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Consideraţii

asupra influenţelor în arta

"'
....
romaneasca

[. .. ] Există în devenirea artei problema influenţelor, a coexistenţelor şi a sintezelor. Aceste fenomene, care pentru noi devin probleme, se produc câteodată
toate trei în cadrul unei civilizaţii, câteodată numai una se iveşte.
Pe teritoriul Italiei st:nt monumente din epoca medievală de stil gotic, care nu
s-au încetăţenit însă niciodată acolo, rămânând în afara dezvoltării artistice a acestei regiuni, menţinându-se fldelă formelor romane. Domul de la Milano, mai mult
celebru decât frumos, şi azi, după atâtea veacuri, nu s-a integrat spiritului italienesc. Iar arhitectura gotică :1pare la Pisa, de exemplu, mai mult ca o îmbrăcăminte
ornamentală, nu ca ceva st:~uctural. Deci coexistenţă, influenţă, dar nu şi sinteză.
La fel în sudul Franţei. mai ales în Provence şi în Poitou, unde monumentele
greceşti sunt urmate de ce:e romane, pe urmă de cele romanice, până la ivirea
Renaşterii, fără a primi vrei 1dată influenţe gotice. Pe când în nordul Franţei triumful arhitecturii gotice punt: capăt construcţiilor romanice care mai păstrau, trecute
prin influenţe orientale aduse de arabi, esenţa unor principii latine. Această dezvoltare a artei catedralelor este.brusc oprită de fenomenul Renaşterii, care include
în el o puternică tendin'/i de laicizare a vieţii. Pe când elementul Renaşterii se
impune aproape peste tei~ :':n Franţa de către nobilime şi regalitate, poporul, fidel
vechii estetici gotice, va continua să clădească biserici şi case în formele acestui stil.
Regiuni întregi vor rămân.', unde pentru un timp, altele aproape până azi, străine
de Renaştere, cum e Br1.::tagne. La Chârtres, în plină domnie a lui Ludovic al
XIV-iea, într-o vreme câr J stilul clasic francez e oficial şi aproape impus la toate
construcţiile publice, al c.oilea turn al catedralei este tenninat în cel mai pur stil
gotic (flamboyant). Deci ilături de un stil oficial, de un stil al statului, îşi continuă
viaţa în unele părţi ale tentoriului francez vechiul stil medieval. Deci, în cazul acesta, avem nu numai c.:lexistenţa de monumente în spaţiu, dar şi coexistenţa de stiluri în timp, fără ca să exisce vreun schimb de influenţe între ele. Dar tot atunci se
iveşte fenomenul de sintez3., căci, de analizăm unele forme clasice ale arhitecturii
secolelor al XVII-l~::a sau al:XVIII-lea din Franţa, observăm totuşi că aceste forme
de un aspect clask şi-au :usuşit din avântul şi zvelteţea edificiilor gotice, cum ar fi
Domul Invalizilor. în care lanterna de pe cupolă continuă şi încheie golul ca o fleşă
de catedrală, şi capela i:;.alatului din Versailles a cărei siluetă pluteşte asemenea
unei nave pe ori1.ontalita1.ea absolută a unui atic clasic. Or, această capelă, cu toate
că are toate elementele arhitecturale clasice, prin planul ei şi acoperişul său ascuţit,
1
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se înfăţişează în ansamblul vastei compoziţii ca o operă de sintea întregii arte franceze în care se contopesc principiile medievale şi clasice.
Ce s-a întâmplat în ţările româneşti? Dacă privim în perspectivă cele cinci veacuri în timpul cărora arta s-a dezvoltat, impresia generală e prezenţa unui gând
foarte unitar care a mânat vlaga creatoare a neamului, cel puţin dincoace de Carpaţi. Fără a intra în amănunte, se poate afirma în primul rând că Moldova şi Muntenia s-au format în cadrul şcolii bizantine. Preluând Imperiul Bizantin, cuceritorii
turci vor izola teritoriile controlate de ei de influenţele Renaşterii, menţinându-le în
atmosfera religioasă a ortodoxiei. Astfel, procesul de laicizare al Renaşterii a atins,
de abia la sfârşitul secolului al XIX-iea, Principatele româneşti. Din această cauză,
cultura acestor ţări rămâne aproape exclusiv religioasă. În Ardeal, principatul Transilvaniei, făcând parte din teritoriile coroanei maghiare şi împărăţiei germane, intră
în cadrul dezvoltării Europei centrale şi occidentale. Maghiarizarea nobilimii locale, autoritatea catolicismului, alianţa internă a gennanilor şi a ungurilor, toate acestea au fost în defavoarea elementului românesc, redus aproape exclusiv la o viaţă
ţărănească şi o artă minoră. Construcţiile monumentale din Ardeal făcute de unguri
sau de germani vor avea poate o înrâurire asupra Munteniei şi Moldovei, dar în
orice caz nu asupra arhitecturii românilor din partea locului.
Dar să privim lucrurile mai de aproape. Cum am mai spus-o într-o precedentă conferinţă, românii au fost, pe toate teritoriile ocupate de ei, uniţi prin grai şi prin
artizanatul lor popular. Aceasta este baza de pornire. E foarte probabil că multă
vreme judeţele şi primele voievodate embrionare s-au mulţumit cu manifestaţiile
tradiţiei tehnicii populare. E foarte probabil ca primele noastre biserici şi cetăţi să
fi fost din lemn şi lut.
În Muntenia, la început, primele monumente datate sunt pur bizantine şi pur
sârbeşti. Printr-o rapidă a~imilare se vor româniza formele arhitecturale pornind,
deci, de la elementele str.line aduse de conducătorii politicii şi ai bisericii: arhitectura se va asimila ţării sau, mai bine zis, ţara o va asimila, însuşindu-şi-o ca un mod
firesc de expresie. Arhitectura bisericească - şi alături de ea cea civilă - se va
dezvolta organic şi armonios până în pragul secolului al XIX-iea. Mai toate influenţele, chiar cele occidentale, vor trece în general prin Constantinopol, cum vor fi
influenţele baroce, pur ornamentale, din epoca brâncovenească. În tot timpul
acesta, arta populară îşi n spune cuvântul şi îşi va imprima elementele sau dezvolta preferinţele.
Punctul culminant al arhitecturii munteneşti va fi şi sfârşitul ei. Epoca brâncovenească se continuă şi se amplifică încă sub primii Mavrocordaţi, pentru a înceta
subit. Vechea artă tradiţională n-a cunoscut o fază de decadenţă. Ea a murit în plină
vlagă, în plin progres! În Moldova fenomenul a fost invers. Moldova apare în artă
aproape de la început complet formată, se va menţine câtva timp la un înalt nivel
artistic şi încetul cu încetul va fi năpădită de influenţe multiple şi diverse, până la
o totală abdieti·.-e de la principiile sale iniţiale. Cum se explică acest proces invers
de evoluţie faţă de Muni.enia? Pe când Moldova ajunge la desăvârşirea artei sale,
Muntenia e încă în între~ime tributară Constantinopolului şi Serbiei. Dar ce e
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această artă moldoveneas:ă şi

de unde provine particularitatea ei? Pe când Muntenia va fi totdeauna de aproape înrudită din punct de vedere artistic cu Peninsula
Balcanică şi va primi influenţe filtrate exclusiv prin ea, în Moldova observăm de la
început prezenţa unei tradiţii occidentale, care se manifestă chiar la întemeierea
principatului prin acţiunea, poate, a bisericii catolice care a luptat mai mult în Moldova decât în Muntenia pentru o supremaţie spirituală, prin scurta apariţie a cavalerilor teutoni în secolul al XIII-iea în Carpaţi, prin continuu! aflux al ardelenilor
prin Maramureş. În orice caz, împlântarea spiritului artei gotice pe teritoriul Moldovei preexistă naşterii artc-i din acea ţară. Influenţele bizantine sunt deci fie concomitente cu cele occidentale, fie ceva mai tardive. Formarea plasticii moldoveneşti e mânată de un spirit Je sinteză care contopeşte cele două influenţe. S-a crezut adesea că venirii cutăru. sau cutărui maestru din Ardeal se datoresc elementele
gotice din Moldova. Or, eu cred că monumentele moldoveneşti nu sunt rezultatul
întâmplării, ci izbânda unei destul de puternice tradiţii locale şi poate chiar populare, care şi-a spus cuvântul dnd triumful ortodoxiei, aducând temele bizantine, acele teme totuşi au fost modebte după principii preexistente şi supuse unei concepţii
bine definite. La acestea se vor adăuga, în pictură, influenţele ruseşti. În epoca lui
Vasile Lupu, elementele noi orientale şi altele pur occidentale se vor întâlni câteodată, cum e cazul la bise1 i::.a Mănăstirii Golia, pe acelaşi monument.
Chiar înainte de ace~i.'.ltă epocă, influenţa muntenească se face din ce în ce
mai simţită, începând cu 11dru Şchiopul. Totuşi, artele în Moldova vor decădea încet. Înainte însă de a se sringe Barocul, şi Neoclasicul din epoca războaielor napoleoniene, preluat din Mol ::'ova, va mai da un timp de aproape un veac o interesantă
înflorire care a avut loc 7:1 Muntenia [„.). Neoclasicismul muntenesc a fost în general inferior celui moldc.venesc.
În ambele ţări însă vechea arhitectură dispare în ultimii ani ai secolului al
XVIII-iea şi primii ani ai ~·ecolului al XIX-iea.
Ea este înlocuită prin încercări cu totul noi, neoclasice sau neogotice (romantice), cum am mai spu~„ de esenţă occidentală.
De ce această moarte subită a unei tradiţii care stăpânise şi condusese concepţia artistică în cele două principate timp de aproape cinci veacuri?
În primul rând, C· constatare istorică. Cu sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX -le;; Îi1cepe decăderea puterii militare turceşti. Austria şi mai
ales Rusia ţin sub o i:eşnid ameninţare împărăţia otomană. Aceste două state intră
din ce în ce mai mul'; în ·:ontact cu ţările româneşti. Oricât de paradoxal ar părea,
decăderea turcească slăbe;;.:e organizaţia ortodoxiei greceşti, care nu mai e susţinu
tă de statul atoma• 1 în mod atât de eficace. Ideile şi modele occidentale erau aduse
în egală măsură c.e austrk:ci ca şi de ruşi. Luarea de contact cu Occidentul a provocat întâi laicizarea învăţământului, a culturii şi a datinilor. Pentru generaţiile tinere
din preajma ii.evoluţiei din 1848, tot ce era mănăstiresc şi monahal era grecesc şi
deci înstrăinai. Viitorul e1 .1 int.revăzut pe o cu totul altă cale. Tradiţiile se prăbuşesc,
şi cu ele, timp de un veac. :,i vechea societate. Din moştenirea trecutului rămân monumente rr:ult timp nesoi:i:~tite. Ce mai continuă, pentru un timp cel puţin, e artizanatul popu tir.
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În rezumat, pe teritoriul său, poporul român a primit influenţe mai ales din
Orient, şi dintre acestea mai ales bizantine, care în unele locuri s-au întâlnit şi contopit cu cele occidentale. Peste ele s-au întins influenţele ruseşti, armeneşti şi georgiene. Poporul român, pe o parte a teritoriuh.ii său, a trăit în simbioză cu unguri, cu
germani, cu sârbi şi cu bulgari. A trăit în tot timpul istoriei sale cu minorităţi anneneşti, cu cavaleri teutoni, tiecenegi, cumani, tătari şi cu binecunoscutele triburi de
ţigani, de care nu se vorbeşte niciodată şi care au avut un rol însemnat în istoria artizanatului românesc. Iar înainte de acestea, multă vreme slavii au conlocuit şi ei
cu noi pe teritoriul nostru Fiecare din aceste neamuri a venit cu aporturile lui care
astăzi s-au contopit în ceea ce numim spiritul românesc.
Care este acel spirit? Ce a vrut acest neam? Ce i-a plăcut? Pentru artă, dacă nu
şi pentru istorie, iată după mine problema centrală, problema cheie. Căci am mai
spus şi în conferinţele precedente că ceea ce importă nu sunt influenţele în specie,
dar ceea ce facem din ele
În artă prima operaţie creatoare este de a alege elementele expresiei pe care
o urmăreşti. Aceste elemente sunt materiale, forme şi culori. Problemele existenţei
impun anumite teme care tr~buie rezolvate. Ele mână spre anumite forme care trebuie precizate şi, deci, interpretate. Temperamentul unui neam e atras spre o tematică sau alta pe căi adesea cu totul subiective şi inanalizabile.
Din nenumăratele ir1 fluenţe care au brăzdat ţările româneşti, din nenumăra
tele elemente care s-au născut în acele ţări, ce au ales românii pentru a se exprima?
Care a fost aportul lor? Cu c:e au depăşit influenţele, care nu sunt decât materii prime pe care artistul le pune în lucru, după propriile sale planuri, după imperativele
sale năzuinţi? Căci fără as:.f::'l de operaţii intelectuale nu există artă, nici un soi de
artă, chiar dintre cele mhwre. Privind arta populară dintr-o parte, şi momentele
creatoare esenţiale ale artei monumentale dintr-altă parte, comparând artizanatul şi
industriile casnice ale întregii populaţii româneşti de pe teritoriile ocupate de ea cu
mănăstirile şi bi::>ericile din ~ecolele al XV-lea şi al XVI-lea moldovenesc şi cele din
secolul al XVH-lea şi al X'v111-lea muntenesc, putem desluşi un caracter comun
acestor mărturisiri: arta românească este înflorită, colorată şi optimistă. Se vădeşte
în acea expre.iie artistică o tendinţă decorativă puternică, atât în ceea ce priveşte
pictura, cât şi ornamentaţi:1 şi modenatura.
Biseridle moldoveneşti, înainte de a fi pictate şi în exterior, aveau paramente
în care se combinau diverse feluri de a trata piatra cu cera:ffi.ici smălţuite.
Bisericile şi casele brâncoveneşti, şi cele mai dinainte chiar, primesc ornamente, stucaturi, picturi şi o bogată decoraţie săpată în piatră.
Arta populară în tehnka vestimentară, textilă, ceramică şi arhitecturală e puternic şi viu colorată.
Deci, în toate a .:este manifestări apare policromia şi gustul ornamentaţiei.
Atât în plastica şi modenatura savantă şi subtilă a arhitecturii monumentale,
cât şi în naivele int(!rpretări populare, se exprimă un simţ dezvoltat şi înnăscut al
1

proporţiilor.

Cu toată tend lnţa pdir:romă şi decorativă, arta românească veche
tinuare arta popnLuă de <;z.i e discretă, temperată şi armonioasă.
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şi

în con-

Bisericile de lemn din Ardealul de nord au păstrat până în zilele noastre
occidentala a unor forme imemoriale, de aceeaşi vârstă cu însuşi
neamul românesc, care foarte probabil că au preexistat edificiilor lui Alexandru cel
Bun şi Ştefan cel Mare.
Noi vedem deci atât în expresiile pur ţărăneşti, cât şi în cele monumentale,
exact acelaşi gust pentru culori şi aceeaşi stăpânire pentru forme şi compoziţii,
aceeaşi simpatie peritru ornamentul bogat, dar totuşi reţinut şi întrebuinţat cu discreţie şi pricepere.
Aita românească nu este ostentativă. În ea se observă mereu o totală lipsă de
trufie. Ea este expresia u;iui gând armonios, care îşi face drum prin vicisitudinile
istoriei, constant şi stăpân de sine.
Unii autori (printre care se numără profesorul Oprescu) au afirmat recent că
mănăstirile şi bisericile din Moldova şi Muntenia nu reprezintă posibilităţile creatoare ale poporului. Această părere îmi pare surprinzătoare. Ar echivala, după
mine, cu opinia care s-ar enunţa de exemplu că Versailles sau Chârtres nu reprezintă Franţa, Escurialul - Spania, Vaticanul - catolicismul şi Kremlinul - Rusia.
Caracteristicile artei strict ţărăneşti sau cele mai evoluate arhitecturi religioase,
palatele brâncoveneşti sau casele ţărăneşti au trăsături comune şi sunt organic legate prin evoluţia lor.
Când nobilimea autohtonă, care a datprimii voievozi, primeşte elemente stră
ine·, nou-veniţii nu impun <irta culturii sau obârşiei lor, dar se supun tradiţiei stabilite. Când Mavrocordaţii c;eiau domnia după Brâncoveni sau Cantacuzini, nu vin
cu un aport nou grecesc<.\..:~ la Athos, sau cu turcisme constantinopolitane, ci continuă arta zis brâncoveneasd şi-o amplifică încă, când construiesc mănăstirea Văcă
reşti. Când Vasile Lupu încearcă, cu temperamentul său de parvenit, un placaj al
Renaşterii peste formele "hdiţionale, tentativa lui de la mănăstirea Galia rămâne
fără urmare, şi Trei Ierarhi se ridică după legile modenaturii moldoveneşti.
Din această scurtă ~- :1-:tliză a năzuinţelor româneşti în artă rămân trei noţiuni:
simţul echilibrat al proporţiilor, tinzând la monumentalitate cu dimensiuni mici, o
policromie abil repartiza~ă pe formele arhitecturale, un gust vădit al ornamentului
întrebuinţat cu măsură.
Asta este esenţa. Ac:-.~~•te calităţi şi caracteristici generale enunţate ar trebui să
fie pentru noi o temă de neditat.
La început, într-adi1 am dat exemple în care unele ţări pe aceeaşi perioadă
de timp şi-au schimb;1t cu·.:·1plet expresia lor artistică. La noi arta s-a dezvoltat unitar şi armonios. Dar acel frumos capitol s-a terminat. Arhitectura religioasă nu mai
e în artă tema dominamă. Viaţa socială pune artei alte probleme, cu totul noi.
Totuşi, oricare ar fi acesi:e probleme, ar fi util să ne aducem aminte de acele trei
tendinţe iniţiale: măsură \;i cumpănire în proporţii; atracţie spre ornamental; policromie.
Încercările de reînviere a stilului tradiţional n-au dat rezultat decât pentru arhitectura rurală şi religioasă şi la locuinţele individuale, într-o anumită măsură. Au
dat greş în ger.erai însă lâ adaptarea stilului monumental urban. Dar nu vreau să
tradiţia gotică şi

1 ;,
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depăşesc

cadrul deja prea întins al acestei dizertaţii. Vom lăsa deoparte spinoasa
a prezentului precum şi ipotezele de viitor.
În artă nu există legi transcendentale.
Arta e însăşi viaţa, LF1a din cele mai subtile manifestări ale ei.
Arta înseamnă a simţi, a cunoaşte, a alege şi pe urmă a compune, adică a crea.
Arta scapă mereu teoriilor, precum viaţa din care emană, scapă prevederilor.
Ceea ce am vrut să spun e că influenţele care s-au manifestat în ţările româneşti sunt aceleaşi în general şi într-alte părţi ale lumii. Românii au ales ce le-a convenit, mai întotdeauna, şi au dat temelor generale întipăriri şi înfăţişări particulare,
despre care am vorbit.
Se poate conchide că poporul român are un simţ artistic real şi că va şti să dea
şi în viitor vieţii sale o ţinută originală, o estetică aparte, cu toată unificarea metodelor de lucru, standardizarea formelor şi industrializarea materialelor. Ceea ce e mai
important decât toate acest~·a sunt problemele noi care se pun artei în vederea unui
om nou care a gonit din gr.1dinile Arcadiei mitologia, contemplaţia şi simbolurile.
Îi rămâne însă acestui om sensibilitatea care - supusă metodelor ştiinţifice - va face
cu siguranţă noi descoperiri. Planificarea, sistematizarea şi normarea timpului şi inclusiv a viitorului vor duc·~ pe om la o filosofie şi o poezie matematică şi o geometrizare a formelor. Vom a:::i~ta probabil la apariţia unui pitagorism nuclear.
E firesc în cazul acesta ca umanitatea, pe pragul acestei ere cu totul noi, să-şi
inventarieze trecutul. De aici, această înflorire a literaturii istorice, a arheologiei şi
a criticii şi a istoriei artelor, care încarcă mai mult pe artist decât îl ajută. Din această
hiperdocumentare se naşî:e şi o anumită nehotărâre. E greu să te rupi de o tradiţie
trimilenară. E tot atât de greu s-o menţii [„ .)

critică

(Conferinţă, 20 ianLarie 1956. Text reprodus din: Introducere la opera lui
Vitrnviu, ediţie îngrijită de Zamfira Mihail, Bucureşti, Editura Meridiane, 1993, pp.
110-119.)
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Scrisoarea a IV-a

Când mă gândesc, dragă Simon, la trecutul meu şi la contrastul diferitelor
epoci care-l compun, am impresia a mă găsi în faţa operei unui eseist care încearcă
teze contradictorii. Fiecare din acele epoci s-a terminat prin rupturi adânci şi adesea extrem de dureroase, căci aceea care începea mă silea să reiau din temelie construcţia şubredului edificiu pe care de abia îl începusem în cea care se sfârşise. Ca
unul care a scăpat dintr-un naufragiu şi îşi orânduieşte viaţa cu puţinele obiecte
care i-au rămas, mă străduiam şi eu să leg trecutul care se depărta ameţitor de repede cu prezentul nou ce mi se înfăţişa.
În timpul anilor cop1l~i.riei trăiţi la Viena şi despre care ţi-am scris, nu mă atinseseră prea mult nepotri\irile realităţii. A fost o lungă inhibiţie a armoniei. Cu stabilirea familiei mele la Montreux, pe malurile lacului Leman, totul se schimbă. O
tăcută duşmănie se ţesu în jurul meu. Duşmănia lucrurilor şi a oamenilor. Cel puţin
aşa mi se păru. Nu mă pult':am obişnui, în primul rând, cu acea privelişte strident
colorată, din acel orăşel de hoteluri, înşirate de-a lungul lacului, cu pretenţiile lor
de palate, nu mă puteam obişnui cu acei munţi acoperiţi de gheţari şi cu oamenii
de acolo, care nu purtau în privirile lor nostalgia darnică a unei zări deschise. Locuiam un apartament într-o vilă cu acoperişul ascuţit ca şi fizionomia proprietăresei,
o nemiloasă fată bătrână 1.;are ne ura, fiindcă nu eram calvinişti. Această locuinţă se
găsea pe drumul care ducea la cimitir. Convoaiele funebre treceau des prin faţa
tristei noastre vile. Din ferestrele tuturor camerelor se vedea lacul, când prea albastru, când de un cenuşiu spălăcit. Soarele se culca foarte devreme în spatele munţilor, astfel că lumina asffoţitului nu ne atingea niciodată. Afară de chiparoşii neobişnuit de mari ai cimitir; 1!11j, copacii erau rari. Printre vile coborau spre lac vii în
terase care produceau u~ "'in acru. Peste tot nu se vedeau decât munţi şi pe fiecare
munte se urca, pufăind zgomotos, câte un tren pentru a căra, spre peisaje reputate
sublime, turişti din toatt colţurile lumii. Încolo, câte un sanatoriu mai izolat îşi
întindea balcoanele spre lumină. Am urât din prima clipă aceste privelişti denaturate. Ele aveau pentru mi .1e irealitatea unui vis urât. Nu m-am putut împrieteni nici
cu casa mahmură a i::ăre~wobilă era decolorată ca şi peisajul din zilele de ploaie.
Şi părinţii mei se schimLaseră. Mama nu se mai îmbrăca seara în rochii frumoase
pentru a porni la baluri, ar tatăl meu rămăsese în ţară şi ne scria rar. Nu mai erau
flori în vasele salonului, :ti~i cărţi legate în biblioteci. Toate erau fumurii şi cernite
ca şi hainele domnişoare·, "incent, proprietara. Era firesc ca prin faţa unei astfel de
case să treacă mereu. înmormântări.
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Într-o zi sosi acolo un student trimis de tatăl meu ca să-mi fie preceptor. Trebuia ca, în primăvara anului viitor, să trec examenul claselor primare. Părinţii mei
credeau, cu drept cuvânt, că sosise momentul de a mă supune unei discipline mai
sistematice. Domnul Mârza nu surâdea niciodată. În dimineaţa în care-l găsisem în
salon, printre mobilele domnişoarei Vincent, mi-am dat seama din prima vedere că
mă găseam în faţa unui inamic. El avea un obraz măsliniu care părea veşnic asudat, un păr foarte negru, nepieptănat, mâini grăsulii şi umede, un trup îndesat ale
cărui membre aveau încheieturi foarte groase. Privirea lui apăsătoare de atenţie era
plină de noapte. Îmi pusese câteva scurte întrebări, după metoda judecătorilor de
instrucţie, când aceştia identifică un delincvent. După aceea, fără nici o introducere, domnul Mârza îmi făcu un succint rechizitoriu asupra mediului aristocratic în
care trăiam, asupra trecut..ilui criminal al boierimii şi asupra răspunderilor istorice
care apăsau asupra familiei din care mă trăgeam. El îmi explică cu o voce egală,
fără tresăriri ori gesturi, că făceam parte dintr-o categorie detestată de popor şi că
trăiam de pe urma muncii altora, fără nici un drept, că eram coborâtorul unui neam
străin ~are uzurpase cinstea de-a se socoti român. În faţa acestui atac masiv mi-am
organizat apărarea. Mintea mea nu se găsise, până atunci, în faţa atâtor probleme.
Am fost atent, dar pasiv în aparenţă. Deoarece părinţii mei nu ridicaseră niciodată
nici una din problemele puse de domnul Mârza în faţa mea, am luat hotărârea să
nu le pun asupra acestor lucruri nici o întrebare. Dar expunerea domnului Mârza
nu mă convinsese. Ştiam numai atât: că între el şi mine se găsea o prăpastie pe care
el, în orice caz, n-avea s-o treacă. Din vorbele sale, dintru început am înţeles un
lucru: că viata înseamnă duşmănie şi luptă. Nu prea înţelegeam de ce eram un duş
man al poporului: ce înseamnă să ai o răspundere istorică, ce era un aristocrat. În
casa noastră nu văzusem agăţate pe ziduri portrete de familie, nici arbori genealogici. Când, la Viena, camarazii mei de joacă îmi proslăveau antecedentele lor glorioase şi istorice, nu··i înţelegeam. Acum aflam deodată că făceam parte din aceeaşi
tagmă, cu toate că eram dintr-o altă ţară decât a lor. Dar ceea ce simţisem adânc,
în urma monologului introductiv al domnului Mâna, era faptul că faceam parte
dintr-o categorie de oame:rt; urâţi de o altă categorie de oameni. În urma vorbelor
acestui străin, m-am simţit deodată solidar cu acuzaţii. Neavând însă, chiar de pe
atunci, nici un spi;it de corp, neputând să mă hotărăsc a lua drept bune învinuirile
noului meu preceptor, nic.i să cred totuşi că ceea ce se spunea era în întregime fără
temei, simţind în mod obscur că adevărul trebuia să fie, nu mai puţin tragic, dar
altul, am luat hotărârea, i'n faţa acestor probleme, care depăşeau cu mult mintea
mea de copil, să mă retra5 în cortul meu cu arma la picior.
În faţa ace;tor date neprielnice ale vieţii mele de atunci şi a obstacolelor care
se iviseră în dorinţa mea de frumuseţe şi în aptitudinile mele de contemplaţie, în faţa
tuturor acestor ameninţări care tulburau liniştea mea lăuntrică, am simţit deodată
izolarea mea. F ână atunci mă izolasem într-o senzuală nedeterminare a tot ce-mi
oferise viaţa. r,'.u simţisem d·~ nicăieri vreo opoziţie. Treceam prin toate şi toate prin
mine ca apele genezei. Ş· deodată mă simţeam înconjurat de o duritate minerală,
duritatea colţoasă a oamedor, a ideilor, a sentimentelor. Mă simţeam ameninţat în
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însuşi

sensul vieţii mele. Ştiam, totuşi, că acest sens, pe care nu-l puteam formula,
dar pe care îl simţeam în faptul de a fi, nu putea fi oprit. Dar am mai înţeles atunci
că a fi sau, mai bine zis, ;:: deveni, nu înseamnă întotdeauna a plăcea altora. Deci
lupta şi duşmănia altora. Supunându-mă acestei fatalităţi nou constatate, m-am apucat de învăţătură în atmosfe,·a de tutun şi de nespălare a domnului Mârza.
Când am avut prilejul, mai târziu, să parcurg pe îndelete lumea amintirilor,
mi-am dat seama că pe domnul Mârza l-am întâlnit mereu, îmbrăcat în diferite haine sau uniforme. El trăia sub înfăţişarea acelui camarad de şcoală militară care mă
insulta cu vocea lui groasă, învinuindu-mă că au intrat nemţii în Bucureşti; el era
acel căpitan carecmi expliu pe un ton hain că singurul mijloc pentru a spăla ruşi
nea de a fi boier era să mor cât mai curând în tranşee, el era acel viitor şef de partid care, sub grindina gloanţelor, nu înceta a face glume pe seama numelui pe care
îl purtam; pe dânsul îl întâlnisem sub aspectul multiplu al gazetarilor, sau scriitorilor demagogi, de dânsul eram să mă lovesc la toate cotiturile carierei mele, el era
funqionarul mahmur din cbsul ghişeelor care îţi refuza ceea ce ţi se cuvenea, el
era vameşul care-ţi punea Î.1trebări usturătoare când te întorceai în ţară, tot el era
acela care mă păzea pe C·')ridoarele închisorii şi rânjea de mulţumire văzându-mă
pierind. Dar cred că a fost bine aşa. Prin opoziţiile pe care le întâlnim ne limităm
şi limitându-ne ne adâncim; cercetând, ne cercetăm. „Oquae nocent- docent". E
însăşi deviza Cantacuzinilor.· şi totodată, poate fără vrerea lui, principiul pedagogic
al domnului Mârza. Falsifi: ând istoria, religia şi morala, m-a obligat să cuget în
stare de opoziţie asupra ; -:cariei, religiei şi moralei, chiar de atunci. De atunci
datează neconformismul .-r·~u care mi-a prilejuit necesara libertate de spirit pentru
a cugeta, dezlegat de mentalitatea de castă, de rasă, de religie sau de naţiune. Nu
cred decât în cazuri partic• :.lare . .Je hais la gloire et Ies phrases nationa/es", vorba
lui]. Laforgue. Nu sunt mmân fiindcă m-am născut român, dar fiindcă, fiind încă
copil, am ales în deplină '.ibertate România ca o temă de cugetare, de evlavie şi de
dragoste. Această Românie e cu totul altceva decât aceea care există şi, mai ales,
decât cea de azi. Descoperind foarte vremelnic că nicăieri umbrele copacilor nu
erau mai albastre, în bmina de septembrie, decât în Moldova, că perspectivele zidurilor şi turlelor Iaşi !or C-::)Iespundeau cu o anumită armonie pe care n-am găsit-o
într-altă parte, că orr1enia românească, când nu e întunecată de o falsă educaţie, dă
peisajului române~;c şi vieţii- pe care o cuprinde o nobleţe neîntâlnită aiurea; că
limba româneasc .ă e un mod de expresie plin de posibilităţi nebănuite şi inteligenţa
artistică a româ„1ului un putenţial imens de viitoare înfăptuiri în domeniul frumosului, considerând toate ::!cestea m-am simţit român, dar numai pentru acestea.
Ţară de mar~ farmec şi de puţine virtuţi, în care se găsesc câteodată eroi, dar nu
sfinţi, nici fii osofi; în care lumea moare uşor fără a şti să trăiască; gândeşte pripit
fiind anarhi·.::ă pentru tot ceea ce o depăşeşte şi conservatoare pentru ceea ce e dominat de e;·,, terfelindu-şi tradiţiile şi ironizându-şi credinţa exagerată în critici ca şi
în admirat ii, nesigură în r.·v:rsul ei lipsit de ideal şi de cugetare: ROMÂNIA.
Dar această Români? acum o descopeream încetul cu încetul. Puţinul pe
care-l vă ~usem în călătorh mea din Moldova îmi părea confirmat prin cărţile mele
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mele pentru ea se dezvoltau. Simţeam că acolo era o legătură
erau spaţii întinse netulburate de şosele, păduri
adânci şi munţi fără trenuri pufăinde. Cunoaşterea României devenise repede un
teren de împăcare între domnul Mârza şi mine. El era, de altfel, un pedagog iscusit.
Mă făcuse să iubesc aritmetica şi caligrafia. Ceea ce iarăşi aveam în comun era marea noastră antipatie pentru toate câte ne înconjurau. Făcuserăm o alianţă împotriva domnişoarei Vincent. Înainte de a ieşi la plimbare, domnul Mârza inspecta strada din fereastra lui şi, da<:ă vreo înmormântare calvină era la orizont, nu pleca cu
mine decât după ce trecuse. Îmi citea din cronicari şi din Coşbuc.
Tot atunci se puseră pentm mine primele probleme religioase. Nefiind nici o
biserică ortodoxă în împrejurimi, mama îmi citea în fiecare duminică dimineaţa din
Evanghelie. După ce închidea cartea, îmi spunea de fiecare dată: gândeşte-te bine
la ceea cc ai auzit şi pe urmă, dacă crezi că e nevoie, îmi vei pune întrebări. Văzând
că nu puneam întrebări, mă făcea să povestesc ceea ce îmi cetise şi, constatând că
fusesem atent, se mulţumea cu atenţia. Cred că a avut dreptate. Ce să explici! Aceste texte pătrund în noi şi încetul cu încetul îşi fac drumul, iar cei care nu le primesc
n-au ce să înţeleagă. Sunt însă recunoscător mamei mele că nu m-a obligat să fiu
creştin prin tradiţie. Mi-a cetit şi pe urmă m-a lăsat să caut. Şi de atunci caut. Am fă
cut ocoluri mari şi am revenit la credinţă pe căile artei, precum pe căile artei am înţeles şi iubit mai bine România. Şi am devenit român şi creştin la fel, prin liberă opţiune. După teoriile domnului Mârza aveam o ereditate împovărată de străbune pă
cate. Această povară însă eu n-am simţit-o şi tradiţia am venerat-o la ceilalţi. Din
copilăria mea am fost liber şi n-am făcut-o din tradiţie, dar din liberă şi critică consimţire. Acest simţ al libertăţii l-am cultivat în mine dintru început. Singularizându-mă, mă liberam. Astfd, am descoperit încetul cu încetul că libertatea, acest
cuvânt mereu întrebuinţa: şi niciodată definit, era însăşi viaţa sau cel puţin viaţa superioară a spiritului care este singura demnitate reală a vieţii şi singura justificare a
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existenţei umanităţii.

„Cerul este deasupn noastră, dar spiritul nostru este deasupra cerului", spunea Leonardo da Vinci. To~i oamenii au un suflet, mai puţin însă un spirit. Şi între
cei care n-au decât suflet ş• cei care sunt cuprinşi de spirit, de duh, cum spun vechii
noştri cărturari, e mareLi luptă, veşnica dramă fără dezlegare. Pe căile artei îţi
spuneam că arta este o formă a adevărului, liberată de cunoaşterea pozitivă a lucrurilor, precum şi spiritt •alitatea e cunoaşterea vieţii în sine, liberată de ştiinţa pozitivă. Deci arta şi ea, în primul rând, e libertate.
Dar în vremea despre care îţi povestesc, eram încă departe de căile artei.
Ascultam, primeam şi înc.ercam a judeca. Spiritul critic, acest vechi aliat al libertăţii,
se trezeşte greu. Să nu pmneşti moştenirea, dar să alegi calea. A moşteni e comod,
iar tradiţia te leagănă ~;i :e adoarme. Am vrut întotdeauna să am obiceiurile mele
absolut personale. M--am terit să suprapun urmele paşilor mei altor urme. Nu vorbesc, bineînţeles, de l:radiţiile manuale ale tehnicilor artei, nici de poezia trecutului
cu vechile datini, dar de rutina măruntă a gândirii, de adevărurile uzate, de cuminţenia mucalită, de zicătoarele bătrâneşti şi de toate rechizitele mediocrităţii. M-am
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temut şi m-am ferit de cei mulţi, de ceea ce plăcea celor mulţi, căci cei mulţi nu
sunt niciodată liberi. Omi..I nu e uman decât singur; mulţimea nu gândeşte, ea nu
e decât un fluviu de instincte. În contact şi în luptă cu acea mulţime am adâncit mai
bine rostul vieţii monahale. Dar şi frumuseţea te izolează, căci ea provoacă întotdeauna o liberare. Şi în căutarea ei m-am liberat mereu în cursul devenirii mele.
Căci unul din privilegiile libertăţii e de a alege. Dar a alege înseamnă a te angaja şi
cu cât te angajezi mai mult cu atât libertatea e mai anevoioasă şi mai eroică şi cu
câte mai eroică, e mai totală. Ultima etapă e să te liberezi de tine însuţi. De câte
ori nu eşti propriul tău sclav chiar în clipa când te crezi pe culmi. Căci singularizarea nu trebuie să însemne neparticipare şi izolarea într-un turn de fildeş. Deci
nu izolare, dar înălţare, căci cerul este deasupra noastră, dar spiritul nostru e pe
deasupra cerului.
Dare tare târziu, drngă Simon. Am auzit cocoşii cântând pentru a doua oară.
Ora renegărilor şi a apostaziilor se apropie şi, când sunt singur, mă feresc să fiu
treaz atunci. În cetăţile deş•::rtului portarii de pe turnurile de veghe în curând vor
vesti dimineaţa şi vigiile vei surprinde pe mare clipa în care zarea se desprinde de
noapte; la Roma, cupola Sfantului Petru va începe să pălească în lumina verzuie a
zorilor, clopotniţele catedralei din Chârtres vor dibui venirea zilei noi, mult înainte
de trezirea oraşului îngenuncheat la picioarele sale, peste nisipurile Samanului va
trece un vânt rece care va nelinişti tăcutele lăcuste, la Isfahan vor începe să pornească caravanele, pescarii din Koweit vor pleca în larg în căutarea mărgăritarelor,
între muntele Nebo şi fk:bron în curând se vor auzi clopotele Ierusalimului, pe
când parfumul trandafirilor din Ierico va nelinişti monahii din mănăstirile de pe
malurile Iordanului, turmele vor sui poalele Ceahlăului, iar îngerul de piatră de la
Reims va privi, încă o dată, nerăbdător, peste munţi şi ape, să vază dacă se ridică
iarăşi crucea pe bolta Sfintei Sofii.
Aş fi vrut acum· să ufr1blo lârtgă tine undeva, pe un drUm, în Moldova, ascultând glasul plopilor, în.noapte; aşa cum făcem odată, ţinând caii noştri obosiţi de
căpăstru, aşteptând cu nuăbdare darul unui nou peisaj, în drum spre cine ştie ce
bătălie. Ţi-aduci aminte de sfârşitul nopţii într-un mare codru de brazi? Unde stă
scris că „Noaptea noaptt· învaţă". Ce o fi însemnând această obscură cugetare?
Noaptea învaţă multe. Muit mai multe decât ziua.
Noapte bună.
19 august 1955
(Text reprodus din
pp. 222-230.)
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lucrare citată: Introducere la opera lui Vitruviu,
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