndul său, se Încorporează în entuziasmul
roman tic. Dar plăcerea nu se însoţeşte cu reven di 
cările individualismului, ci partic ip ă la efortul ge
neral cul tural, care, urmărind «emanciparea» omu
lui, respinge reprimarea sentimentalismului şi c au tă,
în vederea realizării plenitudinii um a ne , să-i cap
teze energia, pentru a o pune în slujba obiectivelor
fixate de va loarea politică. în acest sens, beletris
tica paşopti şcilo r a transformat sentimentalismul
repli a t în sfera iluziilor arcadice, cultivate .de neo
clasicism, Într-o fo rţă acnivă, milita ntă. Dezvol
tarea spectaculoasă a b ele tristici i poate să apară,
astfel, mai puţin c a o rezul tantă a invaziei unui
sen timen ta li sm ce capătă p repon deren ţă asupra
valorilor intelectuale şi mai curînd ca expansiunea
unui domeniu de a c t i vitate creatoare, care, Într-o
fază de rapidă diversificare a preocupărilor c ărtu
răr�ti şi de specializare, a oferit un elemen t con
gruent activităţilor intel ectuale, p olarizîn d preocu
pările celor angaj aţi în .i:l rac tic a rea disciplinelor
st rict specializate. În aceste condiţii, poate fi în
ţeleasă atît i niţiativa paşoptiştilor, cit şi continui
tatea literară, care p'Î.n ă în zilele noasţre a conferit
belestristicii rolul de a exprima atît bogă ţi a uni
versului uman, cît şi aspiraţiil e colectivităţii.
Acceptat mai întîi în măsura în c are putea con
solida valorile intelectuale, pentru a le susţine pres
tigiul, sentimentalismul s-a afirmat viguros în
epOc.a romantică, fără să ajungă să conteste pre
ponderenţa acelor valori. Ca at.ire , În cele două
secole a naliza te , î ntre val oa re - exp eri enţa vieţii acţiune nu s-a produs o ruptură. u în acelaşi timp,
raportul dintre valorile intelectuale şi cele sen ti " Mai pe

larg în capitolul final din Cărţile de inţelepciune.
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mentale relevă modul în care structurile mentale
au evoluat, prin transformări succesive, fără trau
matisme. Aşa cum indică artele plastice, pînă spre
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, sensibilul a făcut
manifestă o o rdine conceptuală ; frumosul era sub
ordonat ideei. Sensibilul nu a fost repudiat, ci a
întărit formulările gîndirii : au fost cultivate siin
bolurile, iar În primul roman (Istoria ieroglifică)
dezbaterea politică s-a învăluit În alegorie. Prima
operă beletristică tipărită (Critil şi A ndronius) a
plăcut pentru că se înfăţişa În aceeaşi formă. In
vesciga rea esenţelor, proprie speculaţiei elene, dez
voltată de bizantini , a persistat în cultura scrisă
română, ca şi în celelalte culturi din Sud-Estul
european, î n tiinp ce în Occident, ea nu a atras
decît În Renaştere , după o îndelungată cul tivare
a neoaristotelismului. Puţin sensibili la această fi
liaţie, Odobescu şi Hasdeu se Întrebau dacă Amă
rîta turturea, delicata poezie a lui Ienăchiţă Văcă
rescu, provine din folclor, sau a trecut În folclor,
cind de fap t subiectul se îmîln�te în Fiziologul
bizantin. 15
Invazia sentimentalismului în literatura de la
sfîrşitul epocii luminilor a creat o tensiune pe care
ne-o evocă beletristica ; poezia lăcrămoasă şi « ro
manţurile» c are prezentau «ÎntÎmplările» grozave
ale unor cupluri, Întotdeauna reunite la sfirşit,

se

revarsă cu o vigoare ce pare de nestăvilit ; dar
acest sentimentalism nu loveşte deliberat Într-un
univers ordonat de regulile unei raţ:Îuni dominante.
El se insinuează mai curînd printre portiţele pe
care i le lasă deschise însă.şi predominarea valorilor
intelectuale, care în fond acordaseră o mare aten
ţie circumstanţelor mereu Î n schi mbare.
15 După cum remarcă Vasile Grecu în Influenţa hizantinll
În literatura românească, text reeditat în antologia lui N. Ş. Ta

naşoca, Literatura Bizanţului, p. 380--3 8 3 . Vezi şi notele lui
V. Cândea în Al. Odobescu, Opere, II, p. 5 0 3 .
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*

Prestigiul valorilor intelectuale pune În lumină

caracterul intelectual al ·culturii române din cele
două secole, şi în această privinţă trebuie avută în
vedere ponderea pe care a exercitat-o civilizaţia bi
zantină asupra începuturilor cul1turii scrise şi a celei
figurative din Ţările Române. Mai Întîi, ca model
propus activităţii intelectuale desfăşurate Într-un
cadru omogen, model întemeiat pe o 1serie de indi
caţii tehnice, evidente în artele plastice, şi orientat
spre un absolut, delimitat de suma esenţelor, con
tinuu preconizat de diversele categorii de cărţi.
în momentul În care este Întreprinsă prima recon
siderare profundă a tradiţiei, în uma nism, sectorul
culturii scrise Începe să se exuindă dincolo de frun
tariile consacrate, dar pe de o parte fără să renege
categoriile de cărţi moştenite, iar pe de altă parte
p rin Înglobarea unor părţi din sectorul culturii
orale, mai puţin supusă fluctuaţiil or gustului. Evo
luţia poate părea lentă de-a lungul secolului al
XVII I-lea, dar ea relevă o cominuitate ce urmă
reşte firul extinderii treptate a activităţ:Îi intelec
tuale pe plan social. În al doilea rînd, Biz·anţul a
transmis o serie de instituţii, adaptate realităţi.lor
social-politice române : o curte princiară fără aspi
raţii imperiale, biserica şi mănăstirile, treptat an
grenate În viaţa statelor, şcolile şi academiile, le
gate de orientarea instituţiilor precedente, centrele
de copişti şi apoi tipografiile, În care limba de toţi
vorbită a devenit instrument de cultură. lnstituţile
nu au dezvoltat o cultură net deosebită de cea af,ir
mată în mediile rurale, şi interpenetrarea a fost
continuă. Dar spre deosebire de ceea ce s-a întîm
plat În societăţile balcanice, unde procesul culti
vării a revenit aproape integral famiLiei, perpetua
rea structurii instituţionale în Ţările Române a
favorizat diversificarea şi dezvoltarea tradiţiei. O
15
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investigare a structurilor familiale din Su6-Estul
european, care nu ţine seama de acest aspect fun
damental, nici de fac torul demografic, poate con
tura tipuri şi releva aspecte generale, ce par a fi
permanente, dar ele nu vor reuşi să fie în acelaşi
timp convingătoare. Deoarece nota originală vă
dită de caracterul intelectual se detaşează tocmai
din această mişcare lentă şi continuu orientată spre
epoca de aur a formulării principiilor - în trecut,
întreţinută de tradiţia transmisă pe un filon de
i mens prestigiu (speculaţia elenă, rolul civiliza
tor al Bimnţulrui) şi dinamica gîindi!riii ce desprinde
noi date din studiul .conjunctur,ii polinice. Cultura
dezvoltată de societatea dominată de forţe externe
nu a trecut p rin faze de negare a tradiţiei şi de
renaştere, ci a asimilat, într�un cadru da.t, tot ceea
ce p ermitea o adaptare la noile condiţii create p e
continentul european de progresul raţiunii. în ase
menea condiţii, 1sectorul eul turi.i scrise s�a enins
neîntrerupt, în secolul al XVII I-lea, datorită evo
luţiei învăţămîntului, activităţii desfăşurate în
tipografii şi centre de copii.şti, ini.ţiativelor luate de
curtea princiară şi ierarhi. In etapa romantismului
paşoptist, reevaluarea tradiţiei a luat p roporţii ne
cunoscute mai Înainte, dar ţelurile fixate de lupta
pentru unitate politică şi autonomie nu au dus la
negarea realizărilor precedente ; restructurarea cu
noştinţelor şi transformarea viziunii despre univers
şi societate au făcut caduce multe valori intelec
tuale, dar acestea au fost înlocuite nu de valori
sentimentale, ci de cele elaborate p rin recunoaş
terea impresionantelor cuceciri ale ştiinţei şi prin
reinteqJretarea tradiţiei de luptă politică şi socială
a poporului român .
Mai mult ca în etapele precedente, apelul la cul
tura mediilor rurale a devenit deliberat. Interpene
trarea culturii se ri.se cu cea orală, constantă de-a
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lungul celor trei etape, a fost acum conştient încu
rajată, pînă în anii din după-amiaza veacului al
:XIX-iea, cînd cele două sectoare au încep ut să ex
prime cugetele şi simţămintele oamenilor de pe
două nivele cuhurale diverse. Pînă în mijlocul se
colului al XIX-iea, valorile intelectuale au fost În
treţinute de îmbinarea activităţii desfăşurate pe ni
velele culturale din societatea română. Or, această
interpenetrare vădeşte o altă trăsătură originală,
caracterul popular. El este atestat de preiienţa ex
presiei populare în operele scrise, marcînd modul
de a gîndi al locuitorilor satelor, de amprenta «În
ţelepciunii» populare care a transmis roadele acu
mula te de experienţa seculară, cenzurind prin ironie
şi simţul umorului abaterile de la comportarea colectivă ; aşa se explică lirismul din proza şi poezia
scrisă, ca şi sentimentul naturii din expresia filo
sofică şi cea artistică.
Dezvolrtarea literaturii sc rise, în condiţiile aces
tei interpenetrări, a sporit funcţia militantă a căr
ţii. Umaniştii şi-au asumat astfel rolul de a vorbi
şi acţiona În numele poporului, şi, deşi nu am de
numi umanismul drept popular (el fiind prin esenţă
un curent de cercetare savantă a originilor civili
zayiei europene, În vederea el.a:borări:i unei noi doc
trine p rivind destinele omului), este evident că
orientarea umanismului român, nel�vresc şi mili
tant, conferă literaturii din această etapă un «Ca
racter» popular. Iluminiştii au urmă.iit constant
« luminarea» maselor şi sub nici o formă nu poate
fi surprins În gîndirea română din secolul al
XVIII-Jea un «ezoterism» de genul celui care a
s tăruit în gîndirea unor filosofi din sooietăţile
occidentale. 16 Romanticii au apelat la tezaurul
Vezi Roland Mortier, Esoterisme el lumi�res, un Jilnnme
la pensie au XVJI/t siede, în Clartls el ombre1I p. 6�
103,
18

de
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popular cu convingerea că formele autentice ale
unei culturi se regăsesc în creaţia maselor li.
Prin toate categoriile de cărţi, literatura s-a do
voclit preocupată de om, atît În cadrul colectivi
tăţii , cît şi în p rocesul de desăvîrşire p ersonală.
Aşa cum pictura înfăţişează chipuri, to t astfel scri
sul tratează cu stăruinţă probleme privind reali
zarea plenitudinii firii umane, a personalităţii.
Istoria descrie pi1de umane şi oferă Învăţăminte,
l iteratura de delectare nu evadează, ci «Învaţă» , la
rîndul ei, în ,timp ce literatura eticii politice se
centrează cu precădere asupra modelelor de com
por,tare. Punctele de pornire ale acestor literaturi
ne conduc spre aceeaşi lume, a antichităţii elene
şi a civilizaţiei bizantine (care, adeseori, În scrie
rile de edificare, propunea un model de om desă
vîrşi t 18), dar preocuparea s-a dezvoltat În socie
tatea română ca urmare a ancorării speculaţiei
teoretice În imediat ; pe această cale, formulările
menţinute de bizantini pe planul generalităţilor
s-au preschimbat în recomandăiri concrete date
unor oameni care ocupă un loc p recis în timp şi
În spaţiu. De altfel, această preocupare majoră
pune În lumină evoluţia parcursă de cultura ro
mână, din secolul al XVII-lea înainte, de la o doc
trină de caracter universalist spre una elaboraită
în urma smdiului realităţilor social-poli tice, de-a
lungul unor faze În care atestarea teoretică a «dem
nităţii» poporului român a condus, prin imperati
vul «luminării « , la conturarea căilor de af:i rmare
În rîndul popoarelor europene. în această conti1 7 Odobescu aprecia că studiile folclorice puteau fi «Un exce·
lent mijloc de întărire a solidarităţii între popoarele cu un trecut
comun», după cum rezultă din studiul lui Cinticele poporane.
1 8 In acest sens, vezi comunicarea lui Jean Gouillard, L'auto
portrait d'un sage du XJVe siecle, prezentată la Cel de-al
XIV-iea Congres Internaţional de Studii Bizantine de la Bucu
reşti, 1971, în curs de publicare în Acte ; cp. cu studiul lui
G. Duby despre «cavaler» din Niveaux de cu/ture et groupes
socia11x, Paris, 1 967, p. 3 3-40 .
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nuă clarificarea a dimensiunilor caracteristice per
sonalităţii, atît individul cît şi colectivitatea şi-au
dezvoltat propria cunoaştere în termeni social-po
litici. Evoluţia apare cu pregnanţă nu numai în
urma analizei temelor abordate În cultura scrisă,
dar şi a utilajului mental care este extrem de bogat
în termeni referitori la psihic şi comportare, mai
concis în terminologia ab�tractă (proprie epistemo
logiei, ontologiei), care va fi completată, în secolul
al XIX-lea, printr-un insistent apel la neologisme.
Este semnificativ faptul că terminologia din tipări
turile secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea a con
tinuat să alimenteze vocabularul unor scriitori re
prezentativi ai culturii noastre, ca Mihail Sado
veanu sau Tudor Arghezi. Anchete aprofun
date ale operelor majore din literatura română
a secolului al XX-lea ar putea pune în lumină
modul În care « oralitatea», cu bogăţia ei de
termeni, moştenită din secolele al XVII-lea şi
al XVIII-lea, s-a îmbinat cu terminologia nor
mată, realizată în secolul al XIX-lea. Ceea ce
se impune atenţiei este faptul că experienţa
trecutului nu a încetat să vorbească creart ori
lor români de capodopere artistice, care au comu
nicat celorlalte culturi europene această bogată
imagine a omului desprinsă dintr-o tradiţie de gîn
dire : Eminescu, cititor al operelor filosofilor ger
mani, a zăbovit îndelung asupra tipăriturilor nem
ţene şi a manuscriselor copiate de neştiiuţii dascăli
din veacul precedent. Apelul la imaginea omului
conturată de predecesom, precum şi la ideea de om
preconizată de gîndirea contemporană acestor crea
tori a favorizat c ristalizarea unei tradiţii de ame
nitate : o trăsătură ce este proprie tuturor mode
lelor de umaniitate apărute prin progresiva anco
rare a tipului exemplar de om .în realitate
română
cărturarul şi învăţatul militant de la
-
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sfîrşitul secolului al XVII-lea 19 ; patriotul care
se instruieşte pentru a contribui la « ridicarea ţării»,
î n epoca l uminilor ; cetăţeanul, angrenat În lupta
de emancipare socială şi afirmare naţională, în
epoca p aşoptistă.
Predominarea valorilor intelectuale, caracterul
popular al operelor redactate şi cultivarea con
stantă a amenităţii constituie puternice fascicole
de lumină proiectate asupra momentelor de sin
teză , În care asimilări.Ie s-au integrat În structurile
mentale, participînd la modi fri.carea lor. Cu p re
cădere p reocuparea constantă faţă de problematica
umană a contribuit la menţinerea unei continuităţi
În activitatea intelectuală, care, chiar atunci cînd
şi-a p ropus să reformeze omul, nu a repudiat con
cluziile expenienţelor anterioare. Dezbaterea anga
jată p e tema obligaţiilor patriotului a pornit de la
condiţia omului În societăţile angrenate într-o
amplă dezvoltare a civilizaţiei maternale şi de la
noile obligaţii ce reveneau membrilor societăţii ro
mîne Într-un moment de Înviorare a luptei pentru
drepturi politice ; atacul s-a îndreptat împotriiva
«inerţiei» şi a superstiţiilo r păgubitoare efortului
colectiv. Dar noua sistematizare a datelor despre
natura umană nu a condus la simplificări, ci a dat
o mare amploare imperativului dezvoltării persona
lităţii umane ; modelul de umanitate elaborat acum
nu a atras pe om pe o « scenă a vieţii», aşa cum s-a
întîmplat în societăţile care au pus la baza relaţii
lor dintre membrii lor un « bun-simţ comun» des
prins dintr-o standardizare a dartelor despre fir.ea
umană. O investi�are amănunţită a imaginii omului
în cultura româna din secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea ar furniza date preţioase pentru înţele
gerea acestei tradiţii de amenitate care conferă o
19 Vezi Virgil Cândea, L' evolution des idees en Europa du
Sud-Est, în Tradition el lnnovalion, p. 58 şi cartea noastră
Eseu în istoria modelelor umane, pentru consideraţiile de mai
jos.
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viguroasă notă specifică culturii noastre. Ţinînd
seama de aceste trăsături caracteristice, putem
afirma că asimilarea unor elemente din curentele
de gîndire europeană manifestă un efort de parti
cipare şi nu consti1tuie simple acceptări. O perma
nentă elaborare activă, şi nu o simplă alăturare de
elemente o ferite de centrele de iradiaţie intelectuală,
ale ariilor culturale, apare în lumină ori de cîte ori
cultura scrisă este investigată În ansamblul ei şi în
p rocesul de treptată dezvoltare. Două serii noi de
mărturii vin să se adauge Î n acest sens : rep rezen
tările colective şi atitudinea scriitorilor.
Timp de cîteva secole, eul tura română se dez
voltă sub influenţa acelui «Byzance apres Byzance» ,
dar imagiin ea Bizanţului nu domină cugetele, poate
şi datorită faptului că Ţările Române s-au aflat pe
poziţii uneori adverse Imperiului. Se instaurează
dominaţia otomană, dar imaginea noului Imperiu
nu impune conştiinţelor, forrificînd rezistenţa.
«Europa luminată» atrage, apoi, dar În 1t exte nu se
află o irezistibilă fascinaţie, aşa cum s-a susţinut
adesea : progresul civilizaţiei este elogiat, dar el
nu îndeamnă la copierea unor modele, ci devine
un exemplu menit să mobilizeze conştiinţele.
Şi aceasta datorită faptului că în atitudinea scrii
to rilor se află o p ro fundă demnitaite, rezultat al
unei solide Întemeieri pe tradiţia proprie. Stolni
cul Cantacuzino deplînge lipsa unei istoriografii
naţionale pentru că lacuna provoacă, a ffrmă el
fără înfloritur,i, « rîsul şi ocara» altora, dar şi pen
tru că «surzi sîntem de l ucrurile şi faptele celor mai
de demul t ce ,..mtr-acest panunt
"
"
" "
l at ş1.
s-au mrtr1.mp
s-au făcut, cari de nevoie Încă le era şi ne iaste a
le şti, pentru ca să putem şi traiul vieţii noastre
a tocmi» 20 ; Dinicu Golescu admiră «Europa lu
minată» , fără prea multe rezerve, dar atunci cînd
exp lică de ce a tipărit «Însemnarea c ălătoriii» sale,
ro

Vezi Cronicarii munteni, voi. I, p. 5 .
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el scrie că doreşte să participe la opera « moşilor şi
strămoşilor» care au «lăsat vreun bine» şi, de în
dată, întocmeşte o listă de nume ce Începe cu
Chiril şi Vlad Dracula. Petru Maior, dascălul pa
şoptiştilor, redactează Istoria pentru Începutul ro
mânilor in Dachia pentru a învăţa pe cititorii săi
«din ce viţă strălucită sînt prăsiţi» , iar Nicolae
Bălcescu, după ce trece rapid În revistă trecutul
«naţiei române» , Începe istoria lui Mihai Viteazul
cu cuvintele «deschid sfînta carte unde se află În·
scrisă gloria României, ca să pun înaintea ochilor
fiilor ei cîteva p agine din viaţa eroică a părinţilor
lor. Voi arăta acele lupte urieşe ... »
Evident, această demn�itate nu numai că a pre
zidat raporturile culturale, dar ea este aceea care
a fixat printre reperele majore, alături de con
ştinţa latinităţii, existenţa unei tradiţii de cugetare
şi creaţi1e pe care se Întemeia ca jalon principal
dreptul la independenţă şi, pe măsură ce domeniul
culitural a evoluat, necesitatea unităţii. Existenţa
tradiţiei fundamenta În acelaşi timp preocupările
axate pe destinul omului, din care rezultau îndru
mările, normele, modelele de umanitate.
Or, această conşcimţă care s-a cristalizat În
decurs de două secole marchează faptul că În dez
voltarea unitară a civilizaţiei europene există o
variaţie În evoluţie, care, prin diversitatea relevată,
împiedică simpla raportare a tuturor oulturilor la
o formă unică, cu valoare de paradigmă. O ase
menea raportare indică redusa expenienţă de care
beneficiază interpretul, şi nu starea rudimentară
a unor culturi. ; o atare stare nu poate fi atestată
decît atunci cînd expresia nu comunică esenţe, iar
domeniul eul wral nu se constituie, cultivarea ră
mînînd legată de prac.tJica imediatului. In acelaşi
timp, acordînd o pondere covîrşitoare influenţelor,
interpretul riscă să ajungă, pe o altă cale, în
acelaşi loc, spre civilizaţia « excelentă» de care alte
culturi sînt legate Întrucît au ştiut să preia, în
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anumite momente, carţ1, motive, teme. Vorbind
despre influenţe , unii istorici literari au ajuns ast
fel să pună peste «literatura veche» ericheta de
fază «orientală», pentru a sugera mai p regnant o
« rupere de Europa».
în măsura în care Europa este confundată cu
Occidentul, iar culturile sînt Întrevăzute că se ali
pesc şi se rup ad libitum unele de altele, aşa cum
un gînditor poate deveni peste noapte taoist şi se
poate mira în zori cum pot fi al�i persani, discu
ţia este inutilă. Meri1t ă reluată discuţia care se con
centrează asupra condiţiilor de dezvoltare ale cul
turii, chiar dacă În premise pot fi recunoscute pre
judecăţi. Şi ea a fost reluată de P. P. Panaitescu
Într-un studiu temeinic, apărut în 1 944. În esenţă,
istoricul arăta că «perioada slavonă» la români nu
a stăvilit contactul cu Apusul şi că «este cea mai
mare greşeală c redinţa că dacă noi am fi fost cato
lici şi nu ortodocşi şi dacă n-am fi avut formele
culturii slave, apoi desigur că dintre boierii de la
cramele din Cotnari şi de pe valea Teleajenului
s-ar fi născut un Rembrandt, un Corneille şi un
Voltai,re, iar la Curtea Veche de pe malul Dîmbo
viţei s-ar fi jucat tragedii, în loc să cînte lăutarii» ;
«cultura slavo-bizantină n-a fost cauza pentru
care societatea romwească a rămas multe veacuri
într-o formă de viaţă simplă şi patriarhală, ci tocmai
dimpotrivă, a fost efectul acestei forme de viaţă
datorite împrejurărilor economice». Iar aceste îm
prejurări au fost provocate de predominarea eco
nomiei agrare, timp îndelungat, în forme patriar
hale ; lipsa unităţii politice româneşti şi sarac1a
economică au 1mpiedicat elaborarea unei culturi
înalte, pînă În secolul al XIX-lea ; «tipul de cul
tură occidentală era străin de această societate ro
mânească. Nu este deci numai o chestiune de grad
de cultură, ci mai ales de spirit deosebit între eul233
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tun » , îmre societăţi cu structuri sociale deosebite.21
Problema credem că poate fi reluată şi În alţi
termeni : făcînd o distieţie între rudimentar şi
esenţial şi urmăr�nd procesul asimilărilor. Faptul
c ă în cultura scrisă din cele două secol e au fost
abordate problemele majore care privesc individul
şi colectivitatea, a permis colectivităţii nu numai să
reziste, cum afirmă P. P. Panaitescu, dar să şi
iradieze valori spirituale În exterior, atrăgînd tot
odată cărturari. din Sud-Esuul european în cen
trele sale eul rurale. Spri1jinul acar.dat de principii
români Muntelui Athos şi de principii fanarioţi
şcolilor din Grecia, ca şi difuzarea cărţii sla vane
şi greceşti în Balcani au dat cărrurarilor din această
parte a Europei încredere în propria lor rezistenţă.
în epoca brîncovenească, .în care numeroşi bursieri
au fost trimişi la Padova, iar meşterii tipografi au
p ătruns în Georgia şi în Orientul Apropiat, cultura
română şi-a marcat generos prezenţa. Dar mai
mult : este prea puţin a spune că această cultură a
avut o strictă funqie de rezistenţă atunci cînd în
tîlnim scrieri redactate În limbi străine pentru a ex
plica politica purtaită de conducătorii Principatelor
şi cînd Miron Costin scrie În polonă, Milescu ex
plică lumii apusene dogmatica răsăriteană şi cînd Di
mitrie Cantemir este recunoscut de cercurile savante
europene ca un remarcabil Învăţat ; de altfel, pro
gresul În această direcţie este constant, dacă urmă
rim Literatura destinată străinătăţii de către cărtu
rarii români, de la Miron Costin, prin Samuil Micu,
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi pînă la Mihail
Kogălniceanu. Mai curînd credem că în argumen
tarea celor care vorbesc despre o neputinţă de a
crea o cuhură foaltă se ascunde o fermă prejude
caită care Împiedică recunoaşterea variaţiei în ti!1
P. P. Panaitescu, «Perioada slavonă» la români 1i ruperea
de c11lt11ra Ap11s11l11i, text republicat tn Contribuţii la istoria
c11l111rii române/li, p. 28-50.
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purile de eul tură şi care refuză cercetarea mai apro
pia tă a acelor culturi care nu au dezvoltat de
cimpuriu o beletristică de model occidental. (Aceasta
este, probabil, cea ma.ii grea ipotecă pe care a lă
sat-o asupra interpretării culturii scrise cercetarea
dedic ată identificării valorilor strict beletristice.)
Fără îndoială, cultura rom�ină n-a beneficiat de
condiţiile economice ale societăţilor apusene ; mai
mult, societatea romină a fost supusă presiunii unui
aparat statal, prin care o putere suzerană şi-a for
mulat continuu pretenţii tot mai mari, pînă la ridi
carea monopolului, în 1 829, astfel că Între acest
apara·t şi locuitorii priiin c ipatelor s-a adîncit o pră
pastie, În special În epoca fanariotă ; a existat apoi
o instabilitate care n-a permis iniţierea unor acţiuni
culturale de durată şi din care ar fi putut rezulta o
mai inare frecvenţă a momentelor de densitate
creatoare şi de diversificare a preocupărilor ; forţa
În relaţiile sooiale a Încurajat abuzul boierilor şi
bunul-plac al slujbaşilor, gî1tuind adeseori activita
tea cărturarilor şi periditînd exiştenţa celor care
redactau scrieri etice-politke sub ochii autorităţilor
p entru care puterea era legea. Dar În ciuda acestor
presiuni, literawra juridică s-a dezvoltat, iar căr
ţile de Înţelepoioo.e şi istoriografia naţională au
evoluat ; valorile p reconizate de cultura romină au
chamat l a activitate cărturari ca Miron Costin,
Stolnicul Cantacuzino şi alţii , care au căzut vic
time violenţei.
Dacă timp de cîteva secole cultura scrisă nu s-a
putut extinde, îmbrăţişînd domenii noi de activi
tate intelectuală, operele existente dovedesc că pro
blemele abordate nu sînt nişte modeste rudimente
ale unei ideologii şi ale unei vieţi mentale insufi
cient dezvoltate, ci laturi esenţiale dintr-o dezba
tere pe care civilizaţia europeană a deschis-o din
momentul afirmării «miracolului grec» şi pînă la
235
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

mijlocul secolului trecut. Mai ales că, pe de o parte,
în cultura scrisă dezvol1tată în Ţă·rile Române se
regăsesc fie şi sub forma 'IJ[lOr atitudini răspunsuri
la chestiunile ridicate de marile curente ale culturii
europene moderne, în care mişcarea culturală
română s-a integrat cu valori specifice ; după cum,
pe de altă parte, o altă serie de răspunsuri pot fi
întîlnite în cultura orală (în care se înglobează şi
elocvenţa) şi în cea figurativă, care au alcă'l'uit
laolaltă un tot omogen.
Este de asemenea evident că scrisul şi-a îndep linit
rolul de ferment în viaţa intelectuală, preconizînd
Înţelepciunea, acea «sophrosyne» elenă, care s-a
numit în româneşte «Întreaga Înţelepciune » : ea este
prezentă în

lnvăţăturile lui Neagoe, şi în medita

ţiile politice ale lui Iordache Golescu, În judecăţile
lui Miron Costin şi În opera lui Alexandru Odo
bescu, şi ea este aceea care , unită cu o raţională
toleranţă, a dominat impulsivitatea şi trecerile de
la o atitudine la cea contrară ce pot fi întîlnite în
alte cultu ri din Sud-Estul european 22 . Dacă în
aceste culturi, apelul l a « raţiune» al iluminiştilor a
deschis drumul afirmării « oamenilor superiori » 23,
acest apel nu a favorizat În societatea română con
stitlui:irea 1Urnei «iinteligenţia» , după crum am mai
avut prilejul să constatăm. Evident, individualis
mul a creat şi aici o tensiune, dar ea este comună
tuturor societăţilor care au trecut prin modul de
viaţă burghez. Important este însă faptul că acest
individualism nu a puuut deveni dominant, datorită
însăşi tradiţiei culturale, aşa cum puterea di�cre
ţionară, mult timp, a principelui a pumt fi privită,
de pe poziţiile tradiţiei culturale, cu ochii copilu
lui «ingenuu» din basmul lui Andersen Hainele noi

ale împăratului ...
2 2 T.
23

Stoianovich, op. ât., p . 59-60, 191.
Idem, ibidem, p. 195.
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Vorbind de mecaniismul asimilărilor care a per
sÎ!S ta t în decursul celor două secole cercetate aci, şi
după aceea , ne referim la ,indic aţiile pe care ni le
dau durata operelor şi ereditatea lor, p recum şi
funcţia lor î n viaţa culturală.
în lumina acestor indicaţii, se impune consta
tarea că în perioada « slavonă» raportJUrile nu s-au
redus la contacte cu culturile sud-slave, aşa cum
în perioada «influenţei greceşti» nu s-au limi
tat la contacte cu cultura neogreacă. Pînă În se
col.ul al XVII-lea, utilizarea limbii slavone ca limbă
oficială a facil[tat contactele cu literaturile sud
slave, prin intermedil\.ll cărora a pătruns cu pre
cădere literatura bizantină ; limba grecească nu a
luat locul slavonei, deoarece Între timp limba
română devenilse limbă de cultură. Limba greacă a
fost o filieră pe care au pătruns alte opere bizan
tine, opere amice, precum şi c reaţii din cultura neo
greacă şi din culturile apusene, care au fost c unos
cute şi prin lecturi făcute în original ; aceste
lecturi fuseseră practicate de un grup care
şi-a însuşit, de timpuriu, limba italiană şi
mai tîrziu limba franceză. Ce dovedeşte eredi
tatea operelor ? O orienua·re c onstantă spre li1teratu
ra clasică bizantină (ca şi În literatura veche rusă
şi sud-slavă 24) şi spre cea populară, apoi o orien
tare spre literatura c lasici1smull\.li elen (facilitată de
filiera neogreacă), concomitent cu impulsuri baroce
şi apoi neoclasice din Occtdent. Apare în 1 umină
o vădită preferinţă p entru sursele clasice, receptate
în c ondiţii care reliefează caracterul «popular» al
culturii române, despre care am vorbit : din cultura
I mperiului de Răsărit, prin filieră slavonă, au fost
culese în special operele de largă audienţă, cultura
24 Igor P. Eriomin, Despre influenţa bizantină în literaturile
bulgară si veche rusă în secolele IX-XII, în antologia lui
N. Ş. Tanaşoca, Literatura Bizanţ11/11i, p. 320-330.
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bizantină pentru popor 25, apoi creaţii de caracter
similar din cultura neogreacă şi scrieri din alte lite
raturi europene, care au dobîndit acest caracter prin
remodelare. In ansamblu, o formă de clasicism.
Vorbind de impactul Bizanţului, urnii interpreţi
ai istoriei literaturii «vechi» nu s-au putut despr.inde
de vechi concepte iluministe ; cît de ostilă a fost
istoriografia iluministă (cu Gibbon, dar şi cu isto
ricii francezi sau germani) cirv�lizaţiei bizantine
este astăzi un fapt bine cunoscut. Alţi interpreţi au
exaltat «ideile pure» formulate în această civiliza
ţie, confundînd, În «tradiţionalismul» lor alcătuit
din piese prefabricate, o spi,riuualitate orientată
spre îmbinarea ideii cu actul, cu evaziunea unor
scriitori din mistica tîrziie occidentală. Or, astăzi
ştim mai mul te despre continuarea tradiţiei elene în
Bizanţul care a constituit una din componentele
principale ale unităţii istorice a spaţiului sud-est
european 26. Tradiţia bizancină, cu ră-dăcini În an
tichitate , nu a fost Întreriuptă de Imperiul Otoman,
care În Balcani nu a rupt coeziunea socială, ca în
Anatolia. 27 Mahomet al Ii-lea a încercat, chiar, să
menajeze interesele populaţiei greceştii, ou scopul de
a clădi, pe baza unei simbioze turco-greceşti, un
imperiu universal i1slamic ; de aceea a încurajat po15 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 40 ; de asemenea Alexandru
Elian, Les rapports byzantino·roumains. Phases principales el
traits caracteristiques, în Byzantinoslavica, Praga, 1958, 2, şi
comunicarea aceluiaşi, Byzance et Ies Roumains a la fin du
Moyen Age, în Proceedings of the XIII Lh lnternational Con
gress of Byzantine Studies, Oxford University Press, 1967, p .
195-203.
26
Mihai Berza în Tradition et lnnovation, p. 1 8 ; de aseme
nea Herbert Hunger. On the lmitalion of An1iq11i1y in Byzanli:ne
Literalure, în Dumbarlon Oaks Papers, 23-24 ( 1969-1970 ) ,
p . 17-38.
27 Speros Vryonis, The Conditions and Cultural Significance
of the 011oman Conquest in the Balkans, raport prezentat la
cel de-al II-iea Congres Internaţional de Studii Sud-est Euro
pene, Atena, 1970.
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lemic a cu biserica catolică, prin intermediul căreia
supuşii săii se separau de restul Europei. 28
Culturile din aria bizantină au beneficiat de o
tradiţie care le ancora în antichitate, fără să înă
buşe ·dezvoltarea proprie, datorită acelei flexibili
tăţi din politica cuhurală constantinopolitană, ca
pabilă să iniţieze mişcări culturale distincte 29, În
tr-o zonă cu tradiţii diverse. 30 Şi aceasta cu a:tît
mai mult cu cît, prin remodelare, operel e bizantine
s-au integrat în mentalitatea noilor c.ititori, o men
talitate pe care o pune În lumină mai ales creaţia
originală. în ceea ce priveşte Li1teramra artistică,
trebuie reţinute concluziile investigaţiei Întreprinse
de H. G. Beck în domeniul cărţilor populare. Dacă
există o def�cienţă artistică în această litera tură,
remarcă special�snul, ea nu poate rezulta din com
pararea ei cu operele lui Wolfram von Eschenbach
sau Walter von cler Vogelweide, ci doar din cerce
tarea conştiinţei artistice bizantine. Iar aceaita sem
nalează o tendinţă deliberată de a nu încadra ttema
într-un mediu concret ; pe de o parte - o mai,
deplmă înfeudare, ca În Apus, faţă de romanul an
tichităţii cirzii, pe de alta o exagerată pondere
acordată tipicului, care «Înstrăinează » tematica de
mediul foconjurător şi problematica umană de exis
tenţa individuală, au contribuit la proiectarea în
tregii l�teraturi pe un plan mult prea înalt pentru
a permite procesului de sublimare artistică să se
28 Halii Inalcik, The Policy of Mehmed II towards the Greek
Population of Istanbul and the Byzanline Buildings of tbe
City, în Dumbarton Oaks Papers, 2 3-24 ( 1969-1970), p.
2 3 1-249.
29 Jean Meyendorff, Society and Cu/ture in the Pourteenth
Century în XIV� Congres Internationa/ des Atudes byzantines.
Rapports, Bucureşti, Editura Academiei, 1971, voi. I, p. 61-65.
30 Dimitri Obolensky, The Byzantine Commomwealth, Lon
don, Weidenfeld and Nicolson, 197 1, cap. 9.
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desfăşoare În condiţii similare artei apusene. 3l Dar
creaţia oniginală din societatea română indică, din
secolul al XVI I-lea înainte, o permanentă ancorare
în concret În toate domeniile - este adevărat, mai
lent în sînul literaturii pentru delectare ; tocmai de
aceea, această literatură va fi profund renovată în
momentul afirmării conştinţei culturale autohtone.
Vorbind de impactul Occidentului, unii interpreţi
s-au referit la o «cursă spre orizonturi noi» , În
timp ce alţii au salutat începuturile «adevăratei»
c ulturi române, la începutul secolului al XIX-lea.
Or, nu poate fi trecută cu vederea existenţa unor
contacte timpunii cu aria occidenvală, care devin
deliberate din momentul În c are este constatat un
avans intelectual, În I talia în special (şi care se ex
p rimă în tema «translatio studii» ce apare În ope
rele lui Miron Costin, Stolnicul Cantacuzino, Di
mitrie Cantemir 32) ; pro gramul iluminist are prin
tre premise o amplă «imagine a Europei luminate»,
care pune În mişcare conştiinţele. Nu este Însă mai
puţin adevărat că distanţarea de Occident s-a da
torat separării dintre VestJUl latin şi Orientul grec
care a stărui1t pînă În epoca luminilor, şi că im
pulsurile venite din Apus îmbrăicau Îll1 haină con
fesională tendinţe expansioniste poli'llice ; nu este
surpinzător că În aceste condiţii a fost opusă o
dîrză rezistenţă, care a determinat Î n conştiinţe for
marea unei « imagini» puţin favorabiile oamenilor
care penetrau dinspre Occident În spaţiul carpato
dunărean. Şi am amimi doar «imaginea imper,i ului
Hasburgic» care apare În Cronica anonimă brînco
venească. La s fîrşitul secolului al XVIII-lea, asi
milările se Înmulţesc, dar ele depind şi de gustul
3 1 Hans-Georg Beck, Geschichte der Byzantinischen Volkslite
ratur, Miinchen, C. H. Beci:, 1971, p. 1 1-14 (Byzantinisches
Handbuch, Zweiter Teil, dritter Band) .
32 Vezi studiul nostru Translatio studii la cărturarii români
inclus în anexa la Cărţile de inţelepciune.
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unor traducători ; şi este dificil să fie salutată c a
o deschidere de noi orizonturi seria de versiuni p�
care o realizează după scrieri de serie (pentru a m 1
spune după tot ceea ce îi cade În mfoă) neo stenitul
Alexandru Beldiman, care nu inovează, ci se su
pune unei mode. Amplificarea contactelor se dato
rează, în primul rînd, apamţiei unei noi concepţii
despre literatura universală, favorizată de extin
derea legăturilor comerciale şi de avansul ştiinţei,
care apropie popoarele ; asimilarea benefic,i ază de
modificări subst1anţiale În cadrul cultural ce re
flectă transformă.ci p ro funde ale mentalităţii. Este
ceea ce am constatat În epoca romanuică.
Contactele cu lumea orientală pot fi urmăritt
pe mai multe planuri. în primul rînd În sectorul
culturii orale, care, în toate cele trei etape, func
ţionînd ca un factor de stabilitate, a dat solici
tărilor variate din sectorul culturii scrise o con
figuraţie proprie. Or, ponderea folclorului în viaţa
intelectuală permite compararea culturii romane
cu cele asiatice, mai puţin sensib'ile, decît cele oc
cidentale, la impulsurile primite din partea eve
nimentului singular şi mai concentrate asupra ab
solutului, deşi diferenţierile sînt sensibile. Influ
enţa orientală se resimte ş i în cărţile sapienţiale,
dintre care unele provin din Orient, ca Varlaam
şi Joasa/, Stephanites şi Ichnilates (care a circu
lat în versiuni neogreceşti 33) sau Afrodiţian. Ase
menea influenţe au colaborat la întărirea spiritu
lui tradiţional şi la accentuarea caracterului in
telectual al eul turii romane. Nu insistăm asupra
deosebirii dintre spiritul tradiţional şi « inerţie»,
această etichetă pusă asupra Orientului de parti
zanii unui progres exclusivist tehnic, pe la înce
putul secolului al XIX-iea. Merită insistat asupra
33 Vezi O. Cicanci, Deux
variantes grecques de l'oeuvre
«Stephanites el frhnilates» în Revue des hudes sud-est europeen
nes, 1972, 3 .
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contribuţiei pe care aceste influenţe le-au adus la
rafinarea gustului, atunci cînd nu at• păcătuit prin
exces ; în special ornamentaţia a colaborat la per
fectarea procedeelor de sublimare a datelor brute
în elemente abstracte, În perioadele În care a pre
dominat În cultură caracterul intelectual. Şi ne-am
referi nu numai la covoare, obiecte de uz casnic,
dar şi la motivele care au învăluit pereţii exteriori ai unor remarcabile monumente ca biserica
Trei Ierarhi din Iaşi sau Fundenii Doamnei din
Bucureşti. Străduinţa de a conferi expresiei artis
tice migălos l ucrată de civil izaţia persană o foqă
de perpetuare, de a îmbina efortul unei gîndirii
ce atinge generalitatea în maxima şi proverbul în
delung cizelate în cultura indiană, cu investigarea
raţională a conjuncturii istorice, marchează evo
l uţia mărturiilor din cele două secole analizate.
De fapt, în această relaţie dintre gîndirea ce se
detaşează de evenimente şi cugetarea ce se anga
jează În lupta diplomatică şi în analiza formelor
de viaţă socială care apar, cresc şi decad, se află
resorturile mecanismului ce apropie cultura ro
mână de cele orientale, separînd-o de ele în ace
laşi timp.
În altă privinţă, un impact al Orientului se
manifestă mai ales în secolul al XVIII-lea pe ni
velul clasei suprapuse şi În special în cadrul gru
pului de boieri care ·pactizează cu dominanţii,
unde conformarea la obiceiurile otomane
pare
obligatorie în costumaţie, alimentaţie, interioare.
Se rafinează pe de o parte gustul, prin căutarea
obiectelor exotice, a podoabelor s avant lucrate ;
pe de alta, este Întreţinută distraqia de bîlci, cu
jucători aduşi de la Ţarigrad, capabili să facă
« fel de fel de jocuri ş i pe pămînt, şi pe funii » ,
după cum notează c u uimire Radu Popescu, cu
muzica impregnată de zăbuşeala caniculei şi de
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nota lascivă preţuită de pedestraşii temporar în
refacere. Se încetăţeneşte un mod de a depărta
în obiecte
prin daruri
ameninţări
grozavele
scumpe, pungi de bani şi chiar alimente ; execu
torul investit cu puteri depline asupra vieţii aces
tui grup de boieri care se cramponează de dem
nităţi precare modifică sentinţa prin simpla co
care nu
diplomatului francez,
rupţie. În ochii
poate pricepe cum funcţionează finanţele într-un
imperiu în care visteria creşte vertiginos în urma
unor decapitări sau a concursului dintre preten
denţii la tronurile Principatelor Romane, împără
ţia pare un conglomerat de părţi discordante, ce
stau laolaltă datorită fricii. 34 Impactul acestei
forme de orientalism s-a exercitat asupra unor
sectoare ale vieţii politice, unde s-a instaurat prac
tica peşcheşului şi a bacşişului, şi asupra unor păqi
din viaţa socială, unde s-au insinuat neîncrederea
reciprocă şi delaţiunea. Faptul că impulsul popu
lar a sporit În secolul fanariot, cînd curitea nu :i
mai jucat rolul cultural îndeplinit anterior, a per
mis cuceririlor gîndirii din etapa umanistă să se
transmită, prin intermediul cărturarilor proveniţi
din mediul rural şi din cel urban, pînă la gîndi
torii ş i cugetătorii care şi-au pus problema refor
mării instituţiilor şi moravurilor.
Incontestabil că pînă în secolul al XIX-lea, de
terminantă a fost evoluţia lentă a existenţei eco
nomice ; dar elemente preţioase pentru Înţelege
rea proceselor petrecute în viaţa intelectuală le
procură şi acea ereditate a operelor care, concis
vorbind, indică existenţa unei «deschideri» în ca
drul iniţial, perpetuată, datorită faptului că aris
tocraţia nu a constituit pe nivelul său (este acesta,
oare, nivelul înalt, pe care se elaborează cultura
" Vezi G. Thibault, Un rapporl franfais inediJ sur l'Empir1
olloman en 1 756, în Journal asialique, 1970, 3-4, p. 319-370.
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înaltă ?) o cultură desprinsă de aceea a nivelului
popular . Sub acest aspect, aplicarea unui criteriu

pur lingvistic în definirea unor perioade este cu
desă vîrşire superficială.
Evoluţia lentă a existenţei economice nu în
seamnă nici o dezvoltare liniară lentă, deoarece în
anumite răstimpuri de stabilitate politică
viaţa
economică a putut ajunge la o înflorire care rea
ducea rapid societatea română în circuitul eco
nomic european. Iar aceste momente coincid cu
intervalurile de timp în care creaţia s-a dezvoltat
masiv, cu vădita tendinţă de a recupera anii de
inerţie impusă de
calamităţi şi opresiune.
în
această voinţă de a crea, ce izbucneşte în momen
tele favorabile activităţii intelectuale, trebuie re
cunoscută nu numai o energie continuu stăvilită,
dar şi o viaţă mentală de caracter permanent, care,
privată adeseori de posibilitatea de a se exprima,
« recuperează» de cîte ori dispune
de mijloace.
Este evident, în asemenea condiţii, că ceea ce a
trebuit să se rezume la esenţial (şi am aminti fie
numai afirmaţia lui Miron Costin că
îşi redac
tează lucrarea ştiind că nu o poate tipări şi edita,
deci, În condiţiile dorite), în alte circumstanţe ar
fi putut să treacă dincolo de limitele «patriarhale » ,
dacă teritoriul ţării nu a r f i fost frecvent trans
format În « maiid an de războaie» (cum spunea Gri
gore Rîmniceanu), fapt care a paralizat şi orientarea
ştiinţifică, de !Î.nvescigare a tentă a universuluri, cu
ajutorul unor instrumente ce erau construite ane
voios (duipă cum ne indiic ă scrisor!Î.le lui D. Philip
pidis).
Dezvoltată în permanente
relaţii cu vecinii,
cultura scrisă română a beneficiat de aportul căr
turarilor atraşi în centrele române din Balcani şi
de activitatea intelectualilor greci În special .
In
convieţuirea cu intelectualii saşi şi maghiari, miş
carea cărturarilor
s-a ammat
în Transilvani'l,
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într-un climat favorabil muncii spirituale. 35 Ca
orice cultură, cea rom�nă a progresat datorită re
evaluărilor, datorită tensiunii dintre fondul moş
tenit şi noile achiziţii, din care o bună parte au
constituit-o preluările din creaţiile altor societăţi.
Pe acest filon, sintezele realizate relevă «năzuinţe
formative» proprii unui popor care îşi afirmă,
treptat, personalitatea. Din această perspectivă,
este dificil de a mai deschide un proces culturii
« vechi», care s-a complăcut într-o lume «patriar
hală» sau s-a lăsat supusă influenţelor « Străine» .
Dominată frecvent de condiţii impuse din exterior,
viaţa intelectuală s-a dezvoltat continuu, îmbo
găţindu-se prin asimilări din culturile vecine şi
cele mai îndepărtate, participînd intens la arii di
verse de civilizaţie, prin sensul dat preluărilor îo
urma retopirii lor în fluxul cugetării ce a îndru
mat acţiunea şi a primit lecţiile ei. Iar această par
ticipare activă o pun în lumină acele permanenţe
pornite dintr-un fond străvechi care se prelungesc
pînă în zilele noastre 36, reliefînd caractere speci
fice unui mod de a crea şi de a orienta procesul
«cultivării » . Asemenea trasee luminoase permit ur
mărirea direcţiilor conştiinţei culturale, din mo
menrtul cristalizării patrimoniului cultural şi pîrnă
în zilele noastre, cînd în cultură se reflectă men
talitatea unei societăţi integral active, total an
grenată în crearea bunurilor materiale şi spiritu
ale, condiţie optimă pentru elaborarea unei culturi
cu adevărat superioare, în care tradiţiile pozitive
se îmbină cu năzuinţele de viitor, marcînd con35 Despre tradiţia săsească asupra romanităţii carpato·dună
rene, date în teza lui Adolf Armbruster ; despre orientările si
milare ale intelectualilor din Transilvania şi colaborarea lor,
amănunte în Istoria României, voi. III, p. 1038 şi urm.
38 Vezi Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Permanences sud-est euro
peennes dans la litterature roumaine contemporaine, comunicare
la Primul Congres de Studii Sud-Est Europene de la Sofia, din
1966, în Actele congresului, voi. VII.
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ş tient V locul societăţii noastre în lumea contem
porana.
Evoluţia relevă o maturizare e rogresivă, de-a
lungul celor două secole de viaţa culturală. În
toate cele trei etape evocate, «Cultivarea» a dobîn
dit un sens mai amplu şi mai profund : doctrina
cristalizată de umanişti a fost amplificată de ilu
minişti, pentru a deveni, la romantici, o sumă de
adevăruri incontestabile care au constituit premi
sele teoretice ale practicii revoluţionare. După ce
s-a adresat «Învăţatului», apoi «patriotului » , cul 
tura scrisă l-a chemat pe «Cetăţean» să colaboreze
la afirmarea naţiunii române în concertul unei
Europe a naţiunilor.
Toate aceste elemente de continuitate, care dez
văluie o permanentă evoluţie, c a şi cele care evi
denţiază reînnoiri profunde, mărturisesc cu priso
sinţă că Întreaga cultură scrisă de pînă la 1 8 00 nu
poate fi îmbarcată, conform concepţiei care ac
cep tă cronologia p entru a putea proceda la o « nu
marătoare inversa», în remorca splendidului car
alegoric al «literaturii moderne» ; « Ca şi societatea,
ale cărei nevoi spirituale le exprimă, cultura veche
evoluează lent, dar evoluează, şi Încă sensibil. Ea
rămîne deschisă contactelor externe şi se îmbogă
ţeşte, prin intermediul acestor contacte, ca şi prin
noile interpretări ale vechiului fond tradiţional.
De aceea putem identifica etape destul de bine ca
racterizate în lun$a sa existenţă ... » 37• Iar în fie
care etapă, asimilarile au îmbogăţit tradiţia cultu
rală, conferind culturii
române o originalitate,
care-i precizează locul în zona de confluenţă a
Europei centrale cu cea orientală şi cu cea de sud
est, ca şi Între lumea Levantului şi aria Adriaticii.

17

Mihai Berza, Prob/emes maieurs.„, p . 485.
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Bibliog rafie
c omplementară

După cum am precizat în nota din capitolul Tendinţe În
istoriogreTfia fUlturii, enumerăm în această anexă studiile şi
sintezele privitoare la cultura română din secolele XVII-XIX
care au deschis, în anii din urmă, noi perspective cercetării
mărturiilor «reprezentative» pentru evoluţia mentalităţilor. Alătu·
rate lucrărilor trecute în revistă în primul capitol, aceste con
tribuţii recente oferă cititorului cărţii de faţă cadrul general al
problemei aduse în discuţie în capitolele precedente, sau impor
tante precizări asupra unor aspecte ale dezvoltării culturii române
dintre mijlocul secolului al XVII-iea şi mijlocul secolului tre
cut. Mare parte din lucrările menţionate în continuare au fost
citate în cuprinsul cărţii noastre ; reproducem aici datele bi
bliografice complete ale studiilor la care am făcut frecvent apel
şi care au fost succint indicate în subsolul paginilor.
Pentru cadrul general al evoluţiei istorice a poporului român
facem trimitere la volumele III şi IV din Istoria României,
Bucureşti, Editura Academiei, 1964 ; Istoria poporului român,
sub redacţia acad. Andrei Oţetea, Bucureşti, Editura ştiinţifică,
1970 ; Compendiu de istoria României de C. Daicoviciu, Ştefan
Pascu, Miron Constantinescu, Bucureşti, Editura didactică şi pe
dagogică, 1970 ; Istoria României de C. C. Giurescu şi Dinu
C. Giurescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1972. Pentru evoluţia
gîndirii, la Istoria gindirii sodale 1i fi/ozoffre În România,
Bucureşti, Editura Academiei, 1964 şi la sinteza, mult mai
coerent concepută şi realizată, Istoria filozofiei române11i, vol. I,
Bucureşti, Editura Academiei, 1972 ; consemnăm, de asemenea,
actele colocviilor organizate de Comisia pentru istoria ideilor
şi mentalităţilor din cadrul Asociaţiei Internaţionale de Studii
Sud-Est Europene (AIESEE) , prima întrunire deschizîndu-se cu
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o expunere de principii a prof. Mihai Berza : Aae-s de Ja
premiere reunion de Ja Commiuion d' hiJtoire des idees dans
Je Sud-Est de J'Europe, în Bu/Jetin de J'AIESEE, Bucureşti,
1966, 1-2 ; Tradition et innovation dans Ja cu/ture des pays
du Sud-Est europeen. Co/Joque tenu Jes 1 1 el 12 septembre 1 967
a Bucarest a l'occasion de la JXt Assemblee Generale du
CIPSH, Bucureşti, AIESEE, 1969 ; Les lumieres et la formation
de la conscience nationale chez Ies peuples du Sud-Est europeen.
Actes du Co/Joque international organise par la Commission de
t' AIESEE pour /'histoire des idees, sous Les auspices et avec le
concours financier de /' UNESCO, Paris, 1 1 -12 avril 1968, Bucu
reşti, AIESEE, 1970. In curs de publicare, actele colocviului
de la Veneţia (mai 1971) cu tema «Structuri sociale şi dezvol
tare culturală în secolele XVII-XVIIb. La acest „ capitol se
înscriu şi comunicările cuprinse în volumul Le developpement
de la conscience nationale en Europe Orientale, Paris, Institut
d'etudes slaves, 1969, precum şi articolele din numerele te
matice 2-4/1972 ( «Contacte culturale în secolele XVII-XJX„)
ale publicaţiei Revue des etudes sud-est europeennes. Un aspect
particularizat este tratat în cartea lui Pompiliu Teodor, Evolu
ţia gindirii istorice române1ti, Cluj, Editura Dacia, 1970.
Despre orientările recente în cercetarea culturii române din
secolele trecute, cu ample referiri bibliografice, indicaţii utile se
găsesc în articolele : Mihai Berza, Problemes maieurs et orien
tations de la recherche dans /'hude de l'ancienne cu/ture
roumaine, în Revue Roumaine d'Histoire, 1970, 3 (studiu fun
damental pentru stadiul actual) ; I. C. Chiţimia, Stadiul cerce
tărilor contemporane În domeniul literaturii române vechi Ji
perspective de viitor, Alexandru Duţu, Literatura română În
epoca luminilor. Imaginea unei epoci. Direcţii de cercetare, Paul
Cornea, Stadiul actual fi perspectivele cercetărilor române1ti
asupra romantismului Ji epocii romantice (pină la Emine.'cu)
toate aceste trei articole apărute în Revista de istorie Ji teorie
literară, 1971, 3 .
Dintre numeroasele contribuţii de literatură comparată publi
cate în ultimul deceniu reţinem cîteva volume, aşa cum din
seria de studii de istoria artelor ne limităm la cele cu puncte
de vedere înnoitoare : Tudor Vianu, Studii de literatură uni
rersală ,ri comparată, ediţia a doua, Bucureşti, Editura didac
tică şi pedagogică, 1963 şi articolul Literatura comparată din
_Turnai, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1 961 ; AL Dima.
Principii de literatură comparată, Bucureşti, Editura enciclope
dică română, 1972 ; din bogata producţie a Institutului «G. Că
linescu», volumul : Probleme de literatură comparată Ji sociolo
gie literară ( în care se află studiul Raporturi posibile intre lite
ratura comparată 1i filozofia culturii de Ion Zamfirescu) .
Bucureşti, Editura Academiei, 1 970 ; de asemenea comunicările
prezentate în sesiunea organizată de Societatea de ştiinţe filo
logice la Sibiu. în septembrie 1 969 : Romantismul românesc 1i
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roma11ti1mul european, Bucureşti, 1970. Au apărut monografii,
cu o bogată ilustraţie, privind arte mai puţin cercetate în tre
cut : M. A. Musicescu, Broderia medievală româneauă, Bucu
reşti, Editura Meridiane, 1969 ; Corina Nicolescu, Argintăria
laică 1i religioaJă din Ţările Române (sec. XI V-XIX), Bucu
reşti, Muzeul de Artă al R.S.R., 1968 ; Dinu C. Giurescu şi
Andrei Pănoiu, Feroneria veche românească, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1967 ; Cornel Irimie, Icânes sur verre, Bucureşti,
Editura Meridiane, 1968. ln afara studiilor lui Emil Lăzărescu
(despre biserica Mănăstirii Argeşului ) , ale lui V. Drăguţ
(despre orientările din pictura secolelor XVI-XVIII ) , tre·
buiesc reţinute contribuţiile aduse la relevarea tendinţelor
ideologice exprimate prin pictură sau la reliefarea «clima
tului intelectual» în care au lucrat pictorii, ca de exemplu :
Sorin Ulea, Originea 1i semnificaţia ideologică a picturii
exterioare m0Jdovene1ti, în Studii 1i cercetări de iJtori11
artei, 1963, 1 ; Theodora Voinescu, Şcoala de pictură de la Hu
rezi, în Omagiu lui George Oprescu, Bucureşti, Editura Aca
demiei, 1961 ; M. A. Musicescu, lntroduction a une etude
sur le portrait de fondateur dans le Sud-Est europeen. Euai de
typologie, in Revue des etudes sud-est europeennes, 1969, 2 ;
Cornelia Pillat, Quatre eglises du departement d' Ilfov significa
vives pour I'art roumain du XVI� et du XVI� siecles, în
Revue Roumaine d'Histoire de /'Art, 1969 ; Pavel Chihaia, Con
sideraţii de1pre faţada biuricii lui Neagoe din Curtea-de-Arge/,
în Studii şi cercetări de iJtoria artei, 1969, 1 ; Remus Niculescu,
Eustatie Altini, în Studii şi cercetări de istoria artei, 1965, 1,
şi de acelaşi : Contemporani cu Daumier. Scriitori români 1i ca
ricaturi/li francezi intre 1 835 şi 1 860, în Studii şi cercetări de
istoria artei, 1971, 2. O analiză amănunţită şi originală a lim
bajului pictural de la Stăneşti, însoţită de un documentat reper
toriu iconografic, în studiul lui Carmen Laura Dumitrescu,
O reconsiderare a picturii bisericii din Stănefti-Vilcea în Pagini
de veche artă româneaJcă, voi. II, Bucureşti, Editura Academiei,
1972, p. 1 5 3-2 56.
După cum am indicat şi în articolul nostru din Revue des
h11des sud-est europeennes, 1972, 2, p. 393-410, lectura pictu
rii din secolele XVI-XVII permite cunoaşterea ideologiei ofi
ciale şi a unor tendinţe din gîndirea unor grupuri. Cele trei
monumente pe care le-am trecut în revistă vădesc o transformare
continuă a primei componente şi o creştere a ponderii celei de
a doua : în timp ce nota doctrinară pierde teren, aspiraţiile
particularizate îşi croiesc un drum tot mai larg ; se trece, astfel,
de la pictura «edificatoare» spre cea «patronală» şi la cea sim
plu «Votivă- (în care tematica tradiţională este pusă în slujba
solicitărilor individuale) . De aceea, ni se pare excesivă inter
pretarea care subjugă întreaga artă vizuală din secolele XV-XVI
gîndurilor sau aspiraţiilor unor grupuri, pierzînd din vedere pre-
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dominarea caracterului «oficial» al expunerii picturale (ca atunci
cînd se sustine că un întreg registru se explică prin aparitia unei
scene singulare, la sfîrşit) . Caracterul oficial nu se estompează
decît din momentul în care viziunea despre lume a ctitorilor
şi zugravilor începe să se transforme (din secolul XVII înainte) .
Deosebit de interesantă este cartea lui Al. Alexianu, Mode 1i
ve1minte din trecut, Bucureşti, Editura Meridiane, 1971, 2 vol.;
pentru perioada anterioară secolului al XVII-lea, de consultat
documentata lucrare a Corinei Nicolescu, Istoria costumului de
curte În Ţări/e Române, Bucureşti, Editura ştiintifică, 1970.
Preţioase sînt instrumentele de lucru elaborate de Nicolae
Stoicescu : Repertoriu/ bibliografic al monumentelor feudale din
România. I. Ţara Românească, Craiova, 1970, 2 vol. şi Reper
toriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucure/li, Bucu
reşti, Editura Academiei, 196 1 . Privitor la vechi epigrafişti care
au manifestat un intenes particular fată de mărturiile ce aparţin
categoriei de documente figurative, de văzut articolul lui Andrei
Pippidi din Studii clasice, 1969.
Pentru dezvoltarea vocabularului şi evoluţia limbii literare
dispunem astăzi de sinteza profesorilor Al. Rosetti, Boris Cazacu,
Liviu Onu, Istoria Jimbii române literare, Bucureşti, Editura
Minerva, 1971, voi. I (de la origini pînă la începutul secolului
al XIX-iea) .
Deosebit de importante pentru elucidarea procesului evolutiv
al culturii române au fost discuţiile purtate în jurul definirii
umanismului din Ţările Române ; s-a conturat astfel o etapă în
care ecourile Renaşterii sînt clare în scrierile unor cărturari ş i
principi din secolul a l XVI-iea ; într-o a doua etapă, care
acoperă sfirşitul secolului al XVII-lea şi începutul veacului ur
mător, întreaga activitate intelectuală are un caracter umanist,
şi aceasta nu numai datorită unor orientări, ci mai ales noii
direcţii imprimate culturii scrise. In acest sens, contribuţii re
marcabile au fost aduse la studiul structurii economice şi sociale
a societăţii române (de către P. P. Panaitescu, lnceputurile 1i
biruinţa scrisului În limba română, Bucureşti, Editura Acade
miei, 1965, şi Eugen Stănescu, Numele poporului român 1i pri

mele tendinţe umaniste interne in problema originii /i conti
nuităţii, în Studii, 1969, 2 ) , a condiţiilor care au favorizat
reconsiderarea tradiţiei culturale (Virgil Cândea, L' humanisme
d' Udri/te Năsturel et l'agonie des /etlres slavonnes en Valachie,
în Revue des etudes sud-est europeennes, 1968, 2 ) , a formu
lării unor noi idei politice (Eugen Stănescu, Essai sur l'evolu
tion de la pensee politique roumaine dans la litterature historique
du Moyen Age, în Nouve/Jes Etudes d'Histoire, Bucureşti,
Editura Academiei, 1960, voi. II, p. 27 1-304 ; Studiul intro
ductiv al aceluiaşi la Cronicarii munteni, Bucureşti, Editura pen
tru literatură, 1961 ) , precum şi la precizarea trăsăturilor funda
mentale ale umanismului (Virgil Cândea, Umanismul românesc,
în Studii 1i articole de istorie, XVII, 1972, p. 13-2 3 ) ce se
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desprind din creaţia unor mari cărturari : Virgil Cândea, Nicolae
Mi/eseu 1i Începuturile traduceri/or umaniJte În Jimba română,
în Limbă 1i literatură, VII ( 1963) ; P. P. Panaitescu, Prefa/a
la Miron Costin, Opere, Bucureşti, Editura pentru literatură,
1958 ; Antim Ivireanul, Opere, ediţie critică şi studiu introductiv
de G. Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, şi Eugen
Negriei, Antim, JogoJ 1i perJonaiitate, Bucureşti, Editura Mi
nerva, 1971 (cu interesante constatări privind retorica şi siste
mul imagistic la acest cărturar, deşi discuţia despre «animismul
autorului», nelegată de sistemul conceptual din etapa umanistă,
nu este convingătoare) ; Virgil Cândea, Stolnicu/ intre contem
porani, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 197 1, şi evocarea lui
C. Dima-Drăgao şi Livia Bacîru, Comtantin Cantacuzino Stolni
cul, Bucureşti, Editura Albatros, 1971 ; P. P. Panaitescu, Dimi
trie Cantemir. Viata 1i opera, Bucureşti, Editura Academiei,
1964 ; Dan Bădărău, Filozofia lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti,
Editura Academiei, 1964 ; Virgil Cândea, Studiu introductiv la
ediţia Dimitrie Cantemir, Divanu/, Bucureşti, Editura Minerva,
1969 ; Petru Vaida, Dimitrie Cantemir /i umanismul, Bucureşti,
Editura Minerva, 1972 { apărută după încheierea cărţii noastre) .
Regăsim în şirul contribuţiilor dedicate acestui moment o feri
cită îmbinare a filologiei cu istoria social-politică şi cu istoria
ideilor, reevaluarea globală fiind aceea care a permis caracteri
zarea unei etape majore din evoluţia culturii române, cu atît mai
deplină cu cit apelul la criterii de ordin estetic a reliefat pre
zenţa unor elemente aparţinînd stilului baroc ; ne referim, în
acest din urmă sens, la articolele lui Alexandru Elian despre
Dosoftei şi Stolnicul Constantin Cantacuzino apărute în Contem
poranul, în 1967, 21 şi 1969, 24, ca şi la cartea Manuelei Tă
năsescu, De1pre «Istoria ieroglifică», Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1970, care demonstrează cum o «nouă lectură»
a unei opere «vechi» poate restitui cititorului contemporan o
capodoperă în mru-e parte neînţeleasă. O documentată mono
grafie a fost consacrată lui Ion Neculce : D. Velciu, Ion Neculce,
Bucureşti, Editura tineretului, 1968.
Cu asemenea începuturi, secolul al XVIII-iea nu mai su
gerează imaginea unei perioade de tragică decadenţă ; date con
vingătoare denotă că de pe poziţiile cîştigate de umanişti s-a
continuat, chiar în condiţii mai grele, activitatea intelectuală şi
a putut apare o nouă diversificare a preocupărilor culturale
(Al. Duţu, Coordonate ale culturii române1ti 1n ucolu/ al
XVIII-iea, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968) . Contri
buţii preţioase au fost adăugate la dosarul destul de bogat al
Şcolii ardelene, fie prin investigarea gîndirii romlne (Lucian
Blaga, G1ndirea românească ln Transilvania ln secolul al
XVIII-iea, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1966), fie prin analiza
mişcării politice din provincia de peste munţi (David Prodan,
Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, Editura ştiinţifică ,
1967), fie prin elucidarea aportului unor cărturari la progresul
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cultural din epoca luminilor (vezi studiile introductive ale lui
D. Ghişe şi P. Teodor la Samuil Micu, Scrieri filozofice,
Bucureşti, Editura ştiintifică, 1966 şi la G. Şincai, lnvăţătură
firească spre surparea superstiţiei norodului, Bucureşti, Editura
ştiintifică, 1964 ; noua editie a operelor lui G. Şincai, publicată
de F. Fugariu, cu un studiu introductiv de Manole Neagoe, Bucureşti, Editura pentru literatură, primul volum apărut în
1967 ; Lucia Protopopescu, Noi contribuţii la biogrfr/ia lui
Ion Budai-Deleanu, Bucureşti, Editura Academiei, 1 967 ; Ion
Budai-Deleanu, Scrieri inedite, editate de Iosif Pervain, Cluj,
Editura Dacia, 1970 ; Introducerea lui David Prodan la lncă un
Supplex Libellus românesc, 1 804, Cluj, Editura Dacia, 1970 ;
interesantă este şi scrisoarea autorului Ţiganiadei către Petru
Maior, publicată de Cornelia Bodea şi M. Mitu în Manuscrip
Jum, 1 972, 1 ) . Investigarea orientărilor gîndirii române, dez
văluite de contactele stabilite cu alte culturi ş i de evoluţia
«structurilor mentale» (Al. Dutu, Explorări În istoria literaturii
române, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969 ) , oferă pre
misele unei mai bune cunoaşteri a acestei epoci, ca şi a succe
siunii sale. Mai ales că noi studii au pus în lumină cultura
juridică a perioadei luminilor (vezi Valentin Al. Georgescu,
Contribuţii la studiul luminismului În Ţara Românească 1i Mol·
dova, în Studii, 1967, 5, şi 1968, 4 ) , precum şi progresul con
ceptiilor politice (Vlad Georgescu, Ideile politice 1i iluminismul
În Principatele Române, Bucureşti, Editura Academiei, 1972 ;
de acelaşi, Memoires el proiets de refOf'me dans Ies Principautes
Roumaines, 1 769-1830, Bucureşti, AIESEE, 1 970 ) . Noi iden
tificări de surse şi intermediare au incitat, pe baza unei pătrun
zătoare cercetări a poeziei din faza de tranzitie, la conturarea
unui «preromantism» (Mircea Anghelescu, Preromantismul
românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1 97 1 ) , în timp ce o ana
liză bogată în constatări şi sugestii a fost dedicată «clasi
cismului» român ( D. Păcurariu, Clasicismul românesc, Bucureşti,
Editura Minerva, 1 97 1 ) . O amplă sinteză a îmbrăţişat dezvol·
tarea spiritului român la sfîrşitul secolului al XVIIl-lea şi în
prima parte a secolului al XIX-lea (Paul Cornea, OriJ!.inile
romantismului românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1972 ) .
I n continuarea lucrării sale despre epoca luminilor, care a
văzut recent lumina tiparului, în versiunea română, Dumitru
Popovici a redactat un curs despre romantism ; el se ocupa
aici de curentele din cultura scrisă, pe baza datelor furnizate de
cercetarea fenomenului literar, trasînd, concomitent, «marile ini
ţiative culturale» sau «imaginea morală a societăţii» (Roman
tismul românesc, ediţie îngrijită de Ioana Petrescu, Bucureşti,
Editura tineretului, 1 969 ) . Pentru răstimpul 1 8 34-1 849, o in
vestigaţie destinată a releva firul unitar al acţiunilor revolu
ţionare de o parte şi de alta a Carpaţilor introduce pe cititor în
viaţa politică a acestui moment hotărîtor din istoria României
( Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională,
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Bucureşti, Editura Academiei, 1967 ) ; pentru perioada paşoptist.l,
două lucrări au reliefat ideologia generaţiei care a luptat pentru
făurirea unei noi societăţi (ne referim la excelenta antologie a
lui Paul Cornea şi Mihai Zamfir, Gindirea românească În epoca
pa,op1i11ă, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, 2 voi. şi
la cartea lui G. Em. Marica, Iosif Haj6s, Călina Mare. Const.
Rusu, Ideologia generaţiei române de la 1 848 din Transilvania,
Bucureşti, Editura politică, 1968) . O serie de monografii sau
antologii consacrate unor gînditori sau oameni politici repre
zentativi au aruncat noi lumini asupra vieţii culturale de la mij
locul secolului trecut, şi dintre acestea menţionăm : Eftimie
Murgu, Scrieri, ediţie îngrijită cu o introducere şi note de
I. D. Suciu, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969 ; Dan
Berindei, Nfrolae Bălcescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1 969 ;
Vasile Netea, George Bariţiu, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1966;
C. C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Bucu reşti, Editura
ştiinţifică, 1966 ; C. A. Ro1e11i, gindi1orul, omul, studiu, antolo
gie şi note de Radu Pantazi, Bucureşti, Editura politică, 1969 ;
Radu Pantazi, Simion Bărnuţiu. Opera şi gindirea, Bucureşti,
Editura ştiinţifică, 1967 ; Vasile Netea, C. A. Ro1e11i, Bucu
reşti, Editura ştiinţifică, 1970 ; Marin Bucur, C. A. Roselli,
Bucureşti, Editura Minerva, 1970 ; Ilie Popescu Teiuşan şi Vasile
Netea, August Treboniu l.Aurian, Bucureşti, Editura didactică şi
pedagogică, 1970. Referitor la «procesul genezei şi devenirii
culturii române moderne», de văzut şi Z. Ornea, S1udii şi cerce
Jări, Bucureşti, Editura Mihai Eminescu, 1972. Pentru evoluţia
mentalităţii reflectată în schimbările ce pot fi surprinse în con
ţinutul unei categorii de cărţi cu existentă îndelungată şi în
circuitul său, precum şi în mărturiile care reproduc «reprezentări
colective», ne permitem să trimitem la lucrarea noastră, care în
multe privinţe a constituit un punct de pornire pentru investiga
ţia de faţă : Cărţile de inţelepâune În cultura română, Bucu
reşti, Editura Academiei, 1972.
Enumerînd studiile direct legate de incursiunea noastră, nu
pretindem că am menţionat toate contribuţiile referitoare la
problema adusă de noi în discuţie. Cu siguranţă că numeroase
sugestii le-am primit din partea unor cercetări pe care, nu pen
tru a le trece sub tăcere, ci din infidelitatea memoriei, nu le-am
indicat aci. Lacunele din indicele de nume care urmează nu pot
fi atribuite decit acestei infidelităţi.
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Synthesis and originality
în Romanian culture

(16 50-1848)

Summary
In the first chapter of this book, the author presents severa!
trends that came into being in the historiography of Romanian
culture, Greek influence and westernization, the historian mar
figurative testimonies of the past : the historical, the philolo
gical and the aesthetic trends. A special stress is put upon the
historiography of ideas which focussed on the relations between
the universal and the particular in the process of cultural de
velopment. Recent works have benefitted by the results obtained
by predecessors and have pointed out the connection between
literary and artistic manifestations and the economic and social
existence. Documents of the past are nowadays viewed in their
relation and reveal a cultural consciousness with specific traits.
The life of works of art considered in its connection with the
life of men enable the historian to outline broad movements of
ideas, the evolution of mental structures and the development
of 'cultivation' itself, as a process of shaping the individual and
the collective. Thus, instead of outlining phases of Slavonian
culture Greek influence and westernization, the historian may
identify stages of intense thinking, feeling and action.
Three moments of intellectual intensity are analysed in the
second chapter : the epoch in which a vigurous humanist mo
Yement is developed, the period which favours the formation of
an enlightened ideology and the age of 'risorgimento' in which
Romanticism prevails.
In the la.st chapter, the author attempts to distinguish on
each stage the levels of time in order to point out what has
inscribed itself on the plane of long duration. Works which
were elaborated and were in circulation during two centuries
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manifest the predominance of intellectual values, the perma
nent interaction between oral and written culture, a constant
research into human nature. The pia.pe of long . duration re
veals that the doctrine defined by the humanists was amplified
by the supporters of the Enlightenment, in order to become
with the romantics a stock of truths which build up the theore
tical premises of revolutionary practice. The organic evolution
engages the attention of the researcher who observes that assi
milation of foreign elements is very important, but not determi
nant ; what is decisive is the tension between tradition and new
acquisitions and it becomes clear that foreign elements exist
both in the cultural heritage and in the impulses that provoke
renewals. Assimilations have constantly favoured the synthesis,
by conferring on Romanian culture an originality which speci
fies its place in the region where Western impulsions and
Oriental influences contributed to the development of cultures
which bear the stamp of Classical antiquity and Byzantine
civilization.
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Synthese et orig inalite
dans la culture roumaine

(1650-1848)

Reszeme
Dans le premier chapitre de ce li vre, I ' auteur presen te
Ies d ifferents courants qu'il identifie dans l'historiographie
de la culture roumaine : l'interpretation des documents ecrits,
oraux et figures s'est soumise aux exigences soit d'une orien
tation «historique», soit d'une direction «philologique» ou bien
«esthetique» ; Ies etudes sur le rapport entre l'universtl
et le particulier ont favorise, ensuite, la parution du «courant
de l'historiographie des idees». Les travaux recents ont benefi cie
des resultats atteints par Ies predecesseurs, tout en accordant une
attention accrue aux fondements socio-economiques de la vie
Iitteraire et artistique. Les documents legues par le passe peu
Yent faire de nOS jourS l'objet des etudeS globaleS qui Se
proposeraient de mettre en lumiere le developpement de la
conscience culturelle dans la societe roumaine. Consideree
dans ses connexions variees avec la vie des hommes, la vie
des oeuvres permet la saisie des mouvements des idees, elle
revele l'evolution des structures mentales, de meme que le
progres du proces culturel qui informe Ies individus et la
collectivite. De cette maniere, au lieu de delimiter des phases
de culture slavonne, neo-grecque ou occidentale, l'historien
pourra tenter la reconstitution des moments de densite in
tellectuelle qui ont marque la vie culturelle des XVIJe_XJX•
siecles.
Trois etapes de densite intellectuelle sont analysees dans
le second chapitre : la phase d'epanouissement de l'huma
nisme, la periode qui a favorise Ia formation d'une ideologie
des lumieres et l'epoque du «risorgimento» dans laquelle
le romantisme est predominant.
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Dans le dernier chapitre, l'auteur tente de retrouver, en
decomposant le temps revolu, Ies concepts et modeles qui se
sont inscrits dans la longue duree. Les oeuvres qui ont ete
elaborees et per�ues au cours de ces d·eux siecles revelent b
predominance des valeurs intellectuelles, l'interpenetration
permanente de la culture ecrite et de la culture orale et un
interet constant accorde â la perfectibilite de la nature hu
maine. L'evolution culturelle devoile la continuite d'une ideo
logie de longue duree : la doctrine des hurnanistes, amplifiee
par Ies promoteurs des lumieres, a offert des premisses theo
riques â la pratique revolutionnaire de 1848. Ces permanences
dans le domaine culturel dfootent que l'assimilation des ia
fluences etrangeres a ete importante, sans determiner pourtant
l'evolution : ce qui a ete decissif, c'est la tension entre l'he
ritage culturel et Ies nouvelles acquisitions ; or des elements
etrangers peuvent etre deceles aussi bien dans la tradition que
dans Ies impulsions qui ont provoque le renouvellement des
structures mentales. Les assimilations ont constamment favo
rise la synthese, en precisant l'originalite de la culture
roumaine dans la region ou l' entrecroisement des influences
occidentales et orientales a contribue au developpement des
cultures sur lesquelles l'antiquite greco-latine et la civilisation
byzantine ont laisse leurs empreintes.
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